
MROŽEK FESZTIVÁL
Sławomir Mrožek hatvanéves. Példa nél-
küli nagy ünnepséget tartottak tisztele-
tére Krakkóban. Elő írónak, művésznek
nem szokás egész életművét bemutató,
nagy fesztivált tartani, ezúttal mégis erre
került sor. A város két hétig Mrožek-
lázban égett, minden a születésnapi
rendez-vények és az ünnepségek körül
forgott. Számos országból
összeválogatott Mro-

žek-előadások bemutatói képezték a ta-
lálkozó fő programját. Ezek az előadások
arról adtak képet, hogy mennyi és milyen
Mrožek-interpretáció létezik egy időben,
s hogy hol, miként értelmezik és játsszák
e korszakos jelentőségű író műveit.

A találkozót különböző egyéb rendez-
vények, események kísérték, volt tudo-
mányos tanácskozás, könyvkiállítás, film-

bemutató-sorozat, s egyebek. S végül
egy hatalmas „happeninggel" zárult a
fesztivál.

Összeállításunkban Mrožek-írások -
amelyek először jelennek meg magyarul-,
beszámoló a krakkói fesztiválról s az ott
fellépő magyar csoport Mulatság -pro-
dukciójáról, valamint Mrožek munkássá-
gát méltató írások olvashatók.

SŁAWOMIR MROŽEK

Érdekelheti-e azt az embert az életrajzom,
aki eleddig azt se tudta, hogy a világon
vagyok? Nem vadásztam elefántokra,
nem voltam titkosügynök, sem John Ken-
nedy szeretője. A legcsekélyebb bűntény
sem terheli lelkiismeretemet, és perverz
ösztönökkel sem dicsekedhetem. Nincse-
nek pikáns titkaim, amelyekkel most elő-
hozakodhatnék, következésképp nem tu-
dom, mivel kelthetném fel a tisztelt publi-
kum érdeklődését. Éltem és voltam, ennyi
az egész. Túléltem a második világhábo-
rút, Lengyelország német megszállását, a
sztálinista meg a későbbi kommunizmust,
de ezt több millió ember elmondhatja
magáról, vagyis ezzel sem dicsekedhe-
tem. Az a tény, hogy e sorok írásakor már
huszonhetedik éve élek emigrációban,
szintén nem nevezhető revelációnak.
Ugyan mivel kelthetném fel olvasóim kí-
váncsiságát?

Meg kell vallanom, hogy még számomra
sem túlontúl érdekes életem ese-
ményeinek számbavétele, emlékezetem
eme rózsafüzérének morzsolgatása.
Egyik esemény követte a másikat, a mási-
kat a harmadik és így tovább. Netán tép-
jem el a cérnát, szórjam szét a gyön-
gyöket, majd vegyem föl az első, kezem
ügyébe eső üveggyöngyöt? A két ujjam
közé csippentem, felsóhajtok, mosolygok
vagy fintorgok, eldobom, másikat veszek
föl, körbemustrálgatom, azt is eldobom és
így tovább. Hogyne, így is lehet, mód-
szerekben nincs hiány, néhányat akár fel
is sorolhatok. De minek, maga a módszer
nem üdvözít. Mielőtt mesélni kezdenék
magamról, szeretném tudni, hogy egyál-
talán miért mesélek, és ha tudom, a mód-
szernek már nincs olyan nagy jelentő-
sége.

Elkezdem, mert remélem, hogy mon-
dandómban formát, értelmet nyer az, ami
volt. Szeretnék nem hinni abban, hogy
zűrzavar és véletlenek sorozata volt az
egész. De mit ígérhetek az olvasónak?
Ezen nem töröm a fejem. Ha találok vala-
mit a magam számára, együtt örülünk, ha
mégsem, hát ne olvassa tovább. Nyilván
van egyéb dolga is.

1930. június 29-én születtem. Hogyan s
miként zajlott le ez az aktus, nem emlék-
szem, egyszerűen el kell hinnem és kész.
Ha bíróság előtt azt kérdeznék tőlem, va-
lóban megszülettem-e, nem esküdhetnék
meg rá, mert személy szerint semmire
sem emlékszem. Ha van élet a halálon túl,
ott valószínűleg a halálomra nem fogok
emlékezni. Kissé elszomorító felismerés,
mert az következik belőle, hogy sem ab-
ban, hogy vagyunk, sem abban, hogy
nem vagyunk, nem lehetünk teljesen biz-
tosak.

Sok esztendővel feltételezett világrajö-
vetelem után felébredt bennem a
kíváncsiság: hány órakor születtem?
Kíváncsiságom nem volt éppen érdek
nélküli, ugyanis valamirevaló horoszkóp
el sem képzelhető a születés pontos
időpontjának ismerete nélkül. Anyám már
rég nem élt, tizenkilenc éves voltam,
amikor meg-halt, így hát apámat
kérdeztem meg. Nem voltak pontos
emlékei, nyilván azért nem, mert ezen
esemény időpontjában -- az apák
esetében megbocsátható, gyakori vétek -
nem volt egészen józan. Csak arra
emlékezett, hogy talán, illetve majdnem
biztosan közvetlenül éjfél előtt születtem.
Ez a „majdnem", ez a „többé-kevésbé" -
más szóval: a bizonytalanság, az egyértel-
műség hiánya - végigkísért egész élete-
men. Talán ezért vágyódtam annyira a

bizonyosság és az egyértelműség után.
Minél nagyobb vargabetűt írtam le éle-
temben, annál inkább szerettem volna
egyenesen haladni, minél nagyobb káosz
vett körül, illetve minél több zűrt kavartam
magam körül, annál vehemensebben
utáltam a káoszt s egyszersmind
önmagamat is.

Születésem hivatalos dátuma, június
26., téves dátum. Egy hanyag vagy okta-
lan plébániai tisztviselő ezt írta be az
anyakönyvbe, s aztán ezt írták át egyik
okmányból a másikba. Hamis születési
dátum szerepel eddigi útleveleimben, a
házassági anyakönyvi kivonatban, az adó-
bevallásaimban, sok ország nyelvén meg-
jelent életrajzaimban és az Isten tudja
még, miben. Némi örömre ad okot az a
tény, hogy hamis adat szerepel a titkos-
rendőrség - mármint a honi titkosrendőr-
ség, a külhoniak nemigen érdekelnek -
dossziéiban is. Pedig titkosrendőrségünk
legalább annyira rajong az igazságért,
mint Szent Ágoston, Pascal vagy Kant
rajongtak volt (csak éppen nem metafizi-
kai szinten). S bár az igazság keresésében
sokkalta jobb eredményekkel dicseked-
het, néha a titkosrendőrség is tévedhet.

Lehet, hogy majd egyszer, ha kigyógyu-
lok lustaságomból, vagy kevésbé leszek
elfoglalt, mint most, szóval egyszer majd
lépéseket teszek az ügyben, hogy a sírkö-
vemen, ha egyáltalán lesz sírkövem, szü-
letésem igazi dátuma szerepeljen. Írok
valami rendelkezésféleséget, kötelezem
az örököseimet. Remélem, hogy az a szá-
momra ismeretlen mesterember, aki
majd kőbe vési a két dátumot, nem té-
veszti el a másodikat, a halálom dátumát.
Mert ezt a tévedést személyesen már nem
korrigálhatom.



Apám, Antoni Mrožek, a krakkói vajda-
ság brzeskói járásában lévő Porabka
Uszewska nevű faluban élő, nem éppen
tehetős parasztgazda, Ignacy Mrožek fia-
ként látta meg a napvilágot. Heten voltak
testvérek. Az elemi iskola befejezése után
önkényesen és önállóan úgy döntött,
hogy Brzeskóba megy, és gimnáziumban
folytatja tanulmányait. Egy gazdánál néha
munkát vállalt, és sikerült összeku-
porgatnia néhány garast e célra. A részle-
teket nem ismerem, de azt meg kell mon-
danom, hogy apám sohasem volt szá-
momra a vállalkozókedv és a helytállás
példaképe. Talán azért, mert egyszerűen
képtelen volt beszélgetni velem. Megle-
het, restellte a szegénységét, akkoriban
szégyen volt szegénynek lenni, esetleg a
büszkesége nem engedte, vagy egysze-
rűen olyan természetes dolognak vélte
ezen elhatározását, amelyről felesleges
beszélni.

De nem adatott meg neki, hogy elvé-
gezze a gimnáziumot. A világháború után,
1920-ban, kirobbant a lengyel-bolsevik
háború, s apám, tizenhét évesen, sok más
társához hasonlóan, önkéntesnek jelent-
kezett. Mesélt egyet s mást erről a háború-
ról, csupa szörnyűséget. Éhség és szom-
júság, a hosszú menetelések halálos fá-
radtsága, szuronyrohamok, foggal és kö-
römmel megvívott csaták, hadifoglyok le-
mészárlása és állítólagos kémek agyonlö-
vése. (A mészárlásoknak és az agyonlövé-
seknek csak szemtanúja, nem résztvevője
volt.) De úgy mesélt, mint aki nincs tuda-
tában annak, hogy szörnyűségeket élt át.
Emlékeiben a kialvatlanság, a fáradtság
és az éhezés elnyomta a hősies és szé-
gyenletes tetteket, a kölcsönös öldöklést.
Meglehet, ez a hű képe minden háború-
nak, ha a katona szemével nézzük, de az is
lehet, hogy a népi történetek szenvtelen-
sége tükröződött apám elbeszéléseiben,
az a bizonyos „ami van, az van, ahogy
van, úgy van". Az öröktől való türelem, az
öntudatlan, sztoikus bölcsesség.

Büszke volt rá, hogy részt vett ebben a
háborúban, bár ezt sohasem mondta ne-
kem. És ezeket a szavakat sem hallottam
tőle: Lengyelország, haza, nemzet. Egyike
volt azon sokaknak, akik, bár ez eszükbe
sem jut, s beszélni sem beszélnek róla, a
nemzetet alkotják. Ahhoz, hogy valamiről
beszéljünk, valamit a nevén nevezzünk,
kissé el kell távolodnunk, kissé el kell
idegenednünk tőle. Csak a tudatosságnak
van szüksége szavakra. 1987-ben, a halá-
los ágyán, azt kérte, említtessék meg a
nekrológjában, hogy részt vett ebben a

háborúban. Más kívánsága nem is volt. A
háború befejezése, a leszerelése utáni
korszakról keveset tudok, mindössze any-
nyit, hogy nem folytatta a gimnáziumot.
Állítólag nyilvános illemhelyeken mosta ki
az ingét; lényeges adalék, mert arról
tanúskodik, hogy nagyon szegény, sőt
otthontalan volt. Aztán sikerült valaho-
gyan állást szereznie, postahivatalnok,
vagy ahogyan akkoriban mondták, posta-
mester lett egy, a szülőfalujától tizenhat
kilométernyire lévő helységben, Borz-
cinben, ahol is én megszülettem.

Porabka Uszewska már, mondhatnám,
hegyi falu, a Krakkó-Tarnów vasútvonal-
tól délre fekszik. A vasútvonaltól északra
lévő Borzęcin síkságon épült. Porąbka
szegény falu, Borzęcin határában jó
földek vannak, már egy XIX. századi föld-
rajzi lexikonban Lengyelország legnépe-
sebb falvaként említik. Tán a mai napig
sikerült megvédenie első helyét.

Ma már szinte hihetetlen, de apám igen
magasra emelkedett ezzel az állással. A
társadalmi tudatban óriási különbség volt
a kétkezi munka és a - lett légyen
bármilyen szerény - szellemi munka kö-
zött. Apám egyik napról a másikra a nagy
többség számára átléphetetlen korlát
túlsó oldalára került. „Úr" lett belőle, joga
lett a fehér inghez és nyakkendőhöz, a
kalaphoz, a kesztyűhöz és a sétabothoz.
„Postamesteri" minőségében befogadta a
helybéli „intelligencia", amelynek az
iskolaigazgató, a tanítók, az orvos, a plé-
bános, a vikárius, valamint a tejüzem és a

szatócsbolt tulajdonosa voltak a tagjai. Ez
utóbbi személy nagy szerepet játszott
nemcsak az apám életében, hanem az
enyémben is. Ő lett a nagyapám.

Jan Kędziornak hívták, három fia és
három lánya volt. Az egyik lánya, Zofia
gyakran megfordult a postán, minthogy
„vállalkozó" apjának mindig akadt valami
postáznivalója.

Az az érzésem, hogy a szüleim nemigen
illettek össze. Nagy volt közöttük a különb-
ség, már ami a természeti adottságokat és
a szokásokat illeti. Az esküvői fényképü-
kön anyám behúzza a nyakát, hogy ne
lássék magasabbnak, apám ellenben ha-
tározottan „feszít". Szimbólumértékű fo-
tográfia. De az erős, kölcsönös vonzalom
lehetővé tette, a feltétel nélküli lojalitás
pedig elvárta tőlük, hogy házasságuk ér-
telmében egy pillanatig sem kételkedve
éljék le egymással az életüket. Olyan idők-
ben éltek, amikor az egyén „boldogsága"
még nem volt a demokrácia nevében
megszerzett jog, sem világnézetileg (azaz
társadalmilag) megkövetelt kötelesség.
Akkoriban sokkal egyszerűbbek és próza-
ibbak voltak a kötelességek, mint most:
rendben kellett tartani a házat, fel kellett
nevelni a gyermekeket, és nem volt sza-
bad elhagyni a szükségben lévő embert.

1927-ben házasodtak össze, apám hu-
szonnégy, anyám huszonegy éves volt.
Esztendő múltán megszületett Jerzy bá-
tyám (négyévesen meghalt), három évvel
később - én. Húgom volt az utolsó gyer-
mekük.

Kędzior nagyapám a rzeszówi vajda-
ságból került ide, ő is paraszti, vagy ele-
gánsabban szólva, földműves családból
származott. Feltehetőleg nem voltak sze-
gények, ugyanis a tejfeldolgozó-szakisko-
lát bevégezve saját tejüzemet alapított.
Nem szerették a faluban. Rideg, kemény
és zárkózott embernek tartották. Rossz
néven vették tőle, hogy a saját gyermekeit
is dolgoztatta - fizetség nélkül - a tej-
üzemben, s kérlelhetetlenül szigorú volt
az ügyfelekkel, vagyis a borzęcini és a
környékbeli parasztokkal, illetve a tejüzem
dolgozóival szemben. Én sem kedveltem,
kissé talán féltem is tőle. De most, a
fényképét nézve, nem találom sem osto-
bának, sem durvának az arcát. Vagyis az
az érzésem, hogy nem a természetéből
eredően volt kemény, hanem azért, mert
kemény akart lenni. Az emberek között
kényelmetlenül, idegennek érezte magát -
nem született társasági embernek -, s
mivel, feltételezésem szerint, inkább
gyenge volt, kitalálta magának ezt a „ke-



mény ember"-típust, s az erőt és a vállal-
kozókedvet azonosítva a merevséggel és
érzéketlenséggel, görcsösen tartotta ma-
gát e mesterségesen kialakított képhez.
Az én feltételezésemet támasztja alá má-
sodik házassága. Franciszka Hader, gyer-
mekeinek anyja fiatalon meghalt, a család
és Borzcin apraja-nagyja elsiratta. Má-
sodjára egy meglehetősen jellegtelen,
vagy mondjuk ki őszintén, meglehetősen
undorító nőszemélyt vett feleségül, bár

ha egészen őszinte akarok lenni, akkor azt
kell mondanom, hogy ez a nő valóságos
boszorka volt, testben és agyban
egyaránt visszataszító. (Lelke nem volt.) Ez
az ostoba, de nyilván ravasz, falusi Lady
Macbeth azonnal eluralkodott a férjén, az
pedig nemcsak a hatalmát és az országát
engedte át neki, hanem -- mégpedig
egyetlen lövés nélkül - személyiségének
erődítményét, lelkének bunkerját és szívé-
nek páncélszekrényét is az asszony kezére

adta. Vagyis, ha valóban agyafúrt, vastag
bőrű, kegyetlen, számító és ambiciózus
játékos lett volna, aminek vélték, akkor ez
nem történhetett volna meg. Akkor lett
volna benne valami gyakorlati emberis-
meret, tapasztalat, harckészség, ami meg-
védi egy ilyen típusú nővel szemben. Bár
az is lehet, hogy szerelmes volt belé.
Ebben az esetben fabatkát sem ér az
elemzésem.

Hatalmába körítve a férjét, ő vette ke-
zébe az üzleti ügyeket, s minden bizony-
nyal az ő irányítása alá kerültek a
gyerekek és a borzęcini és környékbeli
parasztok is. Uralma olyan volt, mint ő
maga: önző és kegyetlen, s ami ennél is
rosszabb, a stílusa is visszataszító volt.
Hitvány kicsinyesség jellemezte. Ám a
felelősséget mindezért a férje viselte,
mert papíron ő töltötte be a főnök
szerepét. Ami koránt-sem jelenti azt, hogy
a nagyapám ne lett volna kezdettől fogva -
ha valóban az volt - a „saját szakállára" is
fösvény és önző. Mindazonáltal e
nőszemély uralkodásának évei
megerősítették az embereket a
nagyapámról alkotott, nem éppen hízelgő
véleményükben. Kędzior nagyapám a vaj-
és sajtkészítésen kívül sertéstenyésztés-
sel is foglalkozott. Ennek köszönhetem,
hogy alkalmam nyílt nemcsak a disznók,
hanem a patkányok életének
tanulmányozására is, ugyanis ez utóbbi
állatok - a disznók eledelét fogyasztva, s
bizonyos disznószokások jótékony
hatását kihasználva - rendkívül
szaporáknak bizonyultak az ólak
környékén. Ezek a gyermekkoromban
folytatott tanulmányok igen hasznosnak
mutatkoztak a későbbiek során. A sokféle
embertípus közül kettő meglehetősen
szoros kapcsolatban áll ezen
tanulmányaim tárgyával.

Két helyreigazítás: a lengyel sajtóban
olvastam, hogy Jan Kędzior hajdani há-
zát, amelyet Borzęcinben „Kędzior lak
nak" neveztek, 1987-ben lebontották, a
házat az utolsó szögig széthordták. Józef
Baran, ugyancsak borzcini születésű, ki-
váló lengyel költő ez alkalommal azt nyi-
latkozta, hogy a „Kędzior-lak" azén szülő-
házam volt. Ez nem igaz, én egy falusi
faházban születtem, amelyben apám la-
kást bérelt, van egy fényképem a házról és
a kertjében virágzó mályváról. A szüleim
sohasem laktak Kędzioréknál. Másod-
szor: Franciszek Rędzina, nagyapám haj-
dani alkalmazottja, vagyis feltehetőleg
már koros ember, kissé eleresztette a
fantáziáját nagyapám vállalatának nagy-
ságáról szólva. Tudom és megértem,
hogy a borzęcini parasztok számára telje-



sen mindegy, hogy a nagyapám kis- vagy
nagykapitalista volt-e, mert hogy kapita-
lista volt, az tény. Tudom és megértem,
hogy egy elbeszélés tárgyának lehetőleg
impozánsnak kell lennie, elvégre magam
is író volnék. De a nagyapám, sajnos, csak
egy kicsi, jelentéktelen, falusi, elmaradott,
csökött zsebkapitalista volt. Sajnos, mon-
dom, mert nekem személy szerint jobb
lett volna egy nagykapitalista, amolyan
łódzi gyáros-féle nagyapa, s ha ez túl sok,
akkor legalább egy akkora, amilyennek
Franciszek Rędzina látta őt. Akkor talán
gyermekkoromban nem lett volna min-
den olyan kegyetlenül kicsi és szűk, mint
amilyen volt.

Merőben más jellegű emlékeim vannak
apám apjáról, lgnacy nagyapáról. A két
nagyapa közötti különbség mára külsejü-
kön is kiütközött. Jan magas, ahogy mon-
dani szokás, „derék", jóképű férfi volt.
Ignacy alacsony, kopasz, kissé görbe lá-
bú. Legénykorában egy sziléziai bányá-
ban dolgozott, majd visszatért szülőfalu-
jába, és feleségül vette Julia Niemców-
nát. Kis földön gazdálkodott, amely nem
az övé, hanem a plébániáé volt, haszná-
latba kapta részbeni (vagy teljes?) fizetsé-
gül a templomszolgai teendők ellátásáért.
Segítettem neki harangozni, egyik leg-
szebb gyermekkori emlékem. Az ember a
földön állva meghúzza a kötelet, s a ha-
rangok álmatagon és halkan megszólal-
nak, mintha még csak ébredeznének. Ám
ha belejönnek, fölrántják a kötelet, s repül
velük a harangozó is. S az egész környé-
ken hallani a harangzúgást.

Ignacy nagyapám nagyon rokonszenves
ember volt, Jan nagyapához csak
annyiban hasonlított, hogy mindketten
szűkszavúak voltak. De lgnacy nagyapa
hallgatásából nyugodt, barátságos me-
legség áradt. És olyan volt, mint aki a lelke
mélyén mindig huncutul mosolyog. Sze-
rettem vele lenni, még akkor is, ha nem
beszélt. Néha mesélt is, az életéről, vagy
olyan történeteket mondott el, amelyeket
még az apjától vagy az apja apjától hallott,
a régi jobbágyidőkből, a cári világból való
históriákat. Az egyik história cselekmé-
nye, emlékszem, Mária Terézia uralkodá-
sának éveibe nyúlt vissza. Mesélt túlvilági
jelenségekről, ördögökről és kísértetekről
is. Ignacy nagyapának semmi kétsége
nem volt afelő l, hogy a kis híd alatt,
amelyen annyiszor átmentem, egy vízbe-
fúlt lakik (hogy fért el abban a sekély
patakban?), az Öregúton pedig kísértetek
jártak-keltek. Vasárnaponként föltette
drótkeretes szemüvegét, kezébe vette a
régi imakönyvet és szundikált.

Az őseimre vonatkozó tudományom a
nagyapákig tart. Az egyik dédnagyapám-
ról, apám anyjának az apjáról annyit tu-
dok, hogy K. und K. csendőr volt Magyar-
országon, szolgálatának letelte után Po-
rąbka Uszewskában telepedett le, boltot
nyitott, majd azonnal tönkre is ment, mert
napjainak nagy részét filozofálgatással
töltötte. Folyóiratokra fizetett elő, és nagy
tiszteletnek örvendett mint bölcs és jö-
vendőmondó. Láttam egy fényképet róla,
koporsóban fekszik, és olyan hosszú, fe-
hér szakálla van, mint Tolsztojnak.
Hároméves voltam, amikor apámat át-

helyezték Krakkóba. Számára ez ismét
előléptetést jelentett, számomra pedig
kezdetét vette a városi élet. Apám lelkiis-
meretes hivatalnok volt (és maradt nyug-
díjaztatásáig), s hivatalnoki minőségében
kispolgárnak kellett tekintenie magát.
Teljes odaadással, de nehezen
alkalmazkodott e társadalmi csoport
szokásaihoz és elvárásaihoz. Nehezen
alkalmazkodott, mert mint alulróljött,
bizonytalanul érezte magát e számára új
helyzetben. Mindig volt valami mesterkélt
a viselkedésében, mintha valami
olyasmivel kérkedett volna, amivel
valójában nem rendelkezik. Bár titkolta,
valószínű leg kisebbségi komplexusa volt,
amelyért afféle szem-fényvesztéssel
kárpótolta magát. Nem abban az
értelemben, hogy hazudott vagy fantáziált
volna, csak annyit tett, hogy a számára
kellemetlen tényeket megszépítette, vagy
önmaga elő l is oly mélyre rejtette, hogy
már azt se tudta, hogy elrejtett valamit.
Amikor az érzelmekről, a tettek
motivációiról, okairól és következ-
ményeiről beszélt, mintha a fantáziák vilá-
gából lépett volna elő. Ebben a világban
mindaz, amit érzett és tett, olyan volt,
amilyennek lennie kell, vagyis szép, jó,
nemes és önzetlen. Néha dührohamot
kapott, vagy depresszióba esett, de tudott
nagyon megnyerő, sőt elbűvölő is lenni,
kiváltképp néhány kupica után. Semmit
sem tudott önmagáról. Az a fajta férfi volt,
akit szeretnek, bármit is tegyen vagy ne
tegyen, de kiváltképp a nők szerették. Ezt
képtelen voltam megérteni, mert túl jól
ismertem, éspedig azt az énjét, amelyet
mások nem ismertek. Talán éppen az
önismeret hiánya, a tökéletes ártatlanság
volt bájának forrása. Neki vagy inkább az
előttem lelepleződő, igazi személyiségé-
nek köszönhettem, hogy korán
megtanultam különbséget tenni a jámbor
óhaj és a valóság között. Hasznos
tudomány, de nagy árat fizettem érte.
Az, ami társadalmi mércével mérve szá

mára emelet, csúcsteljesítmény volt, szá-
momra a földszint padlóját, a pince fö-
démjét jelentette. A kis- és nagyon kispol-
gáriság közötti középutas helyzet for-
málta jellememet késő ifjúkoromig. Eb-
ben a középutas helyzetben érlelődtem,
megtartva, természetesen, a családi kap-
csolatokat a faluval, a kisiparosok és kis-
kereskedők, az idénymunkások, a taná-
rok, a papok világával, sőt, Andrzej bácsi-
kám - a hajdani erőművész, krakéler és
botrányhős - kedves közreműködésének
köszönhetően, a társadalom perifériájára
szorult elemekkel is kapcsolatba kerülhet-
tem. Vagyis Lengyelország legnépesebb,
legmindennapibb rétegével. Az úgyneve-
zett magasabb kultúra még nem jelent
meg a horizonton.

Kilencéves koromig természetesnek
tartottam azt a rendet, amelybe beleszü-
lettem. A készen kapott fogalmakat, a
tapasztalt szokásokat, a vérembe ivódott
alapelveket általános érvényűeknek és
megkérdő jelezhetetleneknek véltem.
Csak később kezdődött el valami, ami
megrázta, majd pedig romba döntötte az
egész építményt. A háború.

Ha valaki azt állítja: az egész háború
csak azért volt, hogy romba döntse gyer-
mekkori világképemet, hát köszönöm,
nem kérek belő le. Valami kevesebb is
tökéletesen elég lett volna. Egy szúnyog
megöléséhez nem kell több megatonnás
bomba. Na de megtörtént, valaki tévesen
számította ki az arányt a cél és a cél
eléréséhez szükséges eszköz között, és
minden, nemcsak az én világképem dőlt
össze.

Ekkor szereztem - azt mondom: szerez-
tem és nem megismertem, mert azóta
sem hagyott el - azt az érzést, megérzést,
előérzetet, hogy egy szakadék szélén ál-
lok. Nem afféle becsületes szakadék szé-
lén, amelynek meredek fala és alja van,
hanem az ősszakadék, a semmi és a vég-
telenség között lévő valami szélén. Ez a
szakadék a kezdet és a vég, közepe nin-
csen. Ez a szakadék mindig velünk van.

A háború öt évét süket állapotban vé-
szeltem át. A háború egybeesett serdülé-
sem korszakával - ezzel az ártatlan
címkével látják el a tizenévesek
nyomorát, a fiziológiai zavarokat, a
biológiai és pszichikai forradalmat, a
kibontakozó szexualitás terrorját. Szép kis
serdülés. A kül- és belvilágomban is
olyasmi történt, ami túl-nőtt rajtam,
amivel - úgy hittem - nem tudok
megbirkózni. Talán innét eredeztethető az
a bizonytalanságérzet, amely az-óta is
úgy üldöz, mint egy kellemetlen,



keztek bizonyos bölcsességel. Nem egye-
temes, hanem speciális bölcsességgel,
amelyet nevezzünk inkább ügyességnek.
Speciális ügyesség volt ez, mert csak egy
területen érvényesült: az egyén és a tömeg
manipulálósában, azon egyetlenegy cél
érdekében, hogy megszerezzék és
megtartsák a hatalmat. Elméletük szerint ez
a hatalom az emberiség egyetemes
boldogságát volt hivatva biztosítani, de ez
már más história. Mint az olyan esetekben
lenni szokott, amikor a teljes agypotenciált
és minden anyagi eszközt egyetlen cél
érdekében összpontosítják, ez a mo-
nománia is fantasztikus eredményeket
hozott, legalábbis pillanatnyilag. Csak-hogy
a pillanatok hosszabbak a történelemben,
mint az egyén életében. Amikor
megjelentek nálunk, már sok esztendei
gyakorlattal, vagyis tapasztalattal, vagyis
nagy jártassággal rendelkeztek. A hatalom
megszerzéséért folyó játszmában igazi
nagymesterekké váltak, titokban még a
politikusok is csodálták őket, kiváltképp az
úgynevezett reakciós politikusok, akik
mondhatnám már hivatalból is a
kommunizmus ellenségei voltak. Az ama-
tőrök csodálták a profikat, a kontárok a
mestereket, a szerény szerszámokkal
rendelkező mesteremberek az első osztályú
szerszámokkal felszerelt konkurenciát.

Húszéves fejjel kész voltam elfogadni
bármilyen ideológiát, anélkül hogy szem-
ügyre vettem volna a fogait, csak egy dolog
érdekelt: forradalmi legyen. Még-pedig
azért, mert már készen álltam a magam
egyéni, forradalmára.

Mestereim ezt nagyon jól tudták. Az
ifjúság manipulálása, mondhatnám, ru-
tinfeladat volt számukra. És romantikus
húrokat pengetve ekképpen daloltak a
fülembe: „Gyere velünk, fiatalember. Az,
amit neked ajánlunk, pontosan az, amire
szükséged van. Te és mi egyet akarunk,
mindössze annyi közöttünk a különbség,
hogy mi ismerjük a cél elérésének módját,
te pedig nem ismered. Igen, ez a világ a
velejéig rohadt, együtt romboljuk le, és
építjük fel az újat."

Így is szerencsém volt, amiért nem né-
metnek születtem, mondjuk, 1913-ban.
Fasiszta lett volna belőlem, mert a verbu-
válás technikája ugyanaz volt. Miért mon-
dom, hogy szerencsém volt, hiszen nincs
lényeges különbség a nácizmus és a kom-
munizmus között? (Tekintsünk el az ideo-
lógiai nüanszoktól, itt arról van szó, hogyan
él és hal meg az ember; s mindkét
izmusban ugyanúgy éltek és pontosan

ámbátor nem halálos betegség. Az önbi-
zalomnak ez a hiánya azzal a bizonyosság-
gal párosul, hogy a sorsom tudja, mit akar
tőlem, csak hallgatnom kell a szavára -
egyike ez az életemet meghatározó ellen-
tétpároknak.

Véget ért a háború, és semmi sem
maradt a régi rendből. De a fogalomkész-
let, az értékrend, a mentalitás ugyanaz
maradt, legalábbis a családom körében és
abban a társadalmi csoportban, amelyhez
tartoztam. Amikor felocsúdtam süket-
ségemből, nagyon ostobának éreztem ezt
a változatlanságot. Hogyan lehet ez: annyi
minden történt, mégsem változott semmi?
Furtonfurt ugyanazt hajtogatjátok? Akkor
még nem tudtam, hogy a fogalmak és
alapelvek megőrzése éppúgy fakadhat
bölcsességből, mint ostobaságból; én csak
az ostobaságot láttam, s ami a látottakat
illeti, nem is tévedtem olyan nagyot.

Mindenesetre ekkor, közelebb a felnőtt-,
mint a gyerekkorhoz, már voltam annyi-ra
egyéniség, hogy észrevegyem: az örökölt
fogalom- és szabályrendszer nem az
egyetlen, és nem is a legtökéletesebb.

És most figyelem, dobpergés, a zenekar

tust húzzon! Maestro, please, most jön a
nagy bevonulás, színre lép a
szupermannek öltözött (az én kedvemért
vette föl ezt az öltözéket) és kedvesen
mosolygó (legalábbis rám) kommunizmus.

Színre lép? Nem, a Vörös Hadsereg
hozza be a hátán. Furcsa, hogy az első
pillanatban láttam ezt, aztán pedig már
nem láttam. Pedig láttam, mindannyian
láttuk, de mi, vagyis az a szürke, népi
Lengyelország, amelyhez tartoztam,
amelynek nevében, amelynek a vágyait
valóra váltandó, amelynek hívó szavára -
ezt állították - bejött, nem akarta látni.
Elképzelni is nehezebb nagyobb hazugsá-
got és nyaktörőbb szaltó mortálét, mint
amilyet én hajtottam végre, hogy hinni
tudjak benne.

Bár nem is annyira szaltó mortáléhoz,
mint inkább egy látványos, de csaláson
alapuló bűvészmutatványhoz kellene ha-
sonlítani ezt a cirkuszi számomat. Magam
voltam a bűvész és a közönség, bár bizo-
nyos ideig a nézőtéren volt a helyem.
Most, mintha harmadik személy volnék,
egyszerre látom a közönséget és a bű-
vészt is.

A kommunizmus nagy mesterei rendel-



ugyanúgy haltak meg a haza polgárai.)
Azért, mert német oldalon már felnőttként
pottyantam volna bele a háborúba, és
valószínűleg sokkal ocsmányabb dolgo-
kat követtem volna el annál, mint amilye-
neket itt követtem el kommunistát játszó
kiscsibészként 1950-ben. De annak a való-
színűsége is nagyobb lett volna, hogy
még kijózanodásom előtt otthagyom a
fogam a fronton, Sztálint ellenben sikerült
túlélnem.

Azaz igazság, hogy, sajnos, átlag-fiatal-
ember voltam. Az ilyeneket szervezték be
annak idején a Hitler-Jugendbe és a Kom-
szomolba is, mindkét ideológia korai, hősi
korszakában, amikor a párttagsághoz
még nem kizárólag opportunizmus szük-
ségeltetett. Minden nemzedékben akad-
nak frusztrált, önmagukat fölöslegesnek
érző és lázadó fiatalok, s csak a körülmé-
nyektől függ, hogy mire használják láza-
dásuk energiáit.

Anyám, az egyetlen ember, akivel
elbeszélgethettem volna, megbetegedett,
el-tűnt a különböző kórházakban és
szanatóriumokban, s megszakadt vele a
kapcsolatom. Élete utolsó éveiben csak
ritkán találkoztam vele, akkor, amikor
meglátogattam valamelyik szomorú
intézményben. Ha nem így alakulnak a
dolgok, anyám mértéktartása,
intelligenciája és irántam való, mellesleg
viszonzott, szeretete talán megvédett
volna e veszélyes ostbaságtól. Talán... Ez
csak feltételezés. Az otthon mint olyan
voltaképpen megszűnt létezni, apámat
ritkán láttam, de ezt nem is bántam.
Felnőttem, s vele való kapcsolatom
rosszból legfeljebb még rosszabbá fejlőd-
hetett volna. Gyakran éheztem, gyűlölt
kacatokban jártam, természetesen az
apám levetett holmijaiban, s ezt nagyon
megalázónak éreztem. Vagyis összeállt a
klasszikus kép. Húszéves ifjú, aki Krakkó
utcáin csatangol, a fejében tűz és toll, s
mint az közismert, az égett tollnak nem a
legkellemesebb a szaga. Telhetetlen am-
bíció, amely mindent szeretne, de semmit
sem tud, „poeta mundi", bár még egyet-
len verset sem írt. Három hónappal az-
után, hogy sikeres felvételi vizsgát tettem
a Krakkói Műszaki Egyetem Építészmér-
nöki Karán, otthagytam a komor épületet,
azt a cári időkből ittmaradt kaszárnyát, s
többé be sem tettem oda a lábam. Egy
évfolyamtársam padlásszobájában alud-
tam, az apácák ingyenkonyhájára jártam
levest enni, mígnem az irgalmasság és
erény bűze, valamint az éhségnél is cuda-
rabb megalázottság el nem űzött onnét.
Egyszóval, mindenre kész voltam, mint-

hogy - legalábbis akkor úgy éreztem -
nem volt vesztenivalóm.

A kommunizmussal személyes elszá-
molnivalóm van. A romantikus forrada-
lom hősének hittem magamat, holott va-
lójában a világtörténelem legundorítóbb,
mert képmutató hatalmának (a hitleriz-
mus e szempontból becsületesebben vi-
selkedett, nem volt képmutató) a kifutó-
fiúja voltam. Becsaptak. De miért vennénk
rossz néven a csalótól, hogy becsap ben-
nünket? Aki buta, azt be lehet csapni, a
csaló csak a dolgát teszi. Miért nem in-
kább csak magamra haragszom? Megen-
gedhetem magamnak az efféle okosko-
dást, de nem engedhetem meg magam-
nak az ezzel az okoskodással összhang-
ban lévő érzelmeket. Tudok logikus is
lenni, de életem során mindig az indula-
tok, az ösztönök, a rokonszenvek és ellen-
szenvek mondták ki az utolsó szót. Az
értelem ítélőszéke előtt nyilván nem lehet
igaza az ostobának, de a szenvedélyeihez
joga van. Es bármilyen igazságok spa-
nyolfala mögé rejtőzzék is, a csalás min-
dig csalás marad.

Szerencsére nem adatott meg számom-
ra, hogy gazságokat vagy különösen aljas
dolgokat kövessek el totalitárius lelkesült-
ségem korszakában. Talán az mentett
meg, hogy mély averziót érzek lelkemben
a tettek iránt, s mindent képzeletben és
papíron élek át. Újságíróként dolgoztam
egy helybéli, vagyis krakkói újságnál, a
Dzennik Polskinál. Cikkeket írtam Sztálin
rendkívüliségéről és a mezőgazdaság kol-
lektivizálásának jótéteményeiről. Nemze

dékem sok tagja nem úszta meg ilyen
simán, főleg azok nem, akik nemcsak írtak
és a szájukat jártatták, hanem a tettek
mezejére is kiléptek, és az, amit tettek,
megrontotta, megtörte, sőt örökre tönkre-
tette őket. Tragikus példaként áll előttem
egyik, velem egykorú kollégám, akit sze-
mélyesen ugyan nem ismertem, egyik
kollégám ismerőse volt, tőle hallottam a
történetet. Mint nagy intelligenciával
megáldott ember, magára vonta a „ma-
gasabb régiók" figyelmét, gyors karriert
futott be, kinevezték bizonyos speciális
perek ügyészének. Ami a gyakorlatban azt
jelentette, hogy halálra ítélt embereket
(igen, az ügyész voltaképpen bíró is volt),
és részt vett a kivégzéseken. Az az intelli-
gencia, amely a kommunista hierarchia e
magas fokára emelte, most feltárta előtte
a meggondolatlanul elfogadott ideológia
csalárd voltát. Vagy tán másokat örökre
elhallgattatva, a saját lelkiismeretét nem
tudta elhallgattatni? Egy biztos, intelli-
genciája nem párosult cinizmussal,
ugyanis öngyilkos lett.

Megjegyzés:
Ez az első rész, folytatás következik, ha
mégsem készülne el időre, akkor, sajnos,
egyelőre nincs folytatás.

Fordította: Fejér Irén

Mroiek ezt az életrajzát eredetileg az amerikai Enciklopédia
számára írta. Lengyelre ő maga ültette át az első részt, ez
magyarázza a két rész közötti megjegyzést.



Mindez vagy három-négy évig tartott; az
elszakadás időpontját nehéz pontosan
meghatározni, mert a folyamatfokozatos,
bár meglehetősen gyors volt. Végül is túl
okos voltam én ahhoz, hogy sokáig éljek
hülyeségben, valamint érettebb is lettem,
s a külső körülmények is segítettek. Az
ötvenes évek közepén, majd a végén jár-
tunk. Sztálin halott volt, s művének bája is
megfakult.

Szóval itt állok harminchoz közeledvén,
s életem sémája máris kitapintható. Leg-
alábbis az a belső alak, amely kitölti az
ember külsejét. Az a bizonyos séma,
amely az erővonalakat speciális rend-
szerbe fogja össze. Két tendenciát látok
magamban: a rend keresését, s az anar-
chia iránti vonzalmat. Van némi konfliktus
a kettő között; valami, amit Apollinaire, a
francia költő „a rend s kaland közti örök
harcnak" nevezett (nagyon szabad fordí-
tásban). A konfliktus elkerülhetetlen,
akárcsak a szabályok megváltoztatása.
Amikor a világra jöttem, rend volt gyerek-
korom kicsi, szabályozott világában. Ter-
mészetesnek tartottam, hogy így van. De
a háború megmutatta a másik oldalt, az
emberfeletti kegyetlenség monumentális
poklát. Féltem, de félelmem elragadtatás-
sal párosult. A háborúnak vége lett, így a
káosznak is, de én magamban egy tizen-
éves hevületével tovább éltem ez utóbbit.
Végül, belefáradva, ismét valamiféle
struktúra után vágyódtam. A kommunista
„business" mindkettőt ígérte: a forrada-
lom örömeit, varázslatosan vegyítve a
rend gyönyörével. Mint kiderült, se forra-
dalom nem volt, se rend, csak egy meg-
alázó, hülyítő drill. Sosem fogom elfelej-
teni a túláradó boldogságot, amikor rájöt-
tem, hogy kifelé mászom belőle, a sza-
badság mámorát, a végtelenné tágult
perspektívát. Ismét a kaland ideje érke-
zett el.

Bevett önéletrajzi zsargonnal azt mond-
hatnám, hogy „az írás felé fordultam"; de
ami történt, sokkal jobb és sokkal kevésbé
önhitt, mint a fenti fordulat. Újságírósko-
dásom, bármilyen idiotikus volt is, leg-
alább közelített az íráshoz, megjelenés-
hez. Amikor örökre búcsút mondtam az
ideológiáknak, felfedeztem a „magamtól,
magamnak írás" lehetőségét, a leginti-
mebb szférát a világon. A körülmények
kedveztek az újdondászoknak, az ország
kiéhezetten várt bármit, ami friss és igaz
volt. A hatalmas erdőirtás után, amelyet a
kommunizmus ereje teljében oly buzgón
végzett, az itt-ott felbukkanó növényzet-
nek mindenki örült.

A nemzet épp gyorsuló korszakát élte,
így aztán az én lengyel karrierem is gyors
volt. Első komoly könyvem -- az, amelyet
már én írtam, s nem az idiotizmusom -
1957-ben jelent meg, s azonnal siker lett.
Rövid, nagyon rövid, de politikailag s
egyébként is éles novellák gyűjteménye
volt. A mai napig, több mint harminc éve,
ezekből az írásokból idézgetnek a nemze-
déktársaim; azok, akikkel együtt voltunk
fiatalok, s akikkel megosztottam a hirte-
len, s váratlanul visszanyert ifjúság örö-
mét s lendületét. Az idézetek egyike-má-
sika szinte közmondássá lett; olyanok is
idézték, akiknek gőzük sem volt már arról,
ki a szerző - fényes bizonyítéka ez annak,
mennyire összhangban voltam honfitár-
saimmal akkoriban.

A nemzet gyorsulása szépen lelassult,
majd meg is állt a mozgás, de karrierem
folytatódott. A hatvanas évek eleje a fővá-
rosban, Varsóban talált, ahová majdnem-
szülővárosomból, Krakkóból költöztem
(Krakkóban éltem háromtól huszonkilenc
éves koromig), többé-kevésbé hírneves s
egyre híresedő emberként. Az író/művész
rangja akkoriban még mindig igen magas
volt Lengyelországban. Ez a múlt század-
ban megalapozott hagyományból fakadt;
abból az időből, amikor a három részre
szakított Lengyelországot erőszakosan
bekebelezte Oroszország, Ausztria és Po-
roszország. Ezek a hatalmak már a tizen-
nyolcadik században is keményen dolgoz-
tak Lengyelországon, s növelték a nyo-
mást, egészen addig, míg a Lengyelor-
szágnak nevezhető valami megszűnt. S
nagyon hosszú ideig egyedül az írók és

Stopka Mrožek karikatúrájával

költők őrizték egy elsodort ország leigá-
zott népének nemzeti identitását.

Ezt a hagyományt a kommunisták na-
gyon bölcsen aknázták ki. De volt-e vala-
mi, amit nem aknáztak ki nagyon bölcsen?
Az íróknak/művészeknek kiváltságokat
adtak, s megkezdődött a korrupció, mely
különleges bánásmódot nyújtott, bár
másként, mint későbbi újjászületésekor.
A hatvanas évtizednek kettős arculata
volt. Néhányan már aktívan együttmű-
ködtek a hatalommal, az ellenzék viszont
még nem lépett nyíltan színre. A kiváltsá-
gok még „jártak".

Egy domesztikált kisállattenyészet tagja
lettem.

Az én glóriámat az is fényesítette, hogy
szinte az otthoni berobbanással egy idő-
ben Nyugaton is sikerem lett. A vasfüg-
gönyben akkoriban még rengeteg volt a
vas, nem úgy, m in t ma, amikor már job-
bára szarból van. Figyelembe véve, hogy
mindent csodáltunk, ami nyugati, s mint a
többi kelet-európai ország, vad álmokat
kergettünk a Nyugattal kapcsolatban - a
kommunista propaganda közvetlen, bár
egyáltalán nem szándékos következmé-
nye ez -, könyveim és drámáim felbukka-
nása a nyugati piacon hazai végső
felszentelésemet jelentette. A keletiek
Nyugattal kapcsolatos vágyálmai,
akárcsak a nyugati valóság ismeretének
teljes hiánya, még tartják magukat, bár a
későbbi tapasztalatok s kiábrándulás
következtében erejük csökken. De
harminc éve még olyanok voltak,
amilyenek.

A kaland véget ért. Átléptem a bűvös
harmincadik évet, jövőm előrelátható lett.
Biztonságban, s jólétben éltem, s mind
többször derengett fel bennem a megálla-
podott, kiegyensúlyozott, alkalmazkodó
kisállattenyészet képe. A politikai ellen-
zéki mozgalom még nem született meg,
Lengyelország egyelőre lábadozott a sztá-
linista terror s a kiábrándulás után, mely a
változtatásra tett kísérlet - az első a há-
ború óta - meghiúsításából fakadt. Az
emberek megpróbálták összekaparni s él-
vezni mindazt, amit lehetett, elszakadva az
állami szigortól s unalomtól. Nasza ma- ła
stabi l i zacja - a mi kis stabilizációnk -,
ahogy ironikusan nevezték, a fogyasztói
társadalom szegényes karikatúrája kö -
szöntött be. Éri élveztem kiváltságos hely-
zetem előnyeit, de közben mind jobban
erőt vett rajtam az irrealitás furcsa érzése.
Rádöbbentem; hogy fantomvilágban élek,
amelyet olyan törvények szabályoznak,
melyeknek egyetlen célja e fantomjelleg
fenntartása és megerősítése. Az élet szo-



rosra zárt körben zajlott, s az egyetlen út
körbe-körbe vezetett. Otthon híres vol-
tam, de hírem a fantomok árnyékában
vajon igazi volt-e? Létrehoztam-e igazi
értéket? Pénzem volt, de igazi gazdagság
volt-e ez? Az egész kiegyezés hamisságát
egyszer csak nem lehetett nem tisztán
látni vagy rálegyinteni.

1959-ben megnősültem, túlságosan is
korán - nem a koromhoz, hanem ahhoz
képest, hogy még mindig kalandvágy
tombolt bennem; az a szinte misztikus
sóvárgás az ismerhetőn és birtokolhatón
túli iránt, amely - természetesen - Erósz
és a szexualitás fogalmaival írható körül.
Rosszul vagy jól, de mindenesetre úgy
éreztem, hogy a házasság az utamban áll,
s komoly ballaszt az Abszolút felé menete-
lés közben. Alávaló kompromisszumnak
tartottam, ha ugyan nem egyenest kapitu-
lációnak. Örlődtem feleségemhez fűződő

érzelmeim és bolondos sóvárgásom közt
- s aligha tettem őt boldoggá.

Röviden: ismét megállapodtam, a világ
rendezett lett, de a falak bezárultak
köröttem. Elérkezett az idő, hogy az
egészet felrobbantsam.

Életem első külföldi útja Oroszországba
vezetett, még 1956-ban. A puszta tény,
hogy átléptem a határt, önmagában is
jótékony megrázkódtatás volt, s őszintén
csodálom Oroszországot is: a szellemi és
anyagi létnek ezt a fura változatát, amely-
nek Oroszország a neve. Egy májusi kora
reggel álltam Odesszában, s a lépcső
tetejéről bámultam a kikötőt - ez máig
életem egyik meghatározó élménye. Bár
Oroszország nem is számít igazán
külföld-nek, hisz Szovjet-Oroszország
volt. Tudom, hogyan lehet
megkülönböztetni a valódi oroszt a
szovjet-orosztól, de a két elem oly
mértékben összekeveredett, s az utóbbi
oly túltengő, hogy egy másik kommunista
állam turistájaként nemigen érezhettem
külföldön magam (legyünk

csak tudatában, hogy Kelet-Európáról be-
szélve mindig összekeverjük az államot az
országgal, ezt a hibát minden nyugati
tömegkommunikációs eszköz elköveti).

A valódi külföld Bécs volt, Párizs és
London. A következő években ebben a
sorrendben jutottam el ezekre a helyekre.
Nemcsak a határt léptem át, hanem a
misztikus vonalat, két teljesen különböző
civilizáció között. Azok az emberek, akik a
keleti oldalon élnek, fájdalmasan tudatá-
ban vannak a különbségnek, míg a nyuga-
tiak nem. Mellesleg, érdekes lenne tudni,
hogy azok az emberek, akik minden infor-
mációhoz hozzájuthatnak, miért oly tudat-
lanok némely alapkérdést illetően, míg
azok, akiket tudatlanságban tartanak,
nem azok.

De végső ráébredésem a világ hatal-
masságára s az emberi élet határtalan
lehetőségére akkor történt, amikor (az
óceánjárók korának alkonyán) átkeltem az
Atlanti-óceánon, és megérkeztem az
észak-amerikai kontinensre. Ez 1959-ben
történt, hála egy meghívásnak a Harvard
Egyetem nyári iskolájától, amelyet Henry
Kissinger igazgatott; ő akkoriban a polito-
lógia professzora volt. Láthattam a ködös
horizonton megjelenni a Szabadság-
szobrot, a klasszikus sziluettet, amelyet
bevándorlók milliói láttak már előttem. Az
a két hónap, amelyet Amerikában töltöt-
tem, teljesen megváltoztatott, bár még
nem ismertem a változás természetét,
következményeiről pedig sejtelmem sem
lehetett.

Vissza Varsóba. 1963. június 3-án fele-
ségem és én felszálltunk egy Rómába
tartó gépre. Hivatalosan turistaút volt ez,
de én tovább szándékoztam maradni né-
hány hétnél - t e m p o inde te rm ina to -,
megpróbálni élni és írni távol a fogságtól,
valahol kint a szabadban, egy lehetősé-
gekkel teli világban.

Manapság a lengyelek többé-kevésbé
szabadon utaznak, de akkoriban egy útle-
vél a legfőbb kiváltságnak számított. S ha
mégis megvolt, hát vele járt a gyanú,
hogy tulajdonosa titkos és bűnös kintma-
radási terveket szövöget. Egy kommu-
nista államot elhagyni - az maga a haza-
árulás. S nem ártott nagyon vigyázni, ha
kint járt az ember; vigyázni arra is, mit
mond, mert ha hazament, számot kellett
adnia róla. S akinek bűntudata volt, még
barátainak sem mondta el bűntudata okát.

Chiavariban telepedtünk le, ez egy kis-
város az olasz Riviérán. Egy ideig üdülés-
nek tűnt az egész: eltöltjük a nyarat ezen a

Mroiek, a karikaturista



gyönyörű helyen. De amikor visszatértünk
a tengerpartról a műanyag Madonnákkal
és moszkitókkal teli bérelt szobába -
munkásnegyedben volt, távol az elegáns
beachtől -, úgy éreztem magam, mint egy
hatalmas és üres ring, melyben a Vad
Remény és a Rettenetes Félelem bokszol
egymással,

A jövőtől féltem. Elmúlt a nyár, a vidám
turisták áradata visszahömpölygött
északra, maga mögött hagyva a kisvárost
pucér, szezon utáni valóságában - én
viszont megfeneklettem ott. Jött az eső, a
szél meg a hideg. Béreltünk egy másik
szobát, ezúttal közel a tengerhez. Madon-
nák ugyan nem voltak, de a nedvesség
hatalmas foltjai a falon elfoglalták a he-
lyüket. A házat silányan építették, a hegy
lábához támaszkodott, s falait átjárta a
talajvíz. Kiadósabb esőben a szoba csu-
rom víz volt, viharban elöntötte az ár.
Bámultam a málló falat, és varsói gyönyö-
rű, meleg lakásomra gondoltam.

A következő öt évben a lengyel hatósá-
gokkal alkudoztam. Álláspontom az volt,
hogy példát mutatok: egy lengyel író, a
lengyel állam hatósugarán és ellenőrzé-
sén kívül, a saját erejéből külföldön él. A
nyugati olvasónak ez éppoly banálisan
hangzik, mint a szabad választások, a
szólás- és gyülekezési szabadság, a tör-
vényhozó és a végrehajtó hatalom szétvá-
lasztása, a rendőrség jogkörének korláto-
zása. Ezt mind természetesnek veszi, s
egy másodpercet sem gondolkodik rajta.
Az ír kormány egy percig sem bánja, ha
egy ír író Párizsban vagy másutt kíván
élni, de Lengyelországban ilyesmiről hu-
szonöt évvel ezelőtt nem is hallottak. Útle-
veleink természetesen csak rövid ideig
voltak érvényesek, s az olasz vízumot nem
lehetett meghosszabbítani. A végtelen lá-
togatások a római lengyel követségen s a
genovai olasz prefektúrán tudatták velem,
hogyan érzi magát egy meghatározatlan
jogi státusú személy (manapság a világ
népességének jelentős része ilyen).

Érezvén eltökéltségemet, országom

gazdái alkut ajánlottak. Ó, persze sosem
fogalmaztak nyíltan. Akkor vajon hogyan?
A nyugati, különösen az angolszász, de
főleg az észak-amerikai agy sosem érti
meg a bizantinus kommunista szokásokat
és intézkedési módozatokat. S akik nem
tudják, vagy elhiszik, vagy sem, hogy az
üzenet egyértelmű volt, bár a csendes
konzulátusi teremben nyájas szóvirá-
gokba csomagolták. Adnak nekem egy
hosszú időre érvényes nyugati útlevelet,
ha segítek nekik abban, hogy meggyőzzük

a Nyugatot arról, hogy Lengyelországban
végeredményben nem is mennek olyan
rosszul a dolgok, hogy a szellemi élet
szabad, és minden ellenkező híresztelés
rosszindulatú előítélet. Én lennék az ele-
ven bizonyíték. Körmönfont módon kör-
mönfont ajánlatot kaptam - egy nagy
hagyományokkal rendelkező szakmától.
A jelenség klasszikusa és zsenije Ilja Eh-
renburg volt, őt számosan követték, köz-
tük néhány egész jó is; tegnap Jevtu-
senko volt a legjobb, ma pedig - nem
tudom, ki.

Az üzlet mindkét fél számára előnyös.
Ott a lakásod és a kapcsolataid, ahol
akarod, élvezed az otthoni kiváltságokat, s
a külföldi jövedelmet kemény valutában,
annyit utazol, amennyit csak akarsz, ingá-
zol Varsó s a nyugati fővárosok között,
nem kerülöd még bevallott ellenségeinket
sem, miért is tennéd? Még be is ismered,
hogy nálunk sem minden rózsás, de hát
ki tökéletes? Továbbá sejteted, hogy nem
is értesz egyet velünk mindenben, sőt
amolyan áldozatféle is vagy, kacsintasz
egyet, elejtesz egy megjegyzést itt, egy
célzást amott, s hogy hol és mikor - azt
mi teljesen rád bízzuk, a taktikai érzé-
kedre, az intuíciódra és az intelligenciád-
ra, mely persze megkérdőjelezhetetlen.

Az effajta küldetések iránti nyitottság
nem hiányzott a nyugati félből sem. Tárt
karok és forró üdvözlés járt az ilyen közve-
títőnek. Közvetlenül Olaszországba való
megérkezésem után meghívásokat kap-
tam mindenféle előadásra, konferenciára,
kongresszusra: „Jöjjünk össze", ,,Kerek-
asztal", „Híd Kelet és Nyugat közt", „Poli-
tikamentes kultúra". Minden költség fizet-
ve, nagyvonalú tiszteletdíjak, luxushotel
olyan álomhelyeken, mint a szicíliai Taor-
mina, vagy stílusos bajor faház az Alpok-
ban, retúrjegy csillogó városokba. Vonzó
volt: mindez, s el is fogadtam volna, ha
belemegyek a játékba. De valahogy képte-
len voltam rá. Lenyeltem már a magam
adagját, s még nem akartam kihányni, de
többet már nem kértem belőle. Eléggé
nyomta a gyomromat, ami benne volt, s a
félelem visszatartott ugyan a radikális
operációtól, de legalább meghúztam a
határvonalat: eddig, nem tovább. Az
egyetlen ajánlat, amelyet el tudtam fo-
gadni, így hangzott volna: „Rendben, ma-
radj, ha akarsz, de tartsd a szád. Békén
hagyunk." De ők még nem voltak érettek
arra, hogy a soknál kevesebbel is beérjék,
hisz a mindenhez voltak szokva. Hatalmuk
arroganciáját még nem fékezte meg a
rendszer totális csődje.

Ugyanakkor, míg haza nem megyek, a
pásztor nem teheti rá kezét az elbitangolt
báránykára. Tizenöt év telt el, míg újra
láttam Lengyelországot.

Sikerült megkapaszkodnom, s még fel-
jebb is törnöm a nyugati piacon; így
búcsút mondhattam az olcsó bérelt szo-
báknak. Olaszország lett a hazám, persze
nem születési, s még csak nem is jogi
alapon, pusztán az élet praktikus tényeit
tekintve. Az első évek tanoncideje után a
nyugati szokások ismerősek, majd termé-
szetesek lettek. Egyébként még mindig
pórázon voltam, hosszú pórázon, de
mégiscsak pórázon. Lengyel útlevelem
érvényessége rövid távú volt,
meghosszabbítása könyörgés és hosszú,
rejtelmes várakozások után sem volt
soha biztos. Egy-szer fél évig hagytak
válasz nélkül érvénytelen útlevéllel, s csak
az olaszok toleranciája mentett meg a
kitoloncolástól vagy más elkeserítő
lépéstől. Mindkét fél úgy tett, mintha nem
tudná, miről szól a játék. A rám gyakorolt
nyomást soha nem is-merték be, a
bürokrácia mindig kitűnő ürügy arra, hogy
elrejtsék a dolgok valódi indokát. Úgy
tettek, mintha nem tudnák, mi történt és
miért, én meg úgy tettem, mintha ezt
elhinném. Volt azért egy fontos
különbség: a hazugság nekik természetes
fogás, én meg növekvő undorral gyako-
roltam.

Könyveimet még kiadták Lengyelor-
szágban, darabjaimat bemutatták; a ható-
ságok nem láttak politikai hasznot abban,
ha betiltják őket, túl népszerű voltam,
túlságosan ismert az átlagközönség is,
amely nem is tudott arról, hogy külföldön
maradtam, botrányt pedig senki sem
akart. Az alku tehát az én elveim szerint
látszott működni, bármennyire vonako-
dott is a másik fél ezt annak idején elfo-
gadni. De vajon boldog voltam-e?

A letelepedés ismét egyfajta rendet je-
lentett, a kaland háttérbe szorult. Megint
eljött a forradalom ideje. Tartózkodási
helyem megváltoztatása ennek egyik
módja lehetett. 1968 februárjában Pá-
rizsba költöztünk. S ha forradalmat akar-
tam, hát igazán kijutott belőle; két hónap-
pal később elkövetkeztek 1968 májusának
forró eseményei. Én csak a saját forradal-
mamat akartam, s egy közösséginek
csöppentem a közepébe. S már nem vol-
tam elég fiatal ahhoz, hogy személyes
gondjaimat kivetítsem, s azzal véljem
megoldani, hogy politikai vonalhoz vagy



tömegmozgalomhoz csatlakozom. Meg-
tanultam már a magam leckéjét arról,
hogy milyen az, ha saját lelkem megmen-
tése céljából a világot próbálom meg-
menteni.

Képtelenségem arra, hogy becsapjam
vagy áltassam magam, kissé megnehezí-
tette az életemet a következő tíz évben, s
bizonyos mértékig nehezíti még ma is,
mert szembefordít a népszerű általános
meggyőződésekkel, hitekkel, hangulatok-
kal és divatokkal. Ismét alkut ajánlottak,
hasonlót ahhoz, mint olaszországi tartóz-
kodásom kezdetén. Csak ezúttal nem a
római lengyel követségen, hanem - hogy
is mondjam? Maga a helyzet? A tár-
sadalmi folyamat? A tör ténelem?-. ..
szóval senki személyesen; csak egy
személytelen körülményekből fakadó
lehetőség nyílt meg előttem. S bár az
elvárások finomabbak voltak, az ajánlat
még mindig keménynek tűnt. Már nem
kell védeni a kommunista diktatúrát, s
hallgatni sem kell róla. Örömmel vették
volna, ha szidalmazom, amennyire csak
akarom, feltéve, hogy így folytatom: „A ti
harcotok, drága forradalmáraim a
Berkeley-n, a Quartier Latinben, a
Kurfürstendammon - az enyém is. A ti
példaképeiteket - Jane Fonda nővért,
Cohn Bendit fivért, Baader testvért -
szeretem. Együtt lázadunk az elnyomás
ellen. A marxista forrás tiszta, csak a
patakot megmérgezte valami gaz-ember.
Ti megdöntitek a kapitalistáito-
kat/imperialistáitokat, én meg megdön-
töm az én csirkefogóimat, s együtt majd
megalapítjuk a szeretet és béke földi ki-
rályságát." S ebből a lendületből - még
jóval a királyság megalapítása előtt -
megalapozom a vagyonomat, biztosítom
a népszerűségemet, egyengetem szak-
mai karrieremet. A hullámok magasra
csapnak, ilyenkor lehet siklani rajtuk. Nem
állt érdekemben a régi rend védelme,
nemcsak azért, mert úgyis rengett már, s
végül semmi sem mentheti meg, hanem
főleg azért, mert sosem volt az enyém.
Idegen vagyok én abban, ami ellen ez a
forradalom folyt, az úgynevezett nyugati
burzsoá társadalomban. Bár szimpatizál-
tam érzékenységükkel és indulataikkal -
elemzésükkel és programjukkal nem.
Tiszta esztétizálásra való hajlamom -
amely húszas éveim elején valószínű leg
halott lehetett, így aztán nem védhetett
meg semmitől - most eleven volt és aktív,
s legnagyobb sajnálatomra nem engedte,
hogy megragadjam a kínálkozó lehetősé-
get. Tudom, hogy „minden relatív", még
ha nem is csodálom a relativitást, ezt a mi

rúg a másikba, csak azért, hogy engedel-
meskedjék a közös rabtartónak, s az egyik
szolga én legyek - ezt már nem. Tennem
kellett valamit, mindegy, mit, mert belül
valami robbant és kitört - t ö b b ilyen pilla-
nat is volt már az életemben, s úgy gondo-
lom, a legértékesebb és legéletesebb pil-
lanatok ezek.

Számos ország legnagyobb lapjai kö-
zölték tiltakozásomat. Ó, nyugati mérce
szerint igazán semmi nem volt benne.
Csak egy levélke a szerkesztőnek, aligha
több, mint akármilyen reklámszöveg. De
említettem-e már, hogy amit önök tudnak
a világról, az nem minden? Azonnal be-
rendeltek a lengyel követségre. Útleve-
leink ismét lejártak, s szabályszerű kérvé-
nyeink már ott keringtek valahol a totalitá-
rius döntéshozás kiismerhetetlen útvesz-
tőjében. A konzul szobájának ajtajában
egyetlen pillanat alatt megértettem, hogy
- ennyi volt. A hivatalnok rám se nézett,
mintha átlátszó lennék, s a hátam mögötti
falnak jelentette ki, hogy feleségemnek és
nekem két héten belül vissza kell térnünk
Varsóba. Szerencsétlen flótás, azt hitte,
még van hatalma fölöttem. Megfordultam,
s végleg elmentem.

A könyveim egyetlen éjszaka alatt el-
tűntek Lengyelországban; rendőrségi te-
herautók mentek ki, s gyűjtötték be őket a
boltokból. Darabjaim eltűntek a színhá-
zakból, a „minden jegy elkelt"-bő l még
egy „el" se maradt. Ugyanakkor a sajtó
teli lett cikkekkel, amelyek végre lerántot-
ták rólam az álarcot. S alatta ott volt az

legújabb Istenünket. De mivel néhány do-
log valóban relatív (még ha nem is min-
den), valakinek, aki - mint én - máshon-
nan jött, más időkben élt, más tapasztala-
tokkal bírt, az ottani műsor nevetséges
volt. Mit is gondolhatnék Norman Mailer
mártíromságáról, akinek az egyetlen éj-
szakányi letartóztatása során a felszolgált
reggelivel kapcsolatos sirámait kürtölte
szét a sajtó?

1969-ben a feleségem váratlanul és
gyorsan meghalt rákban. A legkitűnőbb
ember volt. Egyetlen hibája az lehetett,
hogy akkor találkozott velem, amikor én
még nem érdemeltem őt meg. Erről nem
is akarok többet mondani. Az érzéseim, s
amit róluk tudok, a legintimebb magántu-
lajdonom marad örökre. Zárkózott ember
vagyok, s ez olyan tulajdonság, amely
sokszor akadályozza az embert önmaga
menedzselésében.

Egy esztendővel azelőtt egy egészen
más jellegű esemény is beleszólt az éle-
tembe. A Varsói Szerződés tagállamai
megszállták Csehszlovákiát, s az akcióban
a lengyel hadsereg is részt vett. Emlék-
szem a gyönyörű nyári napra, és elvakult
dühömre is, amikor hallottam a hírt a
rádióban. Valahogy - növekvő türelmet-
lenséggel ugyan, de - megpróbáltam
együttélni megalázó helyzetemmel, azzal,
hogy „tudom, de nem mondom". Most-
„besokalltam". Hogy az egyik szolga bele-
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áruló, a zsidóbérenc, aki a cionista titkos-
szolgálat megbízásából galádul mérgezte
a lengyel nemzet lelkét; a fiatalság meg-
rontója, kapitalistabérenc, az imperializ-
mus löttyedt keblének csecsszopója, elfaj-
zott júdása a szocialista hazának. Igazán
kapóra jött mindez, amikor politikai me-
nedékjogot kértem Franciaországban.

Nem tagadom: az egész mélyen érin-
tett. Nem annyira azért, mert betiltottak
Lengyelországban, s egyáltalán nem a
sajtóbeli támadások miatt. A kommunista
propaganda hatása - mielőtt oly finom és
áttételes lett, mint manapság - szokás
szerint a cél ellen fordult. Az emberek
tiszteltek, könyveim megmaradt példányai
értékes és őrzött ritkaságok lettek, áruk
felszökött a feketepiacon. De büntet-lenül
nem lehet felégetni az ember hazájába
visszavezető utat - bár a felszabadultság,
az öröm, hogy végre valami jót tettem, s
önérzetem valamelyes helyrebillenése
erősebbnek bizonyult.

S mi van a renddel és a kalanddal?
Feleségem halála s a Lengyelországgal
történt végleges szakítás után ott álltam
egyedül és szabadon. Tökéletes helyzet a
kalandra. Kialakítottam a nagy magányos
képzetét, belehelyeztem magam, és sok
évig a finomításán ügyködtem. Kezdet-
ben élveztem is. Korábban sosem voltam
teljesen szabad, s hatalmas szabadságvá-
gyamat így vagy úgy mindig korlátozták a
körülmények. Most - mindez megválto-
zott. Tíz viharos év következett, különösen
az úgynevezett magánéletemben. Vad,
szinte mániákus függetlenségi törekvé-
sem hamarosan konfliktusokba sodort az
emberi kapcsolatok alaptörvényeivel, és
saját természetem másik oldalával is.

Elutaztam Észak- és Latin-Amerikába -
Brazíliába, Venezuelába, Mexikóba. Fél
évig New Yorkban éltem; vendégtanár
voltam a pennsylvaniai egyetemen. Ke-
resztülvezettem az országon, Kaliforniától
a déli államokon át a keleti partig. Egy
évet Nyugat-Berlinben töltöttem. Meg-
szabadulván a lengyel útlevéltől, mely
mindebben akadályozott, keresztül-kasul
beutaztam Európát. Szakmai életemben
is teret nyert a kaland. Hála Müller-Freien-
fels, a Süddeutsche Rundfunk filmpro-
dukciós igazgatója kalandos lelkületének,
meghívtak, hogy írjak és rendezzek egy
filmet. Megírni a forgatókönyvet-ez még
csak rendben, ezt korábban is csináltam.
De rendezni, viselni a teljes felelősségét
annak, hogy egy eszme (a forgatókönyv)
anyagi valósággá (filmmé) válik-ez más
kérdés. S mindezt egy kezdőre bízni, vala-

- Túl magas!
Don Quijote lengyel változatban

kire, akinek csöppnyi tapasztalata sincs -
hát ez sokat elárul a Müller-Freienfels
bátorságáról is, nem csak belém vetett
bizalmáról. A meghívás elfogadása pedig
talán az én felelősségérzetemről.
Mindketten kockáztattunk - de nyertünk.
A másfélórás filmet nagyon jól fogadták.
Én is elég jónak tartom; technikai gyenge-
ségeit ellensúlyozza a forgatókönyv -
megfogadtam Hollywood egyik alapítójá-
nak a tanácsát: ,,a jó filmhez először is
bombabiztos sztori kell" -, és kompen-
zálja az a speciális karakter is, amely
gyakran fellelhető az outsiderek filmjei-
ben. Olyan jól sikerült, hogy megismétel-
tük a dolgot. De a második film után
döntenem kellett, író leszek-e vagy rende-
ző, mert a kettő együtt elfogadhatatlan-
nak tűnt számomra. Úgy határoztam, író
maradok.

Nem minden sajnálat nélkül. A filmcsi-
nálás nem pusztán annyit jelent, hogy az
ember csinál egy filmet vagy kettőt, ha-
nem egyszersmind sajátos módja a világ,
mások és önmagam érzékelésének;
tapasztalat az egyén
viszonyrendszerében, az idő és tér
kezelésében. Beleszerettem. Es a kaland
is nagyon jól érzi magát ezen a terepen.
Másként aligha csöppenhettem volna egy
schwabeni gazda birtokára, hogy
miközben a borát iszogatom, a lova
jelleméről társalogjak vele, mert szüksé-
gem van rá egy forgatáshoz. S aligha

jutottam volna be egy kis szlovéniai ház
hátsó udvarára, ahol néhány napig for-
gattunk, s közben beleláthattam két öreg-
asszony életébe; olyan életekbe, amelyek
egyébként sosem tárultak volna fel előt-
tem. Vagy hogyan is ismerhetném egy
konkrét fa vagy egy konkrét hegy pontos
kiterjedését Krisztus után 1977-ben, ha
nem filmforgatás ürügyén? A legkülönfé-
lébb és legváratlanabb kalandok végtelen
lehetősége, minden energiám folyamatos
készenléti állapota, a követelmények,
elvárások súlya, amely többet hozott ki
belőlem, mint amennyire hitem szerint
képes voltam - ez mind jó volt. Rákaptam,
mint a kábítószerre, s lemondani róla
fájdalmas volt.

Már említettem, hogy a hetvenes évek
elején kialakítottam magamról egy képet -
senki sem élhet anélkül, hogy magát egy
általa kitalált figura bőrébe ne helyezné -,
a kalandos magányosét. Megpróbáltam
ennek megfelelően élni. De az évek múltá-
val ellentmondás keletkezett a kaland ideá-
ja és ismétlődő gyakorlata közt. Nincs
kaland, melynek ne lenne fontos eleme,
hogy mindig friss és új, valami kivételes.
De hogyan jön össze a „mindig" és a
„kivételes"? A díszlet kész volt, a jelme-
zem megfelelő, de a bemutató régen volt
már, s a közönség kezdte unni az ismét-
lődő előadást. A kaland savanyodni kez-
dett.

Közben Lengyelországban változott a
helyzet. A nemzet forrásra bukkant az
ájulás és kimerültség sivatagában. Új
energiák jöttek felszínre. Az 1970-es
munkásfelkelés változást hozott az
uralkodó klikk összetételében. Az újak
(akiket most félreállítottak a még újabbak)
szembenéztek az új helyzettel, és
valamelyest módosították a vezetési
módszereket. S mert újak voltak, új
személyiségi jegyeket is hoztak
magukkal, valamint új viselkedési
módozatokat vezetők és vezetettek közt.

A hetvenes évek elején feltámasztottak
mint lengyel írót. Betiltásom mindössze
két vagy három évig tartott; a határozat-
lanság az időtartam tekintetében abból
fakad, hogy volt némi átmeneti periódus a
teljes betiltás és teljes visszatérés között.
Szép lassan szivárogtattak vissza az
élet-be, nem egyszerre, hanem - ahogy
mondani szokás -lépésről lépésre. Miért
így? Talán mert ha hirtelen történik, az
emberek rájöttek volna, hogy halott
voltam? Vagy tanulmányozták a részben
életre



keltett egyén reakcióit? A kommunista
hatalom skolasztikusai egyszerűen hihe-
tetlennek tűnnek a nyugatiak szemében,
vagy ha hihetőnek, hát - nevetségesnek.
A magas rangú méltóságoknak megvan a
maguk titkos politikai tudománya, amely a
pogány számára hihetetlen, a hívőnek
felfoghatatlan.

Tizenöt évi száműzetés után, előbb ön-
ként, majd kényszerből, elmentem Len-
gyelországba. Akkor már francia állam-
polgár voltam. Megtapasztaltam a skizof-
rénia sokkját, rájöttem, hogy személyisé-
gem két ellentétes részre oszlott: az egyik
otthonos, a másik idegen saját országom-
ban. Amikor reggel felébredtem, s a nyi-
tott ablakon át meghallottam a lent játszó
gyerekeket, természetesen gondolkodás
nélkül értettem, miről beszélnek. Ismét
teljesen és ösztönösen „kommunikáltam"
a környezetemmel. Sétáltam egy
bizonyos utcán Krakkóban, s a sarkon
hirtelen fizikai megkönnyebbülést érez-
tem. Visszafordultam, újra megkerültem a
sarkot. S akkor rájöttem, miért; ez a sarok
volt az, melynél a jó ég tudja, hányszor
fordultam be a távoli múltban, részegen
vagy józanon, fiatalon vagy már nem is
olyan fiatalon, éjjel és nappal, napsü-
tésben és hófúvásban, míg valósággal
testem térbeli kiegészítése lett.

De más oldalról külföldi voltam. Az
országon kívül eltöltött másfél évtized
megtette hatását. S noha fizikailag Len-
gyelországban voltam, szellemileg a ha-
tár két oldalán álltam egyszerre. Nem a
katonák és vámosok által őrzött határ volt
ez, hanem a tapasztalatokat és szellemisé-
geket megosztó vékonyka vonal két olda-
la. Miközben honfitársaimmal voltam, s
látszólag egy velük, csalónak éreztem ma-
gam. Megértettem, hogy ha egyszer el-
mégy, nincs igazi visszatérés. Ez minden
helyzetre igaz.

Látogatásom szigorúan magánjellegű
volt - s ez azóta is így van. Tapasztalataim
azt súgják, hogy a szükségesnél nagyobb
nyilvánosság természetem ellen való. Va-
lamint semmiféle hírverésre nincsen már
szükségem Lengyelországban.

A Szolidaritás, ez az erős népmozga-
lom, mely majdnem megváltoztatta „az
emberarcú szocializmust" (mindig eltű-
nődöm azon, hogy ez a furcsa nyelvi
szörnyszülött hogy beépült a mindennapi
nyelvbe, anélkül hogy pusztán szemiotikai
szempontból bárki megkérdőjelezte volna.
A szocializmus felkent papjai dicsérőleg
használják, holott inkább gúnyolódásnak
hangzik; mintha valami félig em

beri, félig vadállati torzalakot emlegetné-
nek. De hát ez is nyilván a rossz ízlés
elharapódzásának köszönhető) - szóval a
Szolidaritás idején, amikor az „emberarcú
szocializmusból" majdnem pusztán em-
berarc lett, igyekeztem visszafogni ma-
gam. Szimpatizáltam vele, de iparkodtam,
hogy ezt ne túl gyakran, s ne túllihegve
tegyem közhírré. Túl sok értelmiségit
láttam a -vélt vagy valódi - nagykutya
után masírozni, akik délben ordították,
hogy „Itt a fény!", s aztán a tapsot saját
éleselméjűségüknek tulajdonították. S
olyanokat, akik megszimatolták a szelet,
még mielőtt feltámadt volna, s máris
irányba álltak.

Levedleni a régi bőrt, s újat növeszteni -
kényes ügylet. Ideológiát, vallást, hűséget
cserélni, s minden alkalommal ugyanaz-
zal a nekibuzdulással - látványos műve-
let, különösen ha nyilvánosság előtt zajlik.
Tábort, oldalt, pártot változtatni - ha túl-
ságosan farizeus módon történik, az em-
ber aligha tekinthető megbízhatónak.
Senki sem tagadná, hogy az ilyen kanya-
rok jogszerűek, mert azok, hiszen az em-
beri fejlődés és az emberi tévedés joga
egyaránt adott és természetes. Mindad-
dig, míg az átrendeződést csak az eszmék
terén jelentik be nyilvánosan, a hűtlenség
gyanúja csekély. De ha a változtató a
politikai tettek mezejére lép, indítékainak
mélysége lelepleződik. Még inkább így
van ez, ha nem is a korábbi hadsereg egy
egyszerű közkatonájáról van szó, hanem
egy tisztjéről, aki ismét tiszt akar lenni a
legújabb kereszteshadjáratban is.

Miután a Szolidaritás összeomlott,
ugyanazt éreztem, amit a többség: elke-
seredés keveredett bennem sebzettség-
gel és indulattal. írtam egy gúnyos cikkso-
rozatot a rezsim ellen, elég szemérmet-
lent, elismerem. Külföldön jelent meg,
aztán újraközölte a lengyel szamizdat. Az
azonnali kimondás igényének ugyan
megfelelt, de nem hiszem, hogy különö-
sebb irodalmi értéke lenne. Ez ismét
felvetette bennem az alapkérdést:
beleavatkozzék-e az író a közéletbe, ha
mégoly erős késztetést, indulatot érez, s
ha a beavatkozás mégoly igazságosnak
látszik is? Vagy pedig foglalkozzék saját
művészetével, tegye a dolgát? Szolgáljon-
e politikai célkitűzéseket, vagy
munkálkodjék a szellemi fronton? Minden
általános válasz szükségképp
leegyszerűsítő, hisz minden a konkrét
helyzettől függ. Ha pofon vágnak, aligha
kerülhető el, hogy ne azonnal, pillanatnyi
indulatból cselekedj. De a verekedés
verekedés, s a rúgásnak

ritkán van rejtett szellemi motivációja.
Vannak azonban politikai okok, amelyek
nem pusztán politikaiak. És sok függ attól
is, hogy a helyzet mennyire sürgető. Gyű-
löltem az elnyomást; azért is, mert reak-
cióra késztet, ha nem is a saját színvona-
lán, de feltétlenül az enyém alatt. Nem
lehet árnyalni, ha egyértelműségekről van
szó, s a brutális erő egyike a legegyér-
telműbb - s ezért legunalmasabb - dol-
goknak a világon. A feljelentés nem a
legjobb táptalaja a szellemnek.

A fent vázolt dilemma különösen aktuá-
lis Lengyelországban; ott, ahol az ország
a függetlenségéért, a nemzet az identitá-
sáért küzd, nemcsak ma, hanem vagy
kétszáz éve már. A dilemma súlyos, bár
finom lehetőségeket kínál az önigazolás-
ra. Mondhatod azt, hogy bár zseni vagy,
zsenialitásodat feláldozod a nemzet érde-
keinek oltárán - tehát a nemzetet szolgá-
lod ahelyett, hogy zseniális könyveket
írnál, amit persze tenned kellene -, vagy
együttműködsz a hatalommal, mondván,
hogy a nép ügyének vállalása eltérítene
éppen megírandó mesterműveid huma-
nitárius érdekű létrehozásától.

A Szolidaritás összeomlása után hat év
telt el, míg újra Lengyelországba mentem.
Muszáj volt, apám haldoklott. Boldog
vagyok, hogy megölelhettem ezt a
hozzám legközelebb álló idegent, mielőtt
elindult utolsó útjára.

Történetem a végéhez közeledik. Nem
az egész, csak amennyit eddig ismerek
belőle. A múltat többé-kevésbé elmond-
tam, majdnem a jelennél tartok. Azt mon-
dom, majdnem, mert még ez a legutolsó
mondat is a múlthoz tartozik, bár csak
néhány másodperce vetettem papírra,
mégis. Ötvennyolc éves vagyok, s azzal
áltatom magam: kezdek rájönni, hogyan
lehet feloldani a rend és a kaland konflik-
tusát. Kérem, vegyék észre, mennyi óva-
tosság van a fenti kijelentésben. Oly ár-
nyalt, úgy teli van mérlegeléssel, hogy
alig lehet kijelentésnek minősíteni; inkább
célzás csak, vagy remény, ha nem is
puszta vágyálom. Ha valaha biztos leszek
benne, hogy sikerült feloldanom a konflik-
tust, hát az lesz életem csúcspontja, s a
párhuzamosok metszéspontja. Nem
teljesen reménytelen feladat, hisz adott a
geometriai biztosíték, hogy a
párhuzamosok a végtelenben találkoznak.
S hogy hogyan is szeretnék eljutni addig,
mi a trükköm? Úgy hiszem, akármilyen
magyarázat - ha létezne ilyen egyáltalán -
sem érne semmit senkinek. Ez
egzisztenciális és nem intellektuális ügy,
s mint ilyen,



Mrožek a Háza határon
„szereplő i" között

végül is személyes. Mindenki eljut odáig
 vagy mégsem - a maga útján, a saját
életében. Nincs semmi trükk, amely meg-
osztható volna, pontosan azért nincs,
mert soha nem volt trükkje annak, hogy
„kívülről" hogyan lehet valamit megta-
nulni.

S egy másik változás, amire vágyom
 s amely már elmozdult a puszta remény
stádiumából, s a várakozás szakaszába
lépett -, hogy valahogy kikerüljek a Törté-
nelemből (a lehető legnagyobb T-vel). Ki
belőle, s elég messze tőle ahhoz, hogy ne
határozza meg az életemet annyira, mint
eddig. Talán észrevette, Kedves Olvasó,
hogy ez a szörnyeteg mekkora területet
tart uralma alatt az életemben. A Nagy
Történelem, illetve az életemre gyakorolt
hatásának leírása meglehetősen arányta-
lannak látszik ebben a történetben. Saj-
nos nem az. Olyan helyen, s oly időben
születtem, hogy a Történelem szerepe

éppen olyan súlyos, mint az én életemre
gyakorolt hatása. Ha rajtam állt volna,
biztosan más helyet és időt választok, s
akkor önéletrajzomban sem terhelném
önöket mindenféle általánossággal. De a
dolgok úgy állnak, ahogy, és az Olvasó
kéretik türelmesnek és megértőnek lenni.
Biztosíthatom, hogy érzéseit megértem.
Nem az én hibám, hogy a történelmi
általánosságok mindig a legégetőbb
konkrétumok formájában szóltak bele az
élelembe. Én meglettem volna nélkülük
is...

Megszabadulok-e valaha a Történelem
túlzó igényeitől? Föléemelkedem-e va-
laha annak a rabszolgaságnak, amelyben
eddig voltam? Ez bizonyos mértékig raj-
tam múlik, mert részben hozzáállás
kérdése. S nemcsak leigázott ez a
szörnyeteg, de el is bűvölt. Bármi el tudja
bűvölni az embert, még ez a fajta
kábítószer is.

1987-ben újra megnősültem. Az élet
alapvető tényei mindig segítenek meg-
szabadulni a szenvedélytől. A látszólag
visszafogott hang, amellyel második há-
zasságomról beszélek, nem jelzi, hogy
minden szempontból mennyire fontos az

életemben. Maga a házasság sosem je-
lent sokat, minden attól függ, kivel háza-
sodunk össze. Második házasságom for-
dulópont az életemben. Hogy miért-nem
fogom részletesen kifejteni,
természetesen. Mint már mondtam,
leküzdhetetlen érzékkel teszek
különbséget abban, mi tartozik a
nyilvánosságra s mi nem.

Csak egyetlen információ: a második
feleségem mexikói. Hála neki, kezdek
némi bepillantást nyerni az emberiségnek
azon részébe, amely kívül esik az én euró-
pai, keresztény örökségemen. Kezdem
megérteni, hogy a mi európai értékeink,
szokásaink és kódjaink nem azonosak az-
zal, amit az európaiság jelent. S nem is ez
az egyetlen lehetséges megközelítés, lá-
tásmód és eredmény. Így aztán életta-
pasztalataim köre tágulni látszik.

Összebékíteni végre a rendet és kalan-
dot, s valamelyes szabadságot nyerni a
Történelemtől, ha ez egyáltalán lehetsé-
ges-mást nem kérhetek.

1988. május/június

Fordította: Csáki Judit


