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ELSŐ RÉSZ





Afféle bevezető

Elhatározni, hogy művészileg megeleveníted életednek legfeldú- 
lóbb és legérlelőbb, élményekben leggazdagabb döntő szakaszát: ez 
a legkedvezőbb körülmények között is azt jelenti, hogy kalandba kez
desz. S a kaland fogalmában benne foglaltatik, hogy kétes kimene
telű.

Épp ez az, ami izgatóan vonzó a művészi alkotásban: nem volna 
érdemes a megformálás műveletén fáradozni, ha az maga a művész 
számára nem járna mindig újra meglepetésekkel. Mennél inkább 
konkrétan elevenek a figurák, s mennél inkább megelevenedik a fel
idézett idő és tér, melyben mozognak, annál kevésbé marad az író szá
mára lehetőség, hogy kieszelje a sorsokat és eseményeket. A művészi 
hallucinációt az különbözteti meg a képzelet felszínes játékaitól, hogy 
nem marad többé semmiféle önkénynek szerepe. Szükségszerűség és 
törvények uralkodnak, irányítják és alakítják a fejleményeket, oly 
kérlelhetetlenül, mint magában a természetben. Ezért az író a megfor
málás műveletével mindig ismeretlennek, váratlan feladatoknak és 
meglepő megismeréseknek megy elébe. Kalandba kezd, és kalandot él 
át.

Van azonban még egy tényező, mely kalandos jelleget ad a regény
író vállalkozásának. A z író egy élménykomplexumnak a művészet 
eszközeivel való érzékeltetésén dolgozva nemcsak abban az időben és 
térben él, melyet művében rögzíteni akar, az író nemcsak emlékezik, 
hanem egyben maga is mozgásban van, benne a mozgalmas időben. 
Szakadatlanul új benyomásoknak, megismeréseknek és élményeknek 
kitéve, az írónak a saját emlékeihez való viszonya se változatlan. Az, 
hogy miként értelmezi és értékeli azt, amire emlékszik, a megformálás 
művelete folyamán lényegesen módosulhat. Különösen akkor, ha nem 
hetek vagy hónapok, hanem évek kellenek hozzá, hogy az egyszer, tán
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könnyelműen megkezdett munkát befejezze. S ha nemcsak egyszerűen 
évekről, hanem megrendítő eseményekben szokottnál is bővelkedőbb 
esztendőkről van szó! S ha még ezekben az esztendőkben, ahelyett 
hogy viszonylagos mozdulatlanságban összpontosíthatná minden 
figyelmét erre az egy élménykomplexumra, sűrűn kell váltogatni 
a helyét, a falut, a várost, az országot, melyben folytathatja munká
ját, ha tehát minduntalan más perspektívából kell néznie modelljét 
-  az írót nyilvánvalóan fenyegeti a veszély, hogy idő és tér, külső és 
belső körülmények, egyszóval a mozgás törvényei, a mozgás rációja 
erősebb lesz, mint az ő irracionális, a múltnak és a múlónak művészi 
megrögzítését követelő szükséglete és akarata.

A z  Optimisták című történelmi regény az 1918-19-es magyar for
radalom arculatát és az akkori forradalmámemzedék válságokkal teli 
benső történetét akarja érzékeltetni. írója 1931-ben teljes elszigetelt
ségben, egy jugoszláviai sváb faluban, Prigrevica-Sveti Ivánon kezd 
bele regényébe, melynek befejező mondatát semmivel sem kisebb elszi
geteltségben, csak még nagyobb létbizonytalanságban, 1934 egyik téli 
napjának hajnalán Párizsban írja le.

E  regény keletkezésére mindaz érvényes, amit a művészi alkotásról 
általánosságban állapítottam meg, s épp ezért felesleges is volna 
külön, személy szerint az Optimisták című regényre vagy annak író
jára szót vesztegetni. Itt a regény, megvan, s beszél önmagáért; ha 
pedig nem tud önmagában önmagáért helytállni, akkor úgyis hiába
való minden beszéd.

E z az írás tehát nem azért íródik, hogy a szerző a maga kereken két 
évtized előtt befejezett művét mentegesse, védje vagy dicsérje. S nem is 
azért, mert az író a saját személyének túlzott jelentőséget tulajdonít. 
Ha a következőkben mégis sok szó esik majd mind a regényről, mind 
szerzőjéről, ennek az az oka, hogy nincs módom elkerülni ezt. Illető
leg, csak akkor volna rá mód, ha lemondanék arról, hogy az Optimis
ták megjelenése alkalmából nyilvánosságra hozom e regény regényét 
is. Erre nincs jogom. Máig őrzött és sikeresen őrzött moszkvai naplóm, 
levelek és egyéb dokumentumok ma már történelmi szempontból érde
kesek, s ezek alapján akarom elmondani a regény regényét.

Amikor 1934-ben, azon a téli hajnali órán, pontot tettem az Opti
misták utolsó mondata után, akkor, természetesen, boldog voltam, és
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-  ami persze kevésbé természetes, de nem kevésbé megokolt -  ugyan
akkor szerencsétlen is. Egyszerre csak a rengeteg teleírt papír, mely ott 
feküdt előttem, a létező dolgok könyörtelen tárgyilagosságával támadt 
rám a kérdéssel: -  És most?

A  kérdés szerfölött logikus volt. M it ér egy levél, még ha szíved 
vérével írtad is, mely nem tud eljutni a címzetthez?

M it ér a kézirat, melyet az író felesége, szegény, gyönyörűen gépelt 
le a Szép fehér papírra -  papírra, melynek a beszerzése nemegyszer 
jelentett küzdelmes feladatot - ,  mit ér az 1200 oldalas regény kézirat, 
ha odakerül a többi mellé, a szekrény tetején vagy az ágy alatt elhelye
zett, terhétől és a sok utazástól megviselt, vulkanizált bőröndnek 
nevezett tömegsírba? A kérdést, mely a boldog pillanatban rám rontott 
és boldogtalanná tett, tömör rövidséggel Ady Endre már megfogal
mazta:

„Mit ér az ember, ha magyar?”

Amit önvédelemből, azért, hogy minden vándorlások közben is 
képes legyek folytatni a munkát, mindig újra leküzdöttem, elhallgat
tattam, a kérdést most nem lehetett elnémítani. Mint az Ezeregyéj- 
szaka meséiben a palackba zárt szellem, amint nem volt, ami vissza
fojtsa, nyomasztó árnyékával nagyra, óriássá nőtt e kérdés, mint 
maga Párizs, mint maga az egész idegen világ.

Egy regénykézirat csak potenciálisan egy regény kézirata. Reali
tássá mint regény csak akkor válik, ha-én tudom, tudva tudom, hogy 
milyen arról beszélni, hogy a művészet önmagának a célja! - ,  ha az 
író rajta keresztül, benne s általa a maga vízióit és igazságait mások 
számára is élménnyé tudja tenni. S ahogy a három és fél éves munka 
végére értem, egyszerre nem lehetett többet elbújni a kérdés elől: mit 
lehet kezdeni a vadidegen Párizs közepén ekkora, ijesztően terjedel
mes, magyar nyelven írt kézirattal? I l y e n  magyar kézirattal, és 
mindennek tetejében 1934-ben, amikor már Hitler volt Németor
szág hivatalosan és nem hivatalosan is bálványozott hőse és vezére, de 
Európa nagyhatalmainak alig titkolt reménye is? Mit lehet kezdeni 
ilyen kézirattal egy korszakban, melyben Hitler mindinkább úgy lett 
a polgári s nemcsak a polgári ifjúság szemében ideál, mint ahogy
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a múlt század elején ófranciák -  s nemcsak a franciák -  képzeletét 
Napóleon nyűgözte le?

Amit 1934-ben Európában valóban időszerűnek, valóban impo
zánsnak éreztek, ami a fizetem  középpontjába került, az a német 
fasizmus és általában a fasizmus mind félreismerhetetlenebbül felfelé 
ívelő útja volt. Tucatszámra, nem, százszámra jelentek meg cikkek, 
tanulmányok, riportok, könyvek, melyek a német nemzetiszocializ
mus gondolatát, eszméit, teljesítményeit és perspektíváit tárgyalták és 
elemezték. S  napról napra szaporodott az olyan liberális európai szel
lemi nagyságok száma, akik ugyan különválasztották magukat 
a fasizmus ideológiájától és attól, amit finoman „kilengéseknek” 
neveztek, de ugyanakkor a részrehajlatlan tárgyilagosság nevében 
annál inkább elismeréssel adóztak a fasizmus pozitív és építő teljesít
ményeinek, a X X . század „újszerű forradalmának”, a nemzeti ener
giákat addig elképzelhetetlen mértékben mozgósító teremtő erőnek. 
Európa leghatalmasabb munkáspártjai és szervezetei, a német mun
káspártok és szervezetek egyik napról a másikra hangtalanul, mint 
valami gigantikus süllyesztőben, eltűnhettek, eltűntek a történelmi 
színpadról -  akkor s ez időben az Optimisták! Miféle érdeklődésre 
tarthat számot 1934-ben az az epizód, melynek az első világháború 
utáni hónapokban, a véglegesen idejétmúltnak látszó forradalmi da
gály idején Magyarország volt a színhelye?

S maga Magyarország? Mióta a forradalom bukása után, 1919- 
ben onnan Ausztriába menekültem, nem volt nap, hogy ne kellett 
volna rágondolnom mint elárult és eltiport remények duhaj uraktól 
hangos temetőjére; temetőre, mely időről időre és mindig újra vesztő
hely is. A húszas években, az úgynevezett konszolidált ellenforrada
lom idején, Osvát Ernő és Móricz Zsigmond még rászánta magát, 
hogy meglehetősen sűrűn helyet adjon a Nyugation regényeimnek, 
novelláimnak, cikkeimnek. Azóta a német események hatása alatt 
a konszolidált magyar ellenforradalom mindinkább a „dinamikus” 
ellenforradalom, a fasiszta diktatúra felé orientálódott. De ha nem is 
így lett volna, s ha közben Osvát Ernő nem is követ el öngyilkosságot, 
ha a Nyugat még mindig hajlandó is lett volna, mint ahogy már rég 
nem volt többé hajlandó, bármit is kinyomatni tőlem -  magyar forra
dalomról szóló olyan regény, mint az Optimisták, Horthy Magyaror
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szágában természetesen soha, semmi körülmények között nem látha
tott volna nyomdafestéket.

Igen, de volt egy magyar emigráció is. Volt egy magyar kommunista 
párt is Moszkvában, és ott az Idegennyelvű Munkások Kiadóválla
latának (Izdatyelysztvo Inosztrannih Rabocsth v SZSZSZR) volt 
magyar nyelvű könyvkiadó osztálya is.

S  épp ez az, ami jelentősen világítja meg az Optimisták szerzőjé
nek akkori helyzetét: azt, hogy a regénnyel, melynek témája a magyar 
forradalom volt, legkevésbé se számíthatott a magyar párt könyvki
adó vállalatára. Egyszerűen azért nem, mert ami Moszkvában 
magyar szépirodalom címen kiadásra került, annak nagyjában és egé
szében sokkal több köze volt a mindenkori változó pártvonalhoz, mint 
az irodalomhoz. E zt legjobban bizonyítja az a tény, hogy amikor 
a második világháború végén, negyedszázados emigráció után a párt
vezetőség Moszkvából hazatért Magyarországra, a moszkvai emigrá
ció mennyiségileg egész impozáns szépirodalmi poggyászában alig 
akadt egy-két olyan, Szovjet-Oroszországban írt és kiadott regény, 
színdarab, novellás- vagy verseskötet, melyet maga a párt szükséges
nek vagy helyénvalónak tartott volna Budapesten újra kinyomatni. 
Ebben a tényben kifejezésre jut a Moszkvába emigrált magyar forra
dalmi írónemzedék egész tragédiája. Mert voltak a moszkvai magyar 
emigrációban tehetséges, sőt rendkívül tehetséges prózaírók és költők. 
S mégis tény, hogy az egész negyedszázados moszkvai emigráció alatt 
egyetlen olyan magyar szépirodalmi könyv se került ki a sajtóból, 
melyet Móricz Zsigmond vagy József Attila mértékével mérve magyar 
irodalmi értéknek lehetne deklarálni. Aki Zürichben, Bécsben vagy 
Párizsban élve mint művészember kísérte figyelemmel a M oszkvában 
élő pártírók és -költők írásait, az legjobb esetben igyekezhetett belátni, 
hogy az ilyenféle irodalom politikai szempontból célszerű vagy elke
rülhetetlen, de ha sikerült is ezt elhitetnie magával, akkor is csak 
e pártirodalom e l l e n é r e  őrizhette meg hitét a párt új embert 
teremtő, az emberi szellemnek szárnyat adó, szellemileg felszabadító 
hivatásában.

A z eredmény azonban csak ez a megállapítás lehetett: a pártnak 
nem az én könyvem kellett. Épp azért kell legkevésbé azoknak, akik
hez épp az előretörő fasizmus miatt legközelebb érzem magam, mert
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róluk és elsősorban nekik írtam. Mindenekelőtt épp azért nem kell, 
nem kellhet nekik, mert mindenre és mindenkire való tekintet nélkül 
a forradalom ellentmondásokkal tele élményének kíméletlenül teljes 
kifejezésére törekedtem. Épp azért nem kellhet nekik, mert azt írtam 
meg, amiről úgy éreztem, hogy ha én nem írom meg, senki más se 
fogja, meri vagy tudja megírni.

Megírtam, megvan. De most, hogy megvan -  mintha mégse volna 
meg, mert hogy megvan, íme, mindjárt az első hajnali meditációban 
kiderül, hogy nem lehet meg, tudniillik nem válhat a rengeteg telefir
kált papír a négy falon és az utazóbőrönd kézirattömegsírján kívül 
élő, objektív emberi világban maga is objektív, élő és ható valósággá, 
könyvvé. De ha ez így van, akkor felvetődik a kérdés: van-e egyálta
lán jogosultsága, erkölcsileg igazolható-e az én egész monomániákus, 
grafomániákus egzisztenciám? Nincs nyomasztóbb, fullasztóbb, mint 
az a kétség, hogy hátha mégis az egész életed módja, tartalma, maga 
az életed egy hamis feltevésen épül.

Vannak szavak, melyek ha először kerülnek a szemünk elé, oly erő
vel támadnak ránk, hogy soha többé el nem mosódnak emlékezetünk
ben. Eltakarják őket életünk különböző eseményei, de csak azért, 
hogy aztán életünk különböző fordulatainál újra felszínre törjenek, 
egyre növekvő tragikus hangsúllyal. Még a grinzingi barakklakás
ban, az emigráció elején ütötte meg szememet Hebbel naplójának két 
mondata. A z egyik a selyemhernyóról szól, amely mindig is szőni fog, 
még akkor is, hogyha a világon már senki se lesz, aki selyemholmit 
akarna. Ha az ember huszon-egynéhány éves, mint voltam én akkor, 
vonzza ez a dacos pátosz, és tetszeleg a szerepben, hogy ő is, csak azért 
is... a magatartás esztétikai pátosza elégtétellel tölti el egy világban, 
mely tipor minden szépen és jón. Csakhogy idővel a selyemhernyó 
rájön, hogy nemcsak a maga költségén él, és az élet, ez az élet -  az, 
hogy szabad-e így folytatni -  erkölcsi problémává válik. Különösen 
akkor, ha van melletted valaki, aki viseli ennek a te életednek minden 
rendkívül nehéz következményét. És ezen a párizsi hajnalon, az 
Optimisták befejezett kézirata láttán feltámadt Hebbel naplójának 
az a másik mondata is, amely soha addig úgy fel nem fedte a maga 
jelentőségét, mint épp akkor. E z a mondat így hangzik:

12



„Von meiner Poesie hangt mein Ich ab; istjene ein Irrtum, so bin 
ich selbst einer.”*

E z többet jelent, mint annak a felismerését, hogy a költő életének 
jogosultsága költészete jogosultságától függ. Nem is a felismerés az, 
ami itt a legfontosabb, hanem a szándék és az elhatározás, amely 
a felismerésben csak kifejezésre jut. A szándék, hogy a költő mindenek 
és mindenki ellenére egész életét alárendelje a feladatnak, melyet az 
ő személyes, az ő személyéhez kötött feladatának tart.

De nemcsak elhatározás az, ami itt tudatossá válik. Az ilyen elha
tározás ugyanis egyben meghajlást is jelent, nem alázatos, hanem 
öntudatos meghajlást a sors előtt, melyet magam választok azzal, 
hogy sorsomnak ismerem el, sorsomnak akarom.

Igen, de ugyanakkor immár minden ifjonti tükörbe nézés és önelé
gültség nélkül épp azért felmerül a lehetőség, hogy amit személyemhez 
kötött feladatnak tartok, amire az életem teszem, arról kiderülhet, 
hogy nem hivatás, hanem rögeszme, nem a következetes harcos, 
hanem a makacs bolond útja, mely eltévesztetté teszi az egész életet.

Van az elszigeteltségnek és visszhangtalanságnak olyan foka, ami
kor az embernek napról napra, sőt óráról órára küzdenie kell azért, 
hogy megőrizze hitét a saját hivatásához való jogában, az arra való 
jogosultságában, hogy minden legjobb erejét látszólag felesleges ver
sek, regények és drámák írására fordítsa egy világban, melyben embe
rek, a hozzá legközelebb álló emberek igazi sebektől igazi vérrel 
véreznek az élet megszépítéséért és az emberi igazság győzelméért 
vívott küzdelemben.

Nem azért lettem író, hogy megtagadjam a szolidaritást ezzel 
a küzdelemmel; épp ellenkezőleg, a szolidaritás fájdalma és akarata 
tett íróvá, és a hit, hogy -  hatásosabban, mintha mást tennék -  az 
írással is, az én írói munkámmal is ebben a küzdelemben veszek részt. 
E nélkül a hit nélkül lehet az ember kiváló stiliszta vagy az írás mes
terségének sikerekben gazdag iparosa, tekintélyes, sőt hasznos polgár 
is, de az ilyen ember számára az írás csak annyit jelent, mint minden 
más foglalkozás; a kenyérkereset, az élet eszköze. E hit nélkül nem 
lehet az írás egy egész élet elsődleges és feltétlen célja. De épp ezért,

* „Énem költészetemtől függ; ha költészetem tévedés, én magam is az vagyok.”
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épp azért, mert engem szőröstül-bőröstül angazsált, ezt a hitet mindig 
újra szorongatta és fenyegette a kétség: és ha kiderülne, hogy tévedés 
az egész?

Bár mindig hiányzott belőlem az a -  különösen ifjú művészeknél 
gyakori -  szerelmes, talán szükséges önáltató fanatizmus, mellyel túl
becsülik saját alkotásaik értékét, arról meg voltam győződve, hogy 
összes többi képességeimhez viszonyítva jobban semmit se tudok és 
semmi se felel meg annyira lehetőségeimnek és szükségleteimnek, mint 
a törekvés, mondhatnám kényszer, hogy szóba foglaljam, szóval rög
zítsem meg és szóban adjam tovább mindazt, ami bennem él.

írónak lenni ilyképpen, kezdettől fogva és az évek folyamán mind
inkább, egyenértékű volt számomra egy meghatározott kötelező etikai 
magatartással a külső világhoz és saját személyemhez való viszo
nyomban. Ennek következtében lehettem segédmunkás egy ágysod- 
ronybetét-műhelyben, lehettem asztalosinas vagy a Dér Tag című 
napilap kiadóhivatalának -  a Bosel-féle korszakban -  Bécs városát 
keresztül-kasul bebarangoló inkasszánsa, lehettem -  amint leggyak
rabban voltam is -  minden kereset nélkül, mint annyian mások 
a bécsi-grinzingi emigránsbarakkokban, de az a gondolat fel se merül
hetett, hogy az írást magát bármi más szempontnak is alárendeljem, 
mint a saját belső igazságaim törvényeinek. Ezen a vonalon, ebben 
a vonatkozásban minden kompromisszum, minden „alkalmazkodás” 
jobbra vagy balra elárulása lett volna annak, amit számomra az írás
hoz mint életfeladathoz való jogosultság jelentett.

Ha tehát az Optimisták írója nem is tett semmit azért, hogy 
a „piac” kívánalmainak megfelelő portéka kerüljön ki a keze alól, sőt 
minden tőle telhetőt megtett, hogy úgy írja meg a regényét, mintha 
egyáltalán nem is volna valóság az, amit -  a tényeket igen pontosan 
kifejező szóval -  könyvpiacnak hívnak, három és fél éves munka után 
mégis éppúgy feladatának érezte, hogy a kéziratból ható és élő való
ság, az olvasó kezébe kerülő könyv váljék, mint ahogy annak érezte, 
hogy magát ezt a kéziratot mindennek ellenére megírja.

Míg egyéb kéziratokról általában kevés az elbeszélnivaló -  tudniil
lik vagy akad kiadójuk, vagy nem - ,  az Optimisták című regény 
kézirata esetében nem így történt.

E z a kézirat ugyanis egy adott pillanatban valóságos külön életet
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kezdett élni, kalandokon és megpróbáltatásokon ment át, mint valami 
húsból-vérből való élő személy. S én, az írója, egyszerre azon vettem 
észre magam, hogy szinte függetlenül a saját akaratomtól, az Opti
misták kézirata nemcsak sorsként szabja meg útjaimat, hanem olyan 
helyzetekbe sodor s olyan váratlan tapasztalatokra és megismerésekre 
kényszerít, melyek döntően befolyásolják, sőt alakítják életem egész 
további folyását. A legkülönösebb pedig az: a kézirat tekervényes 
pályafutásának köszönhető -  igen fájdalmas, nemegyszer viszont 
komikus -  kalandok és élmények, közvetve vagy közvetlenül, ugyan
azoknak a problémáknak a megvilágításán dolgoznak a külső világ 
síkján, amelyekkel a regény legjellegzetesebb hősei is viaskodtak. 
A kézirat története bizonyos értelemben folytatása a regénynek az 
empirikus valóság barátságtalan síkján.

Most, hogy húszévi várakozás és ilyen kalandok után ez a regény 
a kézirat siralmasan síri állapotából könyv alakban támadt fel, idő
szerűvé vált, hogy elmondjam eddigi történetét. Vállalkozásomat 
lényegesen megkönnyíti, hogy nem kell emlékezetből rekonstruálnom 
a regény regényét; előttem vannak az eredeti írásos dokumentumok, 
melyekből idézek, és mindenekelőtt... A z alatt a két év alatt, amit 
1935-től 1937-ig Moszkvában töltöttem, naplót írtam.

-  Tejó isten! A Szovjetunió kétszázmillió lakosa között nincs még 
egy olyan idióta, aki naplót írna! -  mondta elképedve egy akkor 
Moszkvában élő magyar elvtárs, mikor erről a naplóról tudomást 
szerzett. De mindjárt hozzátette: -  Csak arra kérem, hogy se életem
ben, se halálomban az én nevemet moszkvai tartózkodásával kapcso
latban semmi összefüggésben meg ne említse.

E z a magyar elvtárs, ahogy nemrég értesültem, ma már halott, de 
az ígéretemet, mit akkor tettem, a hozzátartozóira való tekintettel nem 
szegem meg. A napló azonban, melyet Moszkvában írtam, szintén 
megvan, itt van előttem, s hozzátartozik az Optimisták kéziratának 
fantasztikus, de hiteles regényéhez.
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Mintha csoda történne

A z  Optimisták elkészülésének esztendeje, az 1934-es év teljességé
ben igazolta a legsötétebb sejtelmeket. Minden megtörtént, hogy végle
gesen meggyőződjem arról, hogy az Optimisták, valamint írójuk 
egzisztenciája belátható időre felesleges és reménytelen. S hogy ez az 
év mégse bizonyíthatta be ezt véglegesen, ez csak annak köszönhető, 
hogy a feleségem személyében ott állt az Optimisták és írójuk mellett 
valaki, aki módját ejtette, hogy mégis, továbbra is legyen valami, 
amire várni kell és lehet. O volt az egyetlen, akit nemcsak hogy nem 
ijesztett meg és ijesztett el az 1200 oldalas magyar nyelvű kézirat, sőt 
még mielőtt ez a tömeg papír véglegeseti megjátszhatta volna remény
gyilkos szerepét, ő arra a valóban meglepő paradox következtetésre 
jutott, hogy még jobban szaporítani kell a kéziratok amúgy is félelme
tes mennyiségét. Először is úgy, hogy én, mintha semmi se történt 
volna, csak folytatom az írást, azután meg olyan módon, hogy ő az 
1200 gépírásos magyar oldalt most még német nyelvre is lefordítja. 
Német nyelvre? 1934-ben, amikor Németországban a márkinyomta
tott német könyveket is, ha érnek valamit, máglyára vetik? Magyar 
regényt fordítani németre akkor, amikor emigrációba kényszerült, 
Európa-szerte ismert nevű német írók egész serege a saját eredeti kéz
irataival se tud mit kezdeni? Hát nem átkozom már enélkül is minden 
gyakori költözésünknél azt a bizonyos, amúgy is túl nehéz bőröndöt? 
S van-e egyáltalán bőröndünk, amelyikben nincs már kézirat úgyis?

Ezekre az érvekre az ellenérv úgy hangzott, hogy mégis könnyebb 
a nagyvilágban emberre akadni, aki németül tud olvasni, mint 
magyarul értőre, s a kéziratot, tudniillik az Optimistákét, addig 
nincs jogom a bőröndbeli alvilág újabb lakójának tekinteni, amíg ki 
nem derül, hogy német nyelven se kell a kutyának se. S így történt, 
hogy a Rue Racine-ban, az Hotel des Etrangers-beli legmagasabb, 
legkisebb és legolcsóbb szobában a kis asztalt megint elborították 
a papirosok és a szótárak, s a feleségem keze alatt egyszer csak újra 
kopogni kezdett az írógép, mintha nem is egy befejezett munka s egy 
vesztett csata után volnánk, hanem megint az út kezdetén s fegyvert 
kovácsolva a készülő új harcra. S már megint volt mire várni: arra,
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hogy elkészüljön a német fordítás. S nemcsak a német. Közben akadt 
Párizsban élő magyar ismerős is, Ney László festőművész személyé
ben, aki vállalkozott rá, hogy francia feleségével együtt ezzel egy idő
ben franciára is lefordít pár száz oldalt, mutatóba, talán csaléteknek 
esetleges francia kiadónak.

A szegény embernek avagy a szegény emberrel incselkedő életnek 
régi és mindig újra beváló trükkje ez: reményre való ok híján mindig 
akad ürügy a reményre, mintha csakugyan még mindig volna mit 
akarni és várni -  gondoltam. Csakhogy az ilyen helyzetekben nem az 
a döntő, hogy mit gondol, hanem azt, hogy mit szeretne az ember. 
S bármennyire is úgy hatott rám az írógép éjjeli és hajnali órákba 
nyúló kattogása, mintha magát az életünket őrlő elátkozott malom 
zörögne szakadatlanul a szűk hotelszoba négy fala közt, s bármily 
hevesen is bizonygattam, hogy csak kínzás és önkínzás ez az újabb 
erőfeszítés, melynek a világon semmi értelme nincs -  bizony megré
mültem volna, hogyha érveim hatnak, s nyomukban tétlen csend 
támad. Folytatni kellett a küzdelmet, voltaképp már nem annyira 
valami konkrét reményért, mint inkább a reménytelenség bevallásá
nak parancsoló kényszere ellen.

Szemernyi túlzás sincs benne, ha a reménytelenség bevallásának 
parancsoló kényszerével jellemzem az Optimisták akkori helyzetét. 
Párizs az idegen számára valóban varázslatos város lehet. Nemcsak 
akkor, ha van bőven miből költenie, hanem akkor is, ha szűkösen, de 
a szegénységnek egy konszolidált állapotában él. A konszolidált sze
génység azonban valósággal a tőkés arisztokrácia helyzetét jelenti 
ahhoz az állapothoz viszonyítva, melyben még szegénynek sem sza
bad lenned, mert ha a rendőrség rajtakap, hogy bármiféle, akár a leg
rosszabbul fizetett alkalmi munkával is igyekszel kenyeredet megke
resni, börtönbe csuknak és áttesznek a határon.

E z azonban nem minden, és nem is a legrosszabb. Ami az idegent, 
akinek nincs ismerőse Párizsban, még ennél a tiltott szegénységnél is 
jobban üldözi, beteggé teszi, megkínozza, az egy rövid mondat, 
melyet a világ legtermészetesebb hangján, hihetetlen spontaneitással 
és mesteri könnyedséggel mondanak titkárnők, irodaszolgák, szobalá
nyok éppúgy, mint maguk a főnökeik a telefonba vagy szemtől szembe 
-  mintha ez volna az a mondat, melyet osztálykülönbség nélkül már
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a bölcsőjében mindenki fegyverül kapott a „météque”* ellen, látszó
lag ártatlan és ártalmatlan, látszólag csak egyszerű kíváncsiságot 
kifejező pár szó:

-  De la part de qui?** -  vagy néha még rövidebben, rövidítve, 
s a három pont akkor úgy hat, mint várakozás, de lábhoz tett fegyver
rel. -  De la part de... ?

A z idegen, akinek nincs ismerőse, addig még boldognak vallhatja 
magát a boldog Párizsban, amíg meg nem tanulta, hogy mi rejlik 
e szinte behízelgően dallamosan ejtett öt egytagú szavacska mögött. 
De nagyon hamar rá fog jönni ajelentőségükre. Annyira, hogy márfél 
tőlük, ha csak leemeli az utcabeli bistrot fülkéjében a telefonkagylót, 
vagy ha csak megy fel a lépcsőkön, melyek kiadóhoz vagy szerkesztő
séghez vezetnek. S joggal fél tőlük előre, mert bárkihez fordul, amint 
kifejezi kívánságát, hogy ezzel vagy azzal kerüljön szemtől szembe, 
nem azt fogják kérdezni tőle, hogy milyen ügyben, hanem mindig 
újra, minden esetben kötelezően udvariasan, barátságosan, sőt barbár 
voltodat megszégyenítő szeretetreméltósággal:

-  De la part de qui?
És meg fogja tanulni, könyörtelenül meg kell tanulnia, hogy ez 

a nyájas kérdés minden betonerődítésnél és minden áthághatatlan sza
kadéknál leküzdhetetlenebbül torlaszolja el az útját. E z a kérdés 
a maga tárgyilagosságával egyszerre a felesleges, az érdektelen, 
a lehetőség szerint elkerülendő vagy simán eltávolítandó tisztátlan tár
gyak kategóriájába nyomja le az idegent. S ezen nem változtat, hogy 
félénken, hevesen vagy elkeseredetten kezdi-e magyarázni, hogy 
ő esetleg már egy hónapja vár és készül erre a találkozásra, hogy szá
mára létkérdésről van szó, s hogy egy kézirat birtokosa, amely meg
győződése szerint feltétlenül stb. stb. Mondhatja ezt vagy azt, nem 
fontos. Csak az a fontos, az a döntően fontos, hogy nincs mit felelnie 
a szabályszerűen mellének szegezett kérdésre:

-  De la part de qui?
És mert idegenről van szó, akinek nincs ismerőse Párizsban, Párizs 

környékén, nincs az egész nagy francia földön, egyszerűen nincs mit

* Jöttment.
** Kinek a megbízásából?
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felelnie, illetőleg nincs kinek a nevével felelnie a kérdésre. És mert 
nincs, ezzel maga tört pálcát önmaga felett. Mert amint kiderült, hogy 
nincs mit felelnie erre a kérdésre, a telefondrót másik végén csak egy 
történik a két lehetőség közül: vagy nyomban, pillanatnyi habozás 
nélkül felhangzik a többé-kevésbé válogatott szavakba öltöztetett 
udvariassági formula -  a végtelen sajnálatról s arról a körülményről, 
mely e pillanatban lehetetlenné teszi, hogy fogadjanak, vagy-ha nem 
hangzik fel nyomban ez a válasz -  azt felelik, hogy légy oly kegyes, 
várj egy pillanatig, s miután kegyes voltál s vártál nem is egész egy 
pillanatig, a titkárnő hangja újra felcsendül, s közli, hogy sajnos 
a főnöke, akivel beszélni akartál, éppé pillanatban távozott el, illető
leg épp e pillanatban készül sürgősen eltávozni. De hogy neked 
nagyon sürgős -  hogy már több ízben kerested telefonon, sőt személye
sen is? S amit hangosan már nem is mondhatsz, tudniillik, hogy 
a metró és a telefonhívások árából már pár prix fix-es ebédet ehettél 
volna... nem, ezt már csak gondolhatod, kimondani ezt már barbár 
neveletlenség volna itt, ahol mindenki olyan végtelenül és választéko
son udvarias.

„De la part de qui...” És az álmodba is belezakatol a nyájas dal
lamos kérdés, és már előre megalázásként éled át a holnapi, holnap
utáni és holnaputánutáni napot, amikor mégis megint előszobázni 
fogsz és mégis megint megpróbálsz telefonálni. És mindennek eredmé
nyeképpen egy-egy új verssel szaporodik meglévő kiadatlan verseid 
száma, néha egy nap kettővel is, ahogy párizsi naplómban lapozgatva 
erre a két, egyazon nap dátumával írt, cím nélküli két versemre ta
láltam.

Lehetett volna szép is, jó is,
Csak épp ha minden másképp volna,
De minden úgy van, ahogyan van,
Köpök vagy sírok, hull a porba.

Gázolnak rajtam s nem is látják.
Be jó volna részegnek lenni!
De eszem virraszt és rámolvas:
Hazátlan rongy vagy, senki, semmi.
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Páriának Párizs se Párizs.
Sose érti, akinek sorsa,
Hogy mért épp ő. .. De mért ne ő?
S úgy döglök meg majd csodálkozva.

5  a másik, ez időből való, nem kevésbé vidám vers:

Aki árva, még árvább lesz,
Aki rongyos, meztelen lesz,
Megtanultam. S eltanultam 
A kedves, enyhébb bölcsességeket.

S ha még indul ütközetbe 
Napjaim fogyó serege,
Úgy megy, mint hős elítéltek 
Mennek vesztőhelyük felé.

Itt meg kell jegyeznem: az Optimisták németre fordítása nem 
akkor kezdődött, mikor a kézirat alá odaírtam, hogy vége. Ahogy egy- 
egy fejezet megszületett magyarul, szerény csendben észrevétlenül sza
porodtak a németre fordított részek is. Épp ezért veszedelmes gyorsa
sággal közeledett a nap, amikor a magyar kézirat mellett ugyanolyan 
szépen, gondosan gépírva kikerül a feleségem keze alól az Optimis
ták német példánya is - s  amikor aztán letagadhatatlanul kézzelfog
hatóvá fog válni, hogy a magyar eredeti éppúgy, mint a német válto
zat, nem kevésbé volt anakronisztikus időtöltés, mint annak idején 
a bús ábrázatú jó manchai Don Quijote lovagi vállalkozása. A mű
vészet valóban ördögi találmány: amilyen kiapadhatatlan tiszta 
gyönyörűséggel olvassa az ember a Don Quijote történetét azért, mert 
Cervantes írta meg, amilyen szép a történet olvasva, olyan s még olya
nabbal buta, kínos és egyáltalán nem szép, hanem nagyon csúnya, 
nem felemelő, hanem tisztátlan és keserű a valóság síkján élni meg 
a Don Quijote-i sorsot. (A realizmus problémája valóban nem egy
szerű.)

E z időben történt, hogy egy őszi nap délutánján, miután a Dupont 
kávéházban bedobtam a zsetonokat a telefonkészülék nyílásába,
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megforgattam a tárcsát, megmondtam a nevemet s egyben bátortalan 
óhajomat, hogy fogadjanak, egyszerre, ez egyszer nem az üldöző kér
dést hallottam, hogy „De la part de qui?”, hanem minden további 
kérdés nélkül a készséges és tárgyilagos raccsoló választ:

-  Parancsoljon, kérem, holnap reggel, a lakásomon, Avenue de 
Lowendal.

E z már magában is, a kudarcok eseménytelen hosszú sorában, 
örvendetes újságot jelentett. És másnap reggel, hónom alatt az Opti
misták két nagy, kék fedőlap közé szorított magyar kéziratának a tár
saságában elindultam, hogy meglátogassam Károlyi Mihályt. Izga
tottan és azzal az elfogultsággal, mely nem illik egy emberhez, aki 
-  mint én ekkor -  már végül is közelebb járt a negyvenedik, mint 
a harmincadik évéhez. Ezúttal az izgalmat nem a kérdés váltotta ki, 
hogy sikerül-e valamit elérnem az Optimisták kiadása érdekében; az 
erre irányuló kísérleteket már jó ideje inkább kötelességszerűen, volta
képp előre rezignálton s nem valami lehetséges váratlan fordulat remé
nyében végeztem. Gondolatban készültem rá, hogy megmondom 
ennek az embernek, ha most először szembekerülök vele, hogy erköl
csileg, emberileg mit jelentett és mit jelent az ő életútja annak az egész 
magyar nemzedéknek, mely tanúja volt az ő példátlan pályafutásá
nak: Magyarország egykori leghatalmasabb mágnásától, a gróf Tisza 
Istvánnal való párbajok -  „nehéz lovassági karddal, bandázs nél
kül” -  egykori hősétől, akit a kotori lázadó matrózok táviratukban 
barátjukként üdvözöltek, a vörös grófig, a Magyar Népköztársaság 
elnökéig, a Horthy ék külön törvényével az ezeréves magyar történelem 
legnagyobb hazaárulójának bélyegzett, mindenéből kifosztott, föl
dönfutóvá tett Károlyi elvtársig. S a másik izgató kérdésem: hogy fog 
hatni éppen Károlyira, 1918 és 1919 történelmi szereplőjére, ennek 
a két történelmi évnek a regénye, az Optimisták?

Pontosan a megbeszélt órára érkeztem. Valójában már előbb is ott 
voltam, s csak jártam a ház körül, várva az időre, amikor már felme
hetek. Mentem fel, megnyomtam a csengőt, és vártam. Csend. Talán 
túl félénken csengettem. Erősebben nyomtam meg a villanycsengő 
gombját. Hiába. Csend. Egész emelkedett hangulatom egy pillanat 
alatt eloszlott. Normális körülmények között az ember egyszerűen 
azzal intézi el az ilyesmit, hogy valószínűleg valami félreértés történt.
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Én azonban a magas zárt ajtó előtt azzal a bizonyos nagy csomag 
kézirattal álltam, mely már ilyen és hasonló élmények egész sorozatá
val mérgezett meg engem. A z emberek, akiknek nem volt részük ilyen 
élményekben, nem tudják, hogy egy barátságtalan érintés nemcsak 
önmagát jelenti, hanem felrezegteti, felidézi mindazokat, melyek tőle 
függetlenül gyűltek halomra. Mint egyetlen odavetett szó, ami felka
var s egyszerre jelenlévővé tesz minden kínos emléket. Csak még egy
szer nyomtam meg, most már harmadszor, a villanycsengő gombját, 
s ezúttal már azzal az érzéssel, hogy a csengetés az egész többemeletes 
házban visszhangzik. S aztán mentem le a széles, egyszerre ijesztően 
előkelőnek tűnő széles lépcsőház lépcsőzetén, vissza a kapu felé, 
sietve, hogy mielőbb az utcán legyek.

De kint az utcán mégis még egyszer megálltam, s ahogy körülnéz
tem, egy a sarkon felbukkanó, szembetűnően magas, sovány alakban 
ráismertem Károlyira, akinek a fényképeire-lóháton, főúri vadásza
tokon, parlamenti szónoklatok alkalmából és kardos-díszmagyaros 
pompával -  a Tolnai Világlapja meg az Érdekes Újság című képes
lap oldalairól gyerekkoromból emlékeztem. Most, kezében a szalma- 
fonatos szatyorral, amennyire csak a bal lába engedte, melyet észreve
hető fáradtsággal húzott maga után, láthatóan sietett. A szatyrot, 
melyből kikandikált a frissen vásárolt zöldség és saláta, mentegetőzve 
lóbálta meg már messziről, amint megpillantott. Mióta leesett a kerék
párjáról, nem tud rendbe jönni a bal lábával, mindig alábecsüli 
a távolságot, biztosra vette, hogy idejében visszatér, s lám... S mintha 
fenyegető szerencsétlenségtől menekült volna meg azzal, hogy még itt 
talált, örvendezve és magát korholva vezetett fel, vissza a lakásába.

Attól kezdve, hogy a sietségtől még mindig kihevülve hellyel kínált 
az Invalidusok Otthonának kupolájára néző nagy ablakos empire 
szalonban, s ő maga meglehetősen gyámoltalanul járt ki-be először 
azért, hogy a bevásárlótáskáját kint valahol elhelyezze, aztán meg, 
hogy „megtalálja” a cigarettát s megnézze, becsukta-e maga után 
a lakás ajtaját, addig a percig, míg még egyszer megköszönve, hogy 
voltam szíves meglátogatni őt, olyan tónust tudott adni egész együttlé- 
tünknek, mintha én volnék az, aki neki készül szolgálatot tenni, s aki
vel szemben ő máris lekötelezettnek érzi magát. S ezt olyan szuggesz- 
tív közvetlenséggel tette, hogy első pillanattól kezdve valóban elfeled
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tette velem, hogy én vagyok az, aki mindig alkalmatlan és terhes és 
segítségre szorul.

M i módon érte ezt el, nem tudnám megmondani. Mindenesetre nem 
valami külső, hanem így fejezhetném ki magam, az ő belső modorá
nak volt az eredménye, hogy így hatott rám. Míg velem szemben ült, 
mozdulatlan felsőtesttel, hosszú, keskeny, pecsétgyűrűs kezével az 
asztalon, s csak az öreg, kopasz feje hajolt előre, oly magától értető
dően tette sajátjává minden gondomat, hogy azt kellett ereznem: vég
eredményben közös gondjainkról folyik köztünk a szó.

Bécsből, Zürichből, de mindenekelőtt Párizsból megvolt már 
a bőséges tapasztalatom az elragadóan jó modorú emberekkel való 
társalkodás rettenetes ürességéről. Nem mintha nem volna okos, sőt 
sokszor érdekes az, amit az ilyenek beszélnek. S a problémák, melyek 
iránt érdeklődnek s tudakozódnak, csakugyan véresen komolyak. 
S mégis, mikor a találkozás végén kint vagy az utcán, egyedül, egy
szerre keserű lesz a szájad íze, keserű és fanyar: az eszmecsere csak 
„konzerváció” volt, s a sok szó nem arra kellett, hogy kölcsönösen 
közelebb kerüljön egymáshoz két ember, hanem épp ellenkezőleg: az 
illető úr osztályozni akart, mielőtt eltett téged is az egzotikus csodabo
gár-gyűjteményébe, vagy pedig egyszerűen azért „társalgott>> nagy és 
általános szellemtörténeti és politikai-világnézeti kérdésekről, mert ez 
a legválasztékosabb módja annak, hogy ne kerüljön veled személyes 
kapcsolatba, amiből az adott helyzetben őrá csak kényelmetlenségek 
származhatnának.

Károlyi azonban megkérdezte, miből élek, s mikor megmondtam, 
hogy ez miért rejtély az én számomra is, nem beszéltetett engem 
tovább, hanem viszonzásul saját magáról mondott el egyet-mást. Úgy 
tett, mintha csak „társalkodna”, valósággal mintha szórakoztatni 
akarna. Magyarországról beszélt, arról, hogy talán az egyetlen euró
pai ország volt, ahol teljes erejével annyira fennállt a kasztrendszer, 
hogy nemcsak a nép és az arisztokrácia, hanem a polgárság és az 
arisztokrácia között is teljes volt az elkülönülés. Mesélt a pesti újság
írókról, akik az első világháború előtt interjúvolni jöttek el hozzá az 
egyik kastélyába, és megvesztegették az ő huszárját, hogy árulja el 
nekik, hol van Károlyi Mihály háreme, s nem akarták a huszárnak 
elhinni, hogy nincs. S mesélt a feleségéről, Andrássy gróf lányáról, aki
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tizenhat éves korában Budáról át akart menni Pestre valamit vásá
rolni, mire az angol nevelőnője sürgönyileg kérte a Párizsban tartóz
kodó szülők engedélyét, hogy Katinka grófnő az ő kíséretében átme
hessen a plebejus Pestre. S ez alkalommal, mintegy futólag, egyszerre 
megkérdezte tőlem: mit csinál a feleségem? S megkért, hogy ha legkö
zelebb eljövök, szerezzek neki örömet, jöjjön velem a feleségem is.

A sokszor groteszk alkalmi munkákról, amelyeket a feleségem 
végez, akinek a szakmájában, orvosként nem szabad itt dolgoznia, 
a szó Párizsra terelődött.

-  Mégis, mindennek ellenére fellélegeztünk, mikor a fullasztó 
Bécsből megérkeztünk Párizsba, ahol az ember több csókolódzó párt 
lát az utcán, mint jelvényt -  mondtam, s elbeszéltem, hogy Bécsben, 
melyet a berlini Reichstag felgyújtása után hagytunk el, az utolsó 
hónapokban napról napra szemtanúként -  a szó szoros értelmében 
szemtanúként -  követhettem a nácizmus hódító diadalmas terjedését. 
Feleségemmel nem az utcán szembejövő emberek arcát, hanem csak 
azt néztük, hogy milyen jelvényt tűztek a kabátjuk hajtókájára. 
S nemcsak én, nemcsak a feleségem, hanem, amint azt mind a ketten 
észrevettük, mindenki a vele szembejövő kabátjának a hajtókájára 
sandított csak. E z már magában valami lidércnyomásosan embertelen 
légkört teremtett. Ha az ember egyedül volt a szobájában, akkor is 
még jó ideig a jelvények táncoltak a szeme előtt. S a teljes tehetetlen
ség, az érzés, hogy ebben az országban nincs más kiút, egyszerűen vég
zet, amelyet senki se tud feltartani, s szemed láttára nap nap után 
mindinkább beteljesedik. A város bármely részében is jártál, észre 
kellett venned: napról napra, mind gyorsabb ütemben, egyre több lesz 
a kampóskeresztes jelvény, ifjak és lányok, középkorú és öregebb 
s minden rendű és rangú emberek mellén. Mint bécsi emigrációnk kez
detén, az infláció idejében, mikor óráról órára nőttek, szöktek fel az 
árakat jelző számok a kirakatban elhelyezett áruk mellett, úgy emel
kedett szinte szemlátomást azok száma, akik a kampóskeresztes jel
vényt tűzték a mellükre. Nem volt könnyű ebben az atmoszférában az 
Optimistáknak, a magyar forradalom regényének fejezetein dol
gozni.

Ezzel kapcsolatban Dollfuss osztrák kancellárra terelődött a szó, 
akit pályája kezdetén az osztrák szociáldemokraták éppúgy alábe

24



csültek, mint ahogy később a hitleri veszedelmet a német kommunis
ták. Ottó Bauer fölényesen úgy csúfolta, hogy ,fiitler mellényzseb
ben” -  „Hitler in dér Westentasche” - ,  s Dollfuss a bécsi munkások 
felkelését leverve megmutatta, hogy alábecsülték hóhéri kvalitásait, 
míg csak őt magát is -  ennek akkor, Károlyival való első találkozá
som idején alig múlt egy hónapja - ,  őt magát is el nem tették láb alól az 
osztrák hitleristák. Károlyi azt mondta:

-  Mi mintha megszűntünk volna cselekvő tényezők lenni. 
A  mienkről, rólunk már csak annyiban van szó, hogy el kell dönte- 
niök egymás között, ki legyen a hóhérunk, Heimwehr-e vagy Haken- 
kreuz, Starhemberg-e vagy Hitler...

Mikor megszólalt, egy pillanatra kipirult az arca a felindulástól, és 
hogy elhallgatott, a rövid mozdulatra lendülő keze s egy az ajka körül 
megjelenő vonás fáradtságot, szinte utálkozást fejezett ki. Ami engem 
meglepett, az a szó: mieink, mi, rólunk -  a mód volt, ahogy teljesen 
azonosította magát a kommunistákkal. S meg is kérdeztem:

-  Tudom, hogy minden antifasiszta akcióban részt vesz, de azt hit
tem, hogy ez valahogy emberi rokonszenvből és nem azért történik, 
mert ön kommunista...

-  Nem, én ma sem vagyok marxista -  vallotta meg Károlyi - ,  de 
a Szovjetunió ma az egyetlen emberi remény, a politikai harc ott harc 
a humanizmusért. Meglátja, a végén nemcsak az angolok, hanem 
még Mussolini is ki fog egyezni Hitlerrel, az egyetlen hatalom viszont, 
amely soha még csak kísérletet se tehet a Hitlerrel való lepaktálásra, 
az a Szovjetunió. A Szovjetunió az -  s Károlyi, aki jobban tudta 
kifejezni magát franciául, mint magyarul, kereste a szót, s végül is 
francia szóval közölte gondolatát - ,  a Szovjetunió az én számomra 
a jelenben az egyetlen noyau*, melyben él az emberi jövő.

E zt a beszélgetésünket ő sem felejtette el, mert mikor 1937-ben az én 
moszkvai tartózkodásom, a moszkvai első pörök után megint talál
koztunk Párizsban, Károlyi azzal fogadott:

-  Egy szót sem hiszek abból, amit a pörökről a kommunista lapok 
írnak. Temetés ez, kérem, higgye el, a magunk temetése, amihez mi

* Mag.
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hallgatagon asszisztálunk. Mert élet az, ha az embernek nincs többé 
reménye? A  noyau, mi lett belőle...

A z  Optimisták kéziratát ott hagytam Károlyinál azzal, hogy egy
szer tán majd időt tud szakítani magának, hogy elolvassa. És hogy így 
fejeztem ki magam, ez nemcsak szerénység és udvariassági formula 
volt. A délelőtt, amit vele tölthettem, magában is sokat jelentett a szá
momra; mióta az Optimisták elkészült, ez a kézirat először most szer
zett nekem örömet. S azonkívül Károlyi elvégre nem tartozik a hiva
tásszerű intellektuelek közé. Hogy egy idő múlva közli majd velem 
benyomásait a kéziratról, melynek témája az ő életének és működésé
nek döntő jelentőségű korszaka: ennél többre nem számítottam.

Három nappal ez után az első találkozás után azonban levelet kap
tam tőle. Csőpostán küldte, s csak pár sort, az ő jellegzetes nagy betűi
vel: keressem fel, s hozzam magammal az Optimisták német fordítá
sát s azt is, ami megvan francia fordításban.

Boldog csoda láttán ámulhat úgy az ember, mint ahogy az Hotel 
des Étrangers-beli szobában ámultak akkor ketten. A kettő közül az 
egyik ugyan csak azt mondta: -  Szerencse, hogy nem hagytam magam 
befolyásolni, és megcsináltam a német fordítást-és úgy tett, pedagó
giai okokból, mintha nem is érte volna meglepetés, mintha nem is 
támadnának fantasztikus reményei. E z az egyik kettőnk közül nem én 
voltam. Meg voltam győződve, hogy az Optimisták sorsában s a mi 
sorsunkban fordulat előtt állunk, de az, ami aztán csakugyan bekö
vetkezett, az sokkal több volt, más, messze hatóbb, sorsdöntőbb for
dulat, mintamilyenről fantaziáltam. A kiszámíthatatlan paradoxon, 
mely végül is bekövetkezett, e mondatban foglalható össze: az ember 
azt hiszi, hogy a Rue Racine-ból az Avenue de Lowendalra indul, 
s később rájön, hogy nem oda, hanem-Moszkvába vette útját.
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Károlyi akcióba lép, 
és egymás után két svájci levél

Első szava kitörő panasz volt, panasz, mely elkeseredettségével 
szemrehányásnak is beillett volna.

-  Rettenetes ez, kérem, rettenetes, ilyen halom kézirat, laza lapok
kal, ha legalább valami módon összefűzték volna!

A z történt ugyanis, hogy ő a kéziratot nyitott ablak mellett olvasta, 
s amikor kihívták a szobából, olyan szélvihar kerekedett, hogy mire 
gyanútlanul visszajött folytatni az olvasást, kétségbeejtő látvány 
tárult elébe: az íróasztalon csak a kézirat borítólapja, viszont az egész 
padló összevissza be volt borítva az Optimisták papírlapjaival. ,A  
szó szoros értelmében, mint egy bálterem konfetticsaták után hajnal
ban” -  mondta. Négykézláb kellett összeszednie, és aztán a munka, 
míg sikerült oldalszám szerint összeraknia a kéziratot - a z  a munka 
sem volt kicsi, de a kellemetlen izgalom sem, míg meg nem állapította, 
hogy megvan minden lap!

A z  Optimisták gépírónője, fordítója és eladdig jóformán egyetlen 
olvasója, aki ezúttal a meghívásnak megfelelően velem volt, annyira 
láthatóan őt terhelő vádként fogta fel a történteket, hogy Károlyi, aki 
még az imént valóban elkeseredetten panaszolta az átélt ijedelmet, 
gyorsan úgy tett, mintha panaszkodása és szemrehányása nem lett 
volna komoly. És nevetve és sietve tért át arra, ami, mint ő mondta, 
elsőrangúan fontos. Mondjam el, mi mindent próbáltam meg eddig az 
Optimisták kiadása érdekében, hogy aztán-jó, hogy így hárman va
gyunk együtt, hogy így együtt, hárman dolgozzunk ki egy haditervet.

Belekezdtem az addigi kísérletek, illetve kudarcok felsorolásába, 
s mint legjellemzőbbet, elmondtam az Albin Michel Könyvkiadónál 
tett rendkívül rövid látogatásomat. A  rövid, az semmiképp se az elő
szobában való várakozásomra, hanem csakis a nagy párizsi kiadó 
dolgozószobájában való tartózkodásomra értendő. Kis termetű, moró- 
zus öregúr, elbarikádozva íróasztala mögött -  lehet, hogy tőlem füg
getlenül is épp akkor rossz napja volt - ,  mindenesetre még hellyel is 
elfelejtett megkínálni, nem is hagyta, hogy elmondjam, mit akarok, 
mindjárt a kézirat után nyúlt, s annak súlyát a kezén érezve, nyomban
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fejét csóválta: -  Oh! Iá! Iá! -  aztán olyan arckifejezéssel, mint akinek 
egy ételt kell megkóstolnia, mellyel szemben idioszinkráziája van, 
találomra felütötte, de még ugyanabban a pillanatban be is csukta 
s nyújtotta nekem vissza a kéziratot.

-  Nem érdekel (aucun intérét), látom, Rosa Luxemburg, Liebk- 
necht, tehát afféle politikai regény -  s ezzel, annak jeléül, hogy az 
audiencia véget ért, fel is emelkedett. A z egész addig sem tartott, míg az 
ember hatvanig számol, habár előzőleg nem ttidom, hányszor jártam 
különböző helyeken, míg ajánlólevelet kaptam épp a nagy kiadóhoz.

Károlyi úgy elkomolyodott, hogy nem akartam folytatni kaland
jaim elbeszélését, arra kértem, hogy előbb mondjon valamitarról, mit 
gondol ő az Optimistákról. Mintha meglepődött volna.

-  Erről valóban megfeledkeztem -  mondta, és ha nem láttam volna 
az arcát, ez a válasz hihetetlenül hangzott volna. De ő, csakugyan 
megfeledkezve saját személyéről s arról, hogy nekem fontos lehet az 
ő véleménye, a maga szerepét csak abban látta, hogy az Optimisták
nak kiadót szerezzen. -  Mindent megmondtam azzal, ha kijelentem 
önöknek, hogy kiadót kell találni, akárhogy is, de kell.

S elhallgatva, kissé előrehajolva, szemüvege mögül sötét szeme 
intenzív figyelemmel pihent meg kettőnkön, akik vele szemben egymás 
mellett ültünk. Hirtelen elhatározással felállt, és amennyire csak a bal 
lába engedte, gyorsan odament a kis íróasztalon álló telefonkészülék
hez, leült, egy fiókból kivette a vastag telefonkönyvet, s miután nem 
épp gyorsan megtalálta a keresett számot, tárcsázott, és a kagylót fülé
hez szorítva felállt. Hallom, Gallimard-t kéri a telefonhoz.

-  De la part du comte Michel Károlyi* -  felelte a szabványos 
kérdésre, s a kagylót egy pillanatra fifikus mosollyal tolva el a fülétől, 
odasúgta nekünk:

-  Ilyen esetekben, meglátják, grófnak kell lenni.
És miután Gallimard-ral, aki csakugyan mindjárt jelentkezett, 

megbeszélte, hogy az őt másnap este- „il s’agit d’une affaire urgente 
et trés importante”** -  fogadja, elégedetten foglalt megint helyet 
velünk szemben.

* Gróf Károlyi Mihály keresi.
** „Ha sürgős és nagyon fontos ügyről van szó.”
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-  Hónom alá csapom ezt a parányi csomagot, s úgy sántikálok oda 
hozzá -  mondta, s mindjárt átvette az Optimisták német példányát és 
a pár száz oldalnyi francia nyelvű gépiratot - ,  de ugyanakkor -  tette 
hozzá -  egyszerre több oldalról kell az ügyet kézbe venni. K it ismer 
a francia írók közül? Senkit? Akkor először is meg kell ismernie André 
Malraux-t, rendkívül szimpatikus, meleg és aktív fiatalember, meg 
fogom hívni, úgyis beszélnem kell vele az újabb pesti kommunistale
tartóztatások s a készülő Rákosi-per miatt, ő is sokat tehet majd...

S  miután ily módon még egész sor tervvel hozakodott elő, megint 
megpróbáltam az Optimistákra terelni a szót, illetve a kérdésre, hogy 
reá mint hatott. A z ő számára a könyv élménytjelentett, újra átélte azt 
az atmoszférát, amelyben -  így fejezte ki magát -  benne élt annak ide
jén, de most először vált benne tudatossá, hogy az voltaképp chiliasz- 
tikus légkör volt. A regény egyes alakjairól beszélt, akikre ráismert 
a regény beli álnevük ellenére. Koltay Ágotát, illetőleg azt az arisztok
rata lányt, aki ilyen néven szerepel a regényben, ő is jól ismerte épp 
abból az időből, amikor a kommunistákért rajongott, csodálatos 
módon nem marxi, hanem tolsztoji és meistereckeharti gondolatmene
tek varázsában. Koltay Ágota azóta visszatalált az arisztokráciához, 
s legutóbb Párizsban járt, egy arisztokratikus úrlovasverseny győzte
seként. De nemcsak ilyenféle személyes emlékeket elevenített fel. 
Figyelmeztetett, hogy a regényem egy helyütt hamisan mutatja be az 
ő szerepét. O maga volt legjobban meglepődve, mikor 1919. március 
22-én reggel az utcákon megjelent egy nyomtatott kiáltvány, melyet 
állítólag ő intézett a magyar néphez. E zt a kiáltványt ő sose írta, sose 
látta azelőtt, és az ő számára kínos meglepetést jelentett. A kommu
nista pártnak szüksége volt az ő népszerűségére, és az ő megkérdezése 
nélkül egyszerűen hamisították nemcsak az ő lemondásának történe
tét, hanem az ő felszólítását is, hogy a nép támogassa a proletárdikta
túra kormányát. A legérdekesebb a dologban az, hogy noha neki mód
jában volt nemcsak később, hanem akkor mindjárt is tiltakozni ez 
ellen, s felfedni az igazságot, erre nem tudta magát rászánni, egysze
rűen azért nem, mert mindennek ellenére a kommunisták ügyét 
a magáénak tekintette, nem annyira politikai részletekben, mint egé
szében véve, erkölcsileg. Politikai részletkérdésekben egyáltalán nem 
értett velük egyet, de támadni őket azt jelentette volna, hogy az ő sze-
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mélyes presztízsével a fehéreknek, a kommunisták ellenségeinek nyújt 
segítséget. S ezért történt az, hogy mindjárt a diktatúra elején élesen 
szembekerült dr. Hamburger Jenővel, az agrárügyi népbiztossal, 
mert Károlyi álláspontja az volt, hogy földet kellene osztani, s amint 
az a regényből is látszik, végzetes katasztrófa volt, hogy ehelyett s z o 
cializálták” a földbirtokot. De épp ez volt a különös: a kommunisták
kal szemben nem volt szabad, az ő érzése szerint, erkölcsileg nem volt 
szabad a saját igazát nyilvánosan hangsúlyozni. Velük szemben 
állni, velük szemben kiállni azt jelentette volna, hogy az ember 
akarva, nem akarva mégis az ellenforradalom mellett áll ki.

A regénynek még egy, a mű egésze szempontjából jelentéktelen rész
lete sajátos okokból különösképpen meglepte Károlyit. Éspedig az 
a kis epizód, melyet a regényben a Lenin-fiúk Dani néven szereplő 
parancsnoka beszél el arról, hogy miként ütötte össze önkéntelenül is 
a bokáját, amikor gróf Esterházy, aki nála volt letartóztatva, szaba
don bocsátása alkalmával kezét nyújtotta neki. A regényben ez úgy 
van ábrázolva, ahogy a Lenin-fiúk parancsnoka éli át. Károlyi azon
ban ugyanezt a jelenetet már 1919-ből, nem a regényből, hanem gróf 
Esterházy személyes elbeszéléséből ismerte. Szabadon bocsátása nap
ján kereste fel akkor Károlyit, és az élmény frissességével mesélte el 
a Cserny Józseffel -  mert így hívták az életben Dani modelljét -  tör
tént kalandját. Esterházy ámult és mulatott azon, hogy ő, aki védtele
nül, kiszolgáltatva állt és rettegett a hatalmas szál fegyveres ember 
előtt, egyszerre milyen fölénybe került vele szemben. -  Mintha csak 
valamelyik ispánom vagy zsellérem állt volna előttem -  mesélte akkor 
nevetve, de az átélt veszedelemtől még borsódzó háttal Esterházy. 
Károlyi, mint mondta, épp abban látja az Optimisták legfőbb eré
nyét, hogy mint ebben a kis történetben, mindenütt ott találja az ábrá
zolás történelmi és emberi hitelességét. Ceterum censeo: mindent meg 
kell tenni, hogy kiadót kerítsünk neki.

Ettől fogva Károlyi nem fáradt bele a mindig újabb és újabb, néha 
fantasztikus kísérletekbe. Egy alkalommal meghívót kaptam a szá
momra teljesen ismeretlen Marquis de Briontól, aki párizsi palotájá
ban fogadást rendezett a Németországból emigrált írók tiszteletére. 
Természetes, hogy a fehér kesztyűs lakájok, akik ott mély meghajlások 
között szolgálták ki mindennel, ami szemnek és szájnak ingere,
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a náluk összehasonlíthatatlanul rosszabbul öltözött és éhesebb vendé
geket, igen nagy benyomást tettek, deHeinrichMann, akivel ez alka
lommal Károlyi összehozott, csak azt mondhatta, hogy ő is szeretné 
tudni, lesz-e valami abból a kiadóvállalatból, amit a német emigrán
sok terveznek Svédország területén.

S  amikor egy idő múlva megjött Gallimard-tól a levélbeli válasz, 
amelyben közli, hogy rendkívül nagyra becsüli az Optimistákat, és 
szeretné kiadni, de legnagyobb sajnálatára a könyvpiac jelenlegi ked
vezőtlen helyzetében a regény szokatlan terjedelme leküzdhetetlen 
akadály, akkor már a szerző többé-kevésbé hasonló szövegű levelek 
egész tekintélyes gyűjteményével rendelkezett, nemcsak francia, 
hanem londoni kiadó és irodalmi ügynökségek pecsétjével és aláírásá
val is ellátva.

Károlyi minden kísérletéről előre beszélt nekem, csak egy esetben, 
s épp abban az esetben hallgatott, mely aztán az Optimisták és írója 
szempontjából döntő jelentőségűvé vált. Egy napon ugyanis Károlyi 
diadalmasan nyújtotta át a zászlós betűkkel írt francia levelet, melyet 
teljes egészében közlök itt magyarul:

„Villeneuve (Vaud), Villa Olga, 1935. január 1.

Kedves uram, hetenként kétszer kapok kéziratokat minden 
nyelven, hogy elolvassam és természetesen hogy előszóval ellátva 
ajánljam őket kiadónak. Az én őszinte kívánságom ellenére, hogy 
e követelménynek eleget tegyek, egy ember az én koromban, (69 
éves) beteg és feladatokkal túlhalmozott, nem tudja a kiadóválla
latok lektorának ezt a szerepét betölteni. El kellett tehát határoz
nom, hogy nem fogok írni előszót vagy bevezetőt kéziratokhoz, 
melyeket sajnos lehetetlen elolvasnom. És sajnálom, hogy nem 
tehetek Simko Erwin úr esetében sem kivételt: mert ha egyetlen
egyszer kivételt tennék, megneheztelnének rám mindazok, akik
kel nem tettem kivételt. Legyen oly jó, és bocsásson meg nekem.

Mégis átfutottam Simko Erwin regényének két első fejezetét 
franciául (nem olvasok nehézség nélkül németül), és anélkül, 
hogy személy szerint rokonszenveznék a személyekkel és a lelki
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állapottal, melyet ő leír, a szerző értékét azonnal felismertem: 
értéke elvitathatatlan, és ő megérdemelné, hogy egy európai elit 
eüsmerje. Én a legnagyobb készséggel ajánlom őt a Rieder kiadó- 
vállalatnak (az egyetlen francia kiadónak, aki hallgat rám), de 
előre is szinte biztos vagyok benne, hogy a francia könyv súlyos 
válságának ebben az évében szinte alig van rá remény, hogy egy 
külföldi művet elfogadnak, ha az ilyen jelentékeny terjedelmű.

Feleségem, akit még inkább megdöbbentett a regény francia 
nyelven beküldött első két fejezete, mint engem, nem érti, miért 
nem ajánlják fel a Szovjetunió kiadóvállalatainak, a Forradalmi 
írók Szövetségének vagy az ottani Állami Kiadóvállalatnak. Ön 
tudja, hogy milyen liberalizmussal publikálnak ott új, értékes 
műveket, különösen ha azokhoz még egy olyan reális társadalmi 
érdek is fűződik, mint ennek a könyvnek az esetében. Nekünk 
meggyőződésünk, hogy Simko Erwinnek minden kilátása meg
van rá, hogy ott elfogadják és elismerjék értékét.

Szívélyesen emlékezünk Önre és maradok őszinte híve.
Romain Rolland”

Károlyi ezeket a sorokat úgy fogadta, mint a biztos győzelem jelét, 
és terveket szőtt velem arról, hogy miképpen kell ezt a levelet az Opti
misták érdekében kihasználni. Hogy az Optimistákat elküldjük 
Moszkvába, aztő, ellentétben Rolland-nal, nem tartotta célszerűnek. 
A magyar proletárdiktatúráról eddig csak egy szépirodalmi könyv 
jelent meg 1929-ben, Ég a Tisza címen. E z a könyv nyilván nem 
annyira az események és emberek ábrázolását, mint romantikus di
csőítését tűzte ki céljául.

-  A maga könyvében mindennek az ellenkezője, a maga könyvé
ben a történelmileg hű ábrázolás dominál. Kitekernék a nyakát, ha 
más nem, akkor Kun Béla -  ez volt Károlyi véleménye.

Romain Rolland-tól nem vártunk, nem is várhattunk ennél a levél
nél többet, és André Malraux-nak, akivel közben már gyakrabban 
találkoztam, Károlyival egyetértésben az volt a véleménye, hogy Rol- 
land-nak ez a levele számomra ajtót fog nyitni ott is, ahol eddig csak 
hiába kopogtattam.

S alig egy héttel ez után a Károlyinak címzett levél után az Hőtel
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des Étrangers-ben azzal fogadtak, hogy egy expresszlevél érkezett 
a számomra Svájcból, de a levélhordó visszavitte a postára. A posta- 
hivatalban a kedves és fiatal, barna hivatalnoknő, kezében a levéllel, 
a személyazonossági igazolványomat kérte. Mindjárt ráismertem 
Romain Rolland összetéveszthetetlenül jellegzetes, Károlyihoz inté
zett leveléből már ismert kézírására. Szerencsétlenségemre azonban 
a személyazonossági igazolványom nem Sinkó Ervin névre szólt. 
A kisasszony visszaadta az igazolványt, a levelet azonban továbbra 
is a saját kezében tartotta, a címzett pedig ott állt, és minden előírás 
ellenére, rendkívüli izgalommal magyarázni kezdte, hogy ez a levél 
az ő számára mindennél többet jelent és -  ott hamarjában elmondta 
még azt is, hogy miért, és hogy a kisasszony nézze meg, a hátlapon ott 
lesz feladóként Romain Rolland neve. S a postáskisasszony, akire 
most sem tudok másképp gondolni, mint hálával, nagyon rövid habo
zás után elkövette azt az abszolút szabálytalanságot, hogy ideadta 
nekem a levelet. Amint kiléptem az utcára, ahol a postahivatal kapu
jában várt a feleségem, feltéptem és olvasni kezdtem a levelet, de 
mindjárt az első soroknál elakadtam. Bőgtem.

Romain Rolland Károlyihoz intézett levele 1935. január 1-jei 
dátummal íródott, a nekem szóló pedig ugyanez év január 7-ei kelte
zést visel. A közbeeső hat napon, sőt valószínűleg nem sokkal azután, 
hogy Károlyinak elküldte a levelét, a nagy öregember nyilván aggó
dott, hogy hátha nem volt elég alapos, eléggé baráti, és mindenesetre 
újra elővette a kéziratot. Még valamit, noha csekélység, de mert jel
lemző, meg kell jegyeznem. Míg a Károlyihoz intézett levélben Rol
land Erwin Simkót ír, ebben a levélben már oly pontosan írja a neve
met, hogy még az ékezetről sem feledkezik meg az 6 betű felett. íme 
a levél:

„Villeneuve (Vaud), 1935. január 7.

Kedves Sinkó Ervin úr, néhány napja, hogy az Ön kézirata első 
oldalainak átlapozása után írtam Károlyi grófnak. Most alapo
sabban elolvastam ezeket a fejezeteket franciául, és főleg a XI. 
fejezetet, amely mélységesen megdöbbentett. Én és a feleségem 
(akit az Ön műve első soraitól kezdve megragadott) bámulattal
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adózunk e részletek pszichológiai gazdagságának, annak a szabad 
és széles intelligenciának, amely a forradalmi akcióban a modern 
ember lelkiismeretének legmegmarkolóbb problémáit veti fel és 
tárgyalni képes őket ilyen eleven és sohasem elvont módon.

Feladatokkal túlhalmozva és súlyos betegen nem telik az időm
ből, hogy a mű hátralevő részét németül elolvassam (noha elég jól 
olvasok németül, ez mindig kifáraszt). De ha a mű többi része 
nem marad e mögött a három francia fejezet mögött (mint ahogy 
minden ok megvan arra, hogy ezt feltételezzem), nem kétséges 
semmiképp se: az Ön műve nagy, és e kor alkotásai között a leg
jobbak közt foglalja el a helyét.

Sajnos igen kevéssé valószínű, hogy egy ilyen terjedelmű 
regény pillanatnyilag francia fordításban megjelenhet valamely 
nagy párizsi kiadóvállalatnál; mindezek a vállalatok ebben a pilla
natban keményen szenvednek a könyvpiac krízisétől; némelyek 
a legismertebbek közül a csőd fenyegető veszedelmével néznek 
szembe; és érthető, hogy még óvatosabbak és félénkebbek, mint 
szoktak lenni. Mindenesetre közben fogok járni a Rieder könyv
kiadó vállalatnál, mellyel baráti viszonyban vagyok és amely egy 
külföldi regénysorozatot ad ki. Nem merek ehhez az intervenció
hoz nagy reményeket fűzni. Szólni fogok Önről az E u r o p e 
folyóirat igazgatóságának is, melynek ugyanaz a vállalat a ki
adója, és az én véleményem szerint közölnie kellene az Ön művé
ből legalábbis néhány fejezetet.

De minden reményem az SZSZKSZ-hez fűzöm. -  Az a szeren
cse ért, hogy ezekben a napokban meglátogatott Aroseff Ale- 
xandre elvtárs, a VOKSZ igazgatója, aki maga is tehetséges re
gényíró. Átadtam neki az Ön kéziratát, hogy átfussa, miután elő
zőleg melegen ajánlottuk. Megígérte nekünk, hogy amint hol
nap, kedden visszatér Párizsba, igyekezni fog találkozni és 
beszélni Önnel. Ha lehetséges volna, hogy ő az SZSZKSZ Állami 
Kiadóvállalatának és a Forradalmi írók folyóiratának ajánlja az 
Ön regényét, azt hiszem, az Ön számára ez volna a legkedvezőbb 
indulás. -  Remélem hát, hogy holnap vagy holnapután meghívót 
fog kapni Aroseff elvtárstól, valószínűleg a szovjet nagykövet
ségre fogják hívni, Rue de Grenelle 79. sz. alatt. Legyen szíves,
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értesítsen majd róla, hogy folyt le az a találkozás és mik az ered
ményei. (Aroseff nem marad Párizsban két vagy három napnál 
tovább. Vissza kell utaznia Moszkvába.)

Fogadja őszinte rokonszenvem kifejezését. Az Ön készséges 
híve

Romain Rolland
Ui.
Az Ön kéziratát a napokban ajánlva fogom visszaküldeni.
Ebben a pillanatban közli velem Aroseff elvtárs, hogy nagyon 

óhajtja az Önnel való találkozást, h o l n a p ,  k e d d e n ,  január 
8-án délfelé, a nagykövetségen. Valószínűleg telefonálni fog 
Önnek. -  De arra kérem, hogy még ha nem is hívná fel telefonon, 
menjen el a nagykövetségre, holnap, kedden délben. Minden
képpen igyekezzék találkozni vele j a n u á r  8 -án,  h o l n a p ,  
m e r t  9 - é n  r e g g e l  t a l á n  m á r  e l u t a z i k  P á 
r i z s b ó l . ”

Aroszev elvtárs és az Optimisták 
szokatlan párizsi karrierje

A villeneuve-i nagy öregember valóban valami jóságos varázsló 
hatalmával avatkozott bele az életembe. Mindenekfelett azzal, amit 
nekem közvetlenül, személy szerint adott a legnagyobb depresszió ide
jén. (Akkor még azt hittem, hogy ez volt a legnagyobb depresszió.) De 
ezenkívül megszabadított a kétségbeejtő és mind nehezebben leküzd
hető gyanútól, hogy amire az életem tettem s amit nap nap után műve
lek, ha nem is öncélú idült grafománia, de ténylegesen reménytelenül 
egyenértékű vele. Megszabadított ettől a gyanútól azzal, hogy az én 
munkámnak, úgy látszott, teret biztosított, s az én munkám jegyében 
személy szerint végre nekem is. És hozzá még milyen teret! A forrada
lom, a szocializmus végeláthatatlan országának a tere nyílt meg 
előttem!

Már az is fellelkesített, hogy Aroszev elvtárs, noha Rolland számí

35



tott a lehetőséggel, hogy nem váltja be ígéretét, és kétszer aláhúzta 
levelében, hogy még akkor is csak menjek s keressem fel -  Aroszev elv
társ január 8-án csakugyan felhívott az Hőtel des Etrangers-ben, 
mondván, jöjjek el hozzá sürgősen a szovjet követségre. Ott azonnal 
bevezettek a szalonba, ahol már várt rám egy élénk fekete szemű, ala
csony termetű, kissé hízásnak induló ember. Fekete, angolosra nyírt 
bajusza alól vidáman villogtatta meg fehér fogsorát, miközben két 
kezével szorította meg feléje nyújtott jobbomat. Igen, ő az, Alek- 
szandr Aroszev, a Szovjetunió külfölddel való kulturális kapcsolatai
nak ápolására létesített szervezet elnöke, akinek Romain Rolland, 
valamint Marija Pavlovna -  ekkor tudtam meg, hogy Rolland fele
sége orosz nő -  magasztalóan beszélt az Optimistákra/. Neki oda is 
adták a kéziratot, hogy átfussa, nem is képzelem, mennyire sajnálja, 
rettenetesen sajnálja, nem ért rá még csak bele se nézni, s úgy adta 
vissza Rolland-nak, ahogy kapta. Én erre, hogy megvigasztaljam, 
diadalmasan nyitottam ki aktatáskámat, s nyújtottam át neki az 
Optimisták egy, minden eshetőségre magammal hozott német nyelvű 
gépiratát:

-  Párizstól Moszkváig elég hosszú az út, lesz ideje a kézirattal 
megismerkedni.

Aroszev elvtárs, miközben egyik kezével a kabátja felső zsebében 
elhelyezett, nyakkendőjével azonos színű zsebkendőjét igazgatta, 
másik kezével tiltakozó mozdulat kíséretében köszönte meg figyelmes
ségemet, s kijelentette, hogy szabad idejében ő maga is félig-meddig 
íróember, t e h á t  az ő számára tökéletesen elegendő, hogy Romain 
Rolland úgy beszélt a könyvről, mint a jelenkori európai irodalom 
maradandó értékű művéről.

E z a „teháf számomra felejthetetlen maradt, annál is inkább, 
mert az Aroszev elvtárssal való ez első találkozástól számítva mind 
a mai napig még a nála sokkal kifejezettebben intellektuális egyénisé
geknél is számtalan esetben találkoztam és találkozom épp ezzel 
a jelenséggel. Az ember azt gondolja, hogy akinek valamilyen formá
ban foglalkozása az irodalom, azok az írott szó iránt másoknál 
mohóbban érdeklődnek. Valójában azonban épp az irodalom pro- 
fesszionátusai között rendkívül gyakori az a szellemi elkorcsosulás, 
melynek egyik lényeges tünete a képtelenség arra a naiv, spontán és
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ö n z e t l e n ,  hogy úgy mondjam, céltalan szellemi érdeklődésre, 
melyet legalábbis többé-kevésbé fel lehet ébreszteni más halandók
ban, olyanokban, akiknek az irodalom nem mestersége. Az irodalom
nak bizonyos professzionátusai már nem képesek rá, hogy „ingyen” 
olvassanak, nem azért, vagy legalábbis nem elsősorban azért, mert 
iparuk annyira elfoglalja szellemi életüket, hanem azért, mert szel
lemi életüket megcsonkította vagy éppenséggel felfalta ipari életük.

A hetvenéves Romain Rolland, aki ez időben szakadatlan iro
dalmi munkásságán kívül Európa minden fasisztaellenes szervezeté
nek nemcsak dekórumként adta oda nevét, hanem ezekben a szerveze
tekben és ezekért a szervezetekért valóban példátlanul fáradhatatlan 
tevékenységet fejtett ki, nem volt annyira elfoglalva, hogy egy szá
mára teljesen ismeretlen, hazátlan író kéziratához ne tudott volna időt 
teremteni magának.

Amaz első hozzám intézett levelével s azzal, hogy összehozott Aro
szev elvtárssal, úgy képzeltem, Rolland-nak minden oka megvan rá, 
hogy az Optimisták és írója ügyét a maga részéről véglegesen elinté- 
zettnek tekintse. Nem is volt más szándékom, mint tudtára adni, hogy 
milyen sokat jelentett nekem az ő levele, s hogy ezt kellőképpen megért
hesse, meg kellett írnom a válaszomban, hogy ki és mi vagyok, 
s hogyan jutottam abba a helyzetbe, melyből ő egy csapásra, akkor 
úgy látszott, kiszabadított. S épp mert tőle semmi többet, még csak 
újabb levelet sem vártam, gondoltam, megengedhetem magamnak, 
hogy -  amint mondani szokták, s amint ebben az esetben elemi szük
ségletem is volt -  kiöntsem szívemet. És hogy megmondjam, milyen 
álomszerű beteljesedés s egyben kötelezettség az én számomra, hogy 
elismerően és megértőén éppen ő nyújtott felém segítő kezet.

E z a buzgó vallomásokkal teli levelem hosszúra nyúlt, mert a végén 
még, miként ő erre felszólított, az Aroszevvel való találkozásom ered
ményéről is be kellett számolnom. S megírtam, hogy ez után a találko
zás után, szinte szorongva, úgy tűnök magamnak, mint akit a megtes
tesült szerencse kapott fel a szárnyaira, mivelhogy Aroszev elvtárs 
szavai szerint Romain Rolland-nak a véleménye alapján az Opti
mistákat a moszkvai Állami Kiadóvállalat fogja oroszul s az Ide
gennyelvű Forradalmi írók Kiadóvállalata ugyanakkor több európai 
nyelven megjelentetni; ő, Aroszev, a kéziratot nem viszi magával,
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mert -  és ez volt az, ami káprázatosán felülmúlta legmerészebb vára
kozásaimat is -  ezzel a kézirattal legjobb lesz, ha magam jelenek meg 
Moszkvában. A vízumot feleségemmel együtt, aki szintén jelen volt 
a beszélgetésnél, legsürgősebben megkapjuk. Erről a VOKSZ fog 
gondoskodni, amelynek ő az elnöke, s amely egyszerűen vendégül fog 
hívni bennünket; tehát-szívből jövő nevetéssel ütötte el az utolsó két
ségemet is, miközben egy kis asztalra ü lt-a z  útiköltség miatt se kellett 
aggódnom. A VOKSZ, a Szovjetunió vendége leszünk, a feleségem 
és én!

Ezzel kapcsolatban meg kellett írnom Rolland-nak azt is, hogy 
milyen kétségekkel küzdöttem már az alatt az idő alatt is, míg 
a magyar forradalomban aktíve részt vettem, mennyire elhatalmasod
tak ezek az erkölcsi kétségek épp a magyar proletárdiktatúra alatt és 
különösen a diktatúra összeomlásának körülményei következtében, 
s mint volt épp a fasizmus hatalmas előretörése az, ami meggyőzött, 
hogy nemcsak politikai, de erkölcsi parancs is mindent és feltétel nél
kül alárendelni a szocialista Szovjetunió érdekeinek.

S miután postára adtam azt a levelemet, már csak egyre vártam: 
a meghívásra, melyet Aroszev elvtárs a szovjet nagykövetségen 
keresztül fog hozzám juttatni. Annál biztosabbra vártam s annál 
inkább a legközelebbi napokra, mert Aroszev elvtárs előtt az ő várat
lan ajánlata hallatán nem titkoltam, hogy az minden mástól elte
kintve egy teljesen reménytelen anyagi helyzetből szabadít ki. Részle
teiben ugyan nem ismertettem vele a helyzetet, mert az egyértelmű lett 
volna a koldulással, de megmondtam, hogy Párizsban nincs miből 
élnem. Aroszev elvtárs tapintatosan és sokatmondóan bólintott, és az 
ajtóig kísérve bennünket, megint két kézzel szorította meg jobbomat, 
s kért, hogy írjam meg Romain Rolland-nak, hogy megbeszélésünk 
eredményeképp készülök a Szovjetunióba, az Optimistákba/.

Párizsi tartózkodásomat most már csak ideiglenesnek tekintettem, 
s a szállodánkkal szemben levő Gibert-féle antikváriumban feleségem 
első alkalmi keresetéből orosz nyelvtant és orosz-francia szótárt sze
reztünk be. Közben azonban Aroszev elvtárs értesítését megelőzve, 
nagy meglepetésemre Romain Rolland-tól újabb, az ő zászlós betűi
vel teleírt levél érkezett.

Több okból volt nagy a meglepetés: először is természetesen azért,
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mert egyáltalán újabb levelet írt nekem. De ezenkívül különös benyo
mást tett rám, hogy egy szóval se tért ki a VOKSZ elnökének ígéretére. 
Sőt, mint aki hallgatólagosan feltételezi, hogy a moszkvai utazás nem 
fog oly hamar bekövetkezni, ahogy én azt remélem, arról értesít, hogy 
továbbra is Párizsban igyekszik számomra létfeltételeket teremteni. 
Ez gondolkodóba ejtett, de nem csüggeszthetett el, mert hiszen ugyan
ebből a leveléből megtudtam, hogy harmadszor is elővette az Opti
misták kéziratát, s most már, noha előbbi levelében azt írta, hogy 
a német szöveg olvasása fárasztja, a regény annyira felkeltette érdek
lődését, hogy még a német fordítás se riasztotta vissza. S végül a fel
szólítás a levél végén -  ez nem az illusztris pártfogónak, hanem egy 
embernek a hangja, aki egy másikat a barátságra méltat. A  levél 
Villeneuve (Vaud), Villa Olga, 1935. január 18-i dátummal íródott, 
s az emlék, melyről említést tesz és tévesen azt hiszi, hogy kimaradt 
a regényből, az Optimistákban a Blaha elvtársról és a szentkirályi 
parasztokról szóló fejezetben van elbeszélve. íme a levél:

„Kedves Sinkó Ervin, 
megilletődéssel olvastam legutóbbi levelét. Életének olyan emlé
két bízta rám, melyet soha többé elfelejteni nem fogok.

Megpróbáltatásai közepette Önnek ritka szerencsében volt 
része: egy bátor és hűséges élettárs szeretetében. Engedje meg, 
hogy az Ön közvetítésével kifejezzem iránta való rokonszenvem 
és tiszteletem.

Ajánlott csomagban visszaküldöm Önnek a kéziratát. írtam 
róla Jean Guéhennónak, az E u r o p e igazgatójának, melegen; 
megadtam neki az Ön címét, és lelkére kötöttem, hogy ha lehet, 
közöljön legalább néhány fejezetet az Ön regényéből a folyóiratá
ban. Ami a mi dolgunkat még inkább komplikálja, az a gazdasági 
válság; a kiadóvállalatok és folyóiratok személyzetének csökken
tése által a felelős szerkesztő vagy igazgató feladata még nehe
zebb, mert majdnem mindent neki kell elolvasnia és ellenőriznie, 
így a folyóiratok legjobb igazgatói, mint Guéhenno is, általában 
túl vannak halmozva rosszul díjazott munkával; nem tudnak ele
get tenni minden kötelezettségüknek. De remélem, hogy sikerült 
felkeltenem Guéhenno érdeklődését az Ön műve és személye
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iránt. Ha késlekedne az Önnek való írással, rám  h i v a t 
k o z v a  (de ma part) írjon neki Ön, vagy az E u r o p e folyóirat 
-  Editions Rieder, 108, Bd. Saint Germain, vagy a lakása címére: 
9, rue des Lilas XIX.

Átnéztem a könyv utolsó fejezeteinek német nyelvű fordítását. 
Az a benyomásom, hogy Európa egyetlen forradalmában sem 
volt az intellektuális elem ennyire túlsúlyban; nem volt árányban 
a proletár vagy egyszerűen a tudatos népi elemmel; ez az arányta
lanság szükségképpen idézte fel a pusztulást. Nem hiszem, hogy 
akár Nyugaton is, ahol az intellektualizmus oly bőséges, a szel
lemi problémák körüli viták ily mértékben hatalmasodnának el 
ott, ahol a cselekvés a feladat -  (ámbár az Ön ifjú magyarjainak 
a beszélgetései engem Saint Justre és Barrére-re emlékeztetnek, 
akik a Comité du Salut Public termében matracaikon fekve, fel
őrlő napi munkájuk után Racine és Voltaire műveiből szavalva, 
a művészet kérdéseiről elmélkednek: -  de az ő lelkiismeretüket 
sose nyugtalanította az, amit tenniök kellett... Az egyetlen, aki 
egész biztosan, igenis érezte ezt a nyugtalanságot, az egyedül 
maradt, hogy saját magával társalkodjék: -  Robespierre).

Hadd valljam meg még, hogy bármilyen eleven is a gondola
toknak az a viadala, melyet Ön az utolsó oldalakon ábrázol, leve
lének az a pár sora, melyben annak a hatvan parasztnak az emlé
két idézi fel, akiket el kellett volna és nem tudott elítélni -  látván 
a szemüket, még inkább megindított. Sajnálom, hogy nem akarta 
regényében felelevenítem ezt a szemtől szemben állást, a telkek
nek ezt az egymásérintését a szemeken keresztül.

Engedje meg, hogy igen szívélyesen szorítsam meg a kezét. És 
tegyen szíves, értesítsen folytatólagosan mindenről, ami Önnel 
történik.

Az Ön készséges
Romain Rolland-ja. ”

Nem kell elfelejteni: 1935 elején Párizsban a német fasizmus és 
egész különösképpen a berlini Reichstag felgyújtása, illetve a Dimit- 
rov-per s nem kevésbé az olasz fasizmus betörése Abesszíniába 
a Szovjetunió ügyének és igazának s vele együtt a Francia Kommu
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nista Pártnak lelkes barátjává tette a francia intellektueleknek még 
azt a rétegét is, mely egész addig mindent, ami politikára csak emlé
keztetett is, a „szellem méltósága” nevében orrfintorítva utasított el 
magától. Erre az időre esik André Gide-nek nemcsak a francia politi
kai, hanem az egész francia szellemi életben példátlan hatású s telje
sen váratlan kiállása a Szovjetunió és a kommunista párt politikája 
mellett. E z az az idő, amikor André Gide bármilyen forradalmi gon
dolattal oly kevéssé rokonszenvező személyiségekkel, mint Frangois 
Mauriac, Gábriel Marcéi, Jacques Maritain, Dániel Halévy, együtt 
jelenik meg egy gyülekezet előtt, hogy izgatott érdeklődéstől kísérve 
nyilvános vita keretében fejtse ki kommunista állásfoglalásának 
erkölcsi és szellemi jogosultságát és szükségességét. Dániel Halévy 
elképedve kiáltotta oda az új marxistának:-Nem értem! Gide úr, én 
nem értem; azelőtt önMontaigne-ről és Goethéről beszélt nekünk; őket 
nevezte mestereinek. Most Leninről halljuk beszélni! Nem értem! Én 
nem értem!

E z az az idő Franciaországban, amikor Jean Guéhenno, az 
Europe akkori felelős szerkesztője, Dániel Halévynek ezt a felhábo
rodott kifakadását úgy fogja fel, mint annak az igazságnak önkénte
len elismerését, hogy Montaigne-től és Goethétől igenis egyenes út 
vezet Leninig, a Francia Kommunista Párt és a Szovjetunió politiká
jáig, mert akkor még Guéhennót is a Szovjetunió mint a humanista 
gondolat eddigi legfejlettebb gyakorlati megtestesítője lelkesítette.

E z az a rövid időszak, mikor a kommunista párt tömeggyűlésein 
André Malraux, a La Condition humaine* írója, már a leghatáso
sabb és legnépszerűbb szónok, s a tucatszámra létesülő fasisztaellenes 
és szovjetbarát szervezetek vezető tagjai közt Romain Rolland, Henri 
Barbusse és André Gide neve mellett megjelenik Alain, André Cham- 
son, Louis Guilloux, Jean Guéhenno, Eugéne Dabit, Jean Cassou, 
valamint Luc Durtain, Éli Faure, Jean Giono, Bemanos, Charles 
Vildrac, sőtLenormand neve is.

A nagy és egyetlen reményt, melyet akkor a fasizmus egyre hatalma
sabb sötétségével szemben a Szovjetunió jelentett, talán legpontosab
ban Malraux határozta meg egy 1934-ben tartott beszédében:

* Az ember sorsa.
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„Hiszem, hogy a szovjet társadalom alapvető következménye 
a lehetőség, hogy újrateremtsük a humanista gondolatot; hogy 
a humanizmus a szovjet társadalomban az ember alapvető magatar
tása lehet a civilizációval szemben, melyet igenei, mint ahogy az indi
vidualizmus az embernek alapvető magatartása az olyan civilizáció
val szemben, amelyet elutasít; hogy a szovjet társadalomban a döntő 
fontosságú többé nem a különleges lesz, ami az egyes emberben él, és 
hogy az egyén nem azt fogja védeni, ami őt a többi embertől elvá
lasztja, hanem azt, ami lehetségessé teszi, hogy közösségben találkoz
zék velük.”

Ebben az időben még Céline is, amikor könyve, a Voyage au bout 
de la nuit* megjelenik, kommunista írónak számít, akit Aragon ün
nepel.

Ekkor jelenik meg Romain Rolland visszapillantása is Quinze 
ans de combat (Tizenöt harcos év) címen, melyben saját műveiből 
vett hosszú sor idézettel bizonyítja, hogy az ő útja: az első világhábo
rúval szemben elfoglalt humanisztikus pacifizmustól a szellem párto
kon felüliségét hirdető Clarté-mozgalomig s onnan a Szovjetunió mel
lett való harcos állásfoglalásig-csak egyetlen és következetesen logi
kus, szükségszerű benső fejlődés lépcsőfokai felfelé.

Ilyen körülmények között az Optimisták egyszerre megszűnt 
a szerzője életében kínos és megalázó élmények kiapadhatatlan forrá
saként szerepelni. A  de la part de qui lidércnyomásos kérdésére 
a kézirat címével feleltem, és csodálatos módon ez mindinkább elfo
gadható, sőt ajtót nyitó feleletnek bizonyult. Végül már nem is kellett, 
hogy magam kopogtassak az ajtókon. Rolland ugyanis többet tett, 
mint amit ígért. A maga körében afféle általános mozgósítást szerve
zett az Optimisták érdekében, s erről csak akkor szereztem tudomást, 
mikor levelet kaptam valahonnan, s a levélben nem szerepelt ugyan 
Rolland neve, de egy percig sem kételkedhettem, hogy honnan fúj 
a szél. Akit eddig a kutya se ugatott meg, egyszerre mintha divatba 
jöttem volna. Emlékszem, valósággal komikusán hatott rám, mikor 
-  előttem az eredeti levél -  Henri Barbusse, ellentétben Rolland-nal, 
akinek sose volt titkára, és minden levelét saját kezűleg írta, Henri

* Utazás az éjszaka mélyére.
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Barbusse a titkárával íratott nekem, hogy kér, „legyek olyan jó” 
(voulez-vous avoir la bonté), és hozzam el holnap, pénteken az 
Optimisták első két fejezetét (Romain Rolland tudta, hogy az meg
van franciául), mert szeretné velem megbeszélni, hogy mely részleteket 
közölje belőle a Le Monde, és hogy előre örül az élménynek, melyet 
a velem való találkozástól vár!

A regény regénye tehát itt véget is ér, éspedig, mint ahogy az jól 
neveh épületes olvasmányhoz illik, hapr-’ enddel? Az Optirrv-• 'V  

szerzője is mar-mar hajlott arra, hogy í g j  m s s ü  u  aoigoi, c s u k  na nem 
lett volna egy körülmény, mely mindig újra gondolkodóba ejtette, 
sőt állandóan nyugtalanította. Arról van szó, amit az Optimisták 
szerzője az Optimistákért annyira lelkesedő, de a kéziratot még csak 
fel se lapozó Aroszev elvtárssal való találkozása alkalmával tapasz
talt.

Egy terhes társasági kötelezettség elől szépszerével kitérendő, 
valaki egy nem létező személyt talál ki, nevet is költ mindjárt e nem 
létező személynek, sőt foglalkozást is ruház rá, mondván, hogy az 
illető kertész -  ráfogja e nem létező személyre, hogy miatta nem teheti 
ezt vagy azt. A név azonban élni kezd. Kérdezősködnek a kertész 
hogyléte felől, s a kérdésekre felelni kell -  újabb hazugsággal. Aztán 
szokássá válik, hogy különböző helyzetekben hol mentségként, hol 
fenyegetésként ezzel a névvel hozakodjanak elő. E  nem létező valaki 
azáltal, hogy sokat emlegetik, idővel sokféle tulajdonságot szed 
magára, saját arculatot kap, és észrevétlenül tényezővé válik annak 
a körnek az életében is, ahol eredetileg pillanatnyi kényelem érdeké
ben hivatkoztak rá. S a végén ez a puszta név, mely már az idők 
folyamán egész életrajzra tett szert, egyszerre megtermi és megteremti 
a valóságos hordozóját, a feltevés ténnyé, a fantom élő valósággá 
válik: a névhez hozzászületik a hozzászabott ember.

Anatole France-nak ezt a megdöbbentően sokatmondó novelláját 
sokszor juttatták eszembe azok a hetek és hónapok, melyekben 
Romain Rolland barátsága következtében volt részem Párizsban. 
A kertész ugyan az én esetemben valóban kezdettől fogva létezik 
-  tudniillik az Optimisták című regény csakugyan nem volt fikció, 
hanem tapintható, magyarul és németül a maga egészében, francia 
nyelven pedig részleteiben olvasható, tehát létező kézirat volt - ,  de ez
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mit sem változtatott a helyzeten: ténylegesen lehetett volna éppúgy 
nem létező, kigondolt valami, mint Francé novellájának a hőse. Tud
niillik éppúgy fantomszerű életet élt, beszéltek róla, érdeklődtek 
iránta, vitatkoztak a lehetőségeiről, sőt bizonyos tisztelettel ejtették ki 
a nevét, íróját úgy mutatták be, hogy ő az, aki az Optimisták szer
zője, mint ilyet még ebédre is meghívták, s ez alkalommal a vendéglá
tók meg a többi jelenlevő igen behatóan érdeklődtek a kézirat útjának 
legújabb híreiről. Az író ajánlóleveleket kapott, mint például Luc 
Durtaintől, aki azt írta, hogy „le grand écrivain hongrois, l’auteur 
du grand román »Les optimistes«”*, anélkül hogy bárki ezek közül 
a kéziratot csak egyetlenegyszer is kezébe vette volna. A  New Wri- 
ting angol folyóirat, mely a Szerelem című novellámat közölte, nem 
mulasztotta el megemlíteni, hogy azt az Optimisták című regénynek 
a szerzője írta. E z a regény, egyszerűen s túlzás nélkül lehet állítani, 
híressé vált, olyannyira, hogy voltaképpen fel lehetett vetni a kérdést, 
mint ahogy azt egy alkalommal igen szellemesen André Malraux meg 
is tette: „Voltaképpen mi szükség van egyáltalán arra, hogy csak
ugyan még létezzék is ez a kézirat?”

Erre a tréfás kérdésre meglehetős keserűen sokszor kellett gondol
nom később is, az Optimisták moszkvai kalandja idején. Egyelőre 
azonban, az Optimisták, ha fantomként is, de hála Romain Rolland 
tekintélyének és tevékeny segítségének, utat tört szerzőjének az 
Europe című folyóirathoz és Barbusse Le Monde-jához. Mikor az 
után a bizonyos levél után „voltam olyan jó”, és elvittem a megjelölt 
napon az Optimisták első két fejezetét a Le Monde-Aoz, a szerkesz
tőség titkára, Gautier pontosan ugyanazt mondta, amit Aroszev elv
társ: teljesen fölösleges, hogy ő még csak a két fejezetet is elolvassa, 
amikor maga Romain Rolland magának Barbusse-nek hosszú, lelkes 
levelet írt erről a regényről. Legjobb lesz, ha én magam választok ki 
egy részletet, s a Le Monde majd közölni fogja, esetleg egy megfelelő 
idézettel Romain Rolland-nak az Optimistákról szóló egyik nyilat
kozatából. A z ügy ezután is még meglehetősen soká húzódott, de végül 
is a Le Monde 1935. április 12-i számában nagy betűkkel Pages

* „a nagy magyar író, »Az optimisták« című nagy regény szerzője”
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d’un román inédit sur la révolution hongroise,* majd még nagyobb 
betűkkel Les Optimistes pár Ervin Sinkó címmel s Romain Rol- 
land-nak az Optimistákra/ szóló nyilatkozata kíséretében, francia 
fordítómnak, Lancelot Neynek az illusztrációjával, megjelent az 
Optimistákió/ egy kis szemelvény.

Az Europe folyóirat és további baráti levelek 
Villeneuve-ből

Hamarosan rá kellett jönnöm, hogy nincs okom ennek az „ered
ménynek” különösképpen örülni. A  Le Monde ez időben már a Fran
cia Kommunista Párt hetilapja volt, és szépirodalmi közleményei 
általában annyira kívül estek mindennemű esztétikai mértéken, hogy 
még azok az intellektuelek se olvasták, akik magukat kommunisták
nak vallották. Igen jelentőségteljes mint tény, és nem kevésbé jelentő
ségteljes mint egy már akkor is baljóslatú, egészségtelen állapotnak 
a tünete, hogy írók és művészek, noha kommunistáknak vallották 
magukat, tiltakoztak volna ellene, hogy ezt a politikai állásfoglalásu
kat úgy értelmezzék, mintha szolidaritást vállalnának a párt védnök
sége alatt és áldásával megjelenő irodalmi termeléssel. Ez időben Ara
gon Hourra l’Oural! (Hurrá Urál!) című hosszú verselménye, majd 
ugyanilyen című verskötete íróknál, akik egyébként kommunistáknak 
vallották magukat, nem kevesebb és nem kevésbé gúnyos kommentá
rokat váltott ki, mint nem kommunista vagy kommunistaellenes értel
miségiek körében. Anélkül, hogy ezen a helyen a dolog elemzésébe 
bocsátkoznék, úgy hiszem, nem felesleges megállapítani: még a spa
nyolországi események, a Front populaire** Moszkvából felidézett 
katasztrófája és a moszkvai perek előtt, a kommunista párthoz csatla
kozó francia intellektueleknek a párthoz való viszonyában az első 
hasadást a párt, vagyis a Szovjetunió esztétikai politikája váltotta ki,

* Oldalak egy kiadatlan regényből, a magyar forradalomról.
** Népfront.
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illetőleg mélyítette el. A z volt a paradox helyzet, hogy a magukat 
a párttal azonosító intellektuelek elitjének a szemében legkevésbé se 
volt ajánlólevél, sőt bizonyos értelemben bizalmatlanságot váltott ki, 
ha valaki, mint én, regénye tárgyául politikai témát választott. Ezt 
a bizalmatlanságot az akkori évek szovjet irodalma, mint a hivatalos 
francia pártirodalom is, állandóan csak igazolta és növelte. Ennek 
következtében az Optimisták kilátásait Franciaországban semmi 
esetre se befolyásolta kedvezően a tény, hogy Barbusse Le Monde-7'ű 
feltűnő betűkkel a kirakatába tett belőle egy szemelvényt.

Más volt a helyzet az Europe című folyóirattal. Munkatársainak 
zöme éppen azokból a francia írókból, kritikusokból és publicistákból 
került ki, akik nem ismerték el, hogy kommunistának lenni és megha
jolni a moszkvai esztétikai -  s nemcsak esztétikai -  törvények előtt 
-  egyet jelent. Nem vállaltak önként moszkvai bilincseket sem. 
Párizsban akkor még lehetséges volt, hogy egy folyóirat, mely nem
csak Gorkij Klim Szamgin/á&ó/, hanem Trockij emlékirataiból is 
közöl részleteket, mely nemcsak a Francia Kommunista Párt akkori 
reprezentatív írójának, Paul Nizannak, de az emigrációban élő orosz 
Zamjatyinnak is közli írásait, mely nemcsak Romain Rolland-t, de 
az Oroszországban akkor bebörtönzött Victor Serge-t is szóhoz jut
tatja. S az Europe akkor, Guéhenno szerkesztése idején, még a hiva
talos L’Humanité, a Le Monde és az Aragon szerkesztette Com- 
mune szemében is a kommunista párthoz közel álló folyóiratként sze
repelt, sőt ha később már nem is, de 1935-ben még a Szovjetunióban is 
megtalálhattam, az ottani könyvtárakban, azok között a rendkívül 
kisszámú külföldi folyóiratok között, melyeket átengedtek a határon.

(Jean Guéhenno, az Europe főszerkesztője, testi megjelenésében 
mitidig Babits Mihályra emlékeztetett, kivel életemben először és utol
jára a Fővárosi Könyvtár igazgatójának, Dienes Lászlónak a laká
sán találkoztam Budán, a proletárdiktatúra idején, egy nyári dél
után. Ültünk együtt a verandán -  hattagú társaság: Dienes László és 
bátyja, Kálmán, feleségükkel, és még egy, számomra ismeretlen, 
sovány, keveset beszélő, kicsi félszeg, kopottas ruhájú ember, akiről 
csak akkor tudtam meg, hogy Babits Mihály, amikor estefelé elmen
tünk Dieneséktől, s egy darabon együtt haladva vele folytattuk beszél
getésünket a proletárdiktatúra s általában a proletariátus politikai
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akciójának erkölcsi és humanisztikus jelentőségéről. Helyesebben: én 
folytattam, mert Babits félretaposott cipőjében csak elgondolkodva 
haladt mellettem. Mikor elváltunk, csak akkor mondott egy szót, mely 
megmaradt emlékezetemben. Tétova mosollyal tette meg ezt a rá 
annyira jellemző kijelentést: ,JSajnos, nem hiszek nagy időkben, sőt 
már nagy emberekben is alig. S hogy így van, ezt még soha jobban 
nem sajnáltam, mint épp ma egész délután”)

Amint ezt a Guéhennóval való közelebbi ismeretség, mondhatnám 
barátság előttem nyilvánvalóvá tette, az Europe folyóirat arculata 
tökéletesen tükrözte főszerkesztőjének sose véglegesen le nem küzdhető 
kétségeit, praktikus politikai döntésre váló benső képtelenségét, olyan 
embernek a melankolikus ellentmondásait, akit egész szellemi alkata 
szemlélődésre predesztinál, de aki olyan korban él, mely az aktív gya
korlati politikai küzdelemben való részvételt mindenkire, tehát őrá is 
személyes kötelességként kényszeríti rá. Mindig a saját elemében, ha 
az embertelent, a rosszat, a rútat kell megvádolni, támadni és megbé
lyegezni, de tétovázó, szinte kényszeredett és sohasem teljesen egyet
értő, sohasem boldogan lelkes, ha arról van szó, hogy bármivel is, ami 
politikai valóság, hívő szolidaritást vállaljon. Egyszerűen azért, mert 
a politika, míg csak van és míg csak lennie kell, csupán a humanizmus 
megvalósításának útja és harci eszköze, de mint pillanatnyi valóság 
mindig szükségképpen ellentétben van saját immanens céljának láto
másával, azzal, aminek a megvalósítására törekszik. A történelem 
kíméletlen törvényeire, amint azok a gyakorlatban, szemük előtt 
manifesztálódnak, az ilyen emberek úgy reagálnak, mint valami őket 
érő durva sérelemre, és örökös nosztalgiájuk -  örökös, mert szükség
képpen mindig nosztalgia marad -  találni egy olyan pozíciót, ahon
nan tevékenyen kapcsolódhatnak be azoknak az erőknek a harcába, 
melyekkel -  belül -  nem tudnak nem ellenzékként állni szemben, még 
akkor sem, ha felismerik, hogy pillanatnyilag viszonylagosan a törté
nelemnek a leghaladóbb erői.

A mondottak után valószínűleg nem szorul további magyarázatra, 
hogy Guéhenno számára az Optimisták, melynek témájáról őt Rol
land tájékoztatta, már azért is rendkívül érdekesnek látszott, mert egy 
meghatározott történelmi távlatból épp az övéivel rokon problémákat 
mutatott be egy, a forradalmi időktől meglepett, forradalmi követel-
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tnényekre és helyzetre fel nem készült nemzedék történelmi szerepén 
keresztül. Ezenkívül több mint egy évvel azelőtt, hogy velem meg
ismerkedett, ő mint az Europe szerkesztője, kerülő úton Budapestről 
rendkívüli, valóban megrázó dokumentumhoz jutott: a magyar prole
tárdiktatúra politikai rendőrfőnökének, az Optimistákban Kovács 
elvtárs néven szereplő Korvin Ottónak búcsúüzenetéhez, melyet 
a siralomházban, már az akasztófa árnyékában 1919-ben írt és csem- 
pésztetett ki. Guéhenno a kéziratot Journal de prison* címmel folyó
irata első cikkeként közölte. (Europe, 1933. november 15.) A törté
nelmi okmány élére mottóul a vérbíróság elnöke és Korvin Ottó párbe
szédéből a következő idézetet nyomatta ki:

„Az elnök: Talán bizony emberszerető indítékok vezérelték 
Önt?

Korvin Ottó: Ön előtt ez különösnek tűnik. Igen.”

Mikor először találkoztunk, Guéhenno mindjárt erről a dokumen
tumról beszélt, melyről én se tudtam addig, de amely nemcsak hogy 
megegyezett a képpel, melyet az Optimistákban Korvin Ottóról és 
harcostársairól festettem, hanem mint történelmi dokumentum most 
utólag valósággal bizonyította és hitelesítette regényem történelmi 
hűségét. És megerősítette annak a magyar proletárdiktatúráról való 
megállapításnak helyességét, melyet Romain Rolland az Optimisták 
olvasása alapján oly éleslátóan formulázott meg hozzám intézett leve
lében.

Guéhenno, aki úgy értesült Rolland-tól, hogy az Optimisták szer
zője a regényébe bőségesen épített bele önéletrajzi elemeket, ez első 
beszélgetésünk során azzal az ötlettel állt elém, hogy ahelyett, hogy az 
Optimistákból közölne részleteket, nem volna-e helyesebb, ha az 
Europe számára megírnám életrajzomat, s azon keresztül adnék 
kerek és összefüggő képet az 1918-as Károlyi-forradalomról, vala
mint a magyar proletárdiktatúráról, ahogy azt én éltem át. Guéhenno 
maga egész sereg embert ismert, s mint mondta, maga is egy azok 
közül, akik Korvin Ottó börtönnaplójából jutottak az első hiteles hír

* Börtönnapló.
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adáshoz a magyar forradalom vezető embereinek szelleméről. 
A magyar proletárdiktatúráról a Tharaud testvérek fehérgárdista- 
antiszemita pamfletje volt még mindig a francia nyelven megjelent 
egyetlen,forrásmunka”. S azonkívül, hogy politikailag és emberileg 
fontos tanúságtétel volna, önéletrajzom felkelthetné a kiadók érdeklő
dését is az Optimisták iránt. Ami a terjedelmet illeti, az Europe kor
látlanul rendelkezésemre áll.

Azonnal ráálltam, s nem ímmel-ámmal, hanem lelkesen, sőt 
mondhatnám, boldogan. Először történt velem, hogy íróként fel
adatot kaptam. Először szólítottak fel, hogy írjak meg valamit, amit 
csak én tudok megírni, s először hallottam, hogy ez nemcsak nekem, 
hanem másnak is fontos. S ha ma elolvasom, amit akkor negyven 
gépelt oldal terjedelemben, nálam szokatlanul gyorsan megírtam -  En 
face du juge (Szemben a bíróval) a címe ennek az önéletrajznak, 
mely voltaképpen nem más, mint vallomások egy egész életről, a 
gyermekkortól egész a megírás napjáig - ,  ebben az intenzív írásban 
ma legjellemzőbbnek azt a heves, buzgó akaratot találom, hogy az 
adott keretben egyszerre magamtól s lehetőleg mindenkiről és minden
ről mindent megmondjak. Aki ezt írta, az ki volt éheztetve. Már 
nagyon régóta éhezett emberre, és most, hogy végre alkalom kínálko
zott, hogy olvasóhoz férkőzzék, ezt a kiváltságot a felelősség emelke
dett tudatában és a kivételes pillanat áhítatával igyekezett megszol
gálni. Mellesleg szólva, meggyőződésem, hogy az írónak mindig evvel 
a benső magatartással kellene munkához fogni és munkájához vi
szonylati.

Közben, még mielőtt elkészültem az önéletrajzzal, első írásom, 
mely az Europe-ban megjelent -  1935. március 15-én - ,  abból az 
alkalomból íródott, hogy Rákosi Mátyást Budapesten rögtönítélő 
bíróság elé állították. Es hogy azonnal nyomdafestéket láthatott az, 
amit erről mondani akartam; hogy volt nyilvánosság, melynek színe 
előtt tanúskodhattam, tiltakozhattam és tiltakozásra szólíthattam fel 
a megbéklyózott igazságért és egy -  mint cikkemben írtam -  elsikkasz
tott nép sorsa ellen, ez is bizonyíték volt számomra, hogy íme, valami 
meglepő nagy változás történt a sorsomban: helyet kaptam azok 
között, akiknek nem volt sorsuk a gyűlöletes némaság inkognitója, 
mert írott szavukkal részt vehetnek a gondolat ébresztéséért való harc
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bán, ami nem más, mint harc, vagy legalábbis feltétele az emberért 
való harcnak. S ez szép volt, jó volt, s még szebb s még jobb lett volna, 
ha közben nem múlnak a hetek, sőt hónapok, anélkül, hogy Aroszev 
elvtárs a legcsekélyebb életjelt is adná magáról, s anélkül, hogy az 
Optimisták kézirata csak egy lépéssel is közelebb kerülne ahhoz az 
ígéret földjéhez, melynek neve: kiadó. Néha -  megint csak hála 
Romain Rolland barátságának -  eközben úgy látszott, hogy egész 
közel a megvalósulás. így Villeneuve, 1935. január 30-i kelettel Rol
land feleségétől kaptam levelet, férje megbízásából írta, s a levél 
mindjárt első mondatában, de mindvégig is szinte duzzad a biztos re
ményektől.

„Kedves Uram,
van-e a könyvének német kiadója? -  Tegnap meglátogatott 

bennünket egy zürichi könyvkereskedő (két vállalata is volt 
Németországban, Berlinben és Hamburgban, minthogy azonban 
zsidó, túl kellett rajtuk adnia), aki most kiadóvállalatot alapít. 
Elsőnek férjem egy könyvét fogja kiadni, utána H e r m y n i a  
z ű r  M ü h l e n  kéziratát. -  Úgy látszik, van pénze, és lévén 
csaknem húsz esztendeje könyvkereskedő, a könyvpiacot is ala
posan ismeri. -  Terve, hogy csak j ó könyveket adjon ki, s mint
hogy antifasiszta, fontos neki a könyv tendenciája. -  Beszéltem 
neki az Ön regényéről, megmondván, hogy az az utolsó évek leg
jobb könyvei közül való, és hogy rendkívül csodálkoznék, ha 
nem volna sikere. -  S megkért, írjam meg Önnek, hogy küldje el 
neki a német kéziratot. -  Ha tehát még nem volna német kiadója, 
íme itt van egy. -  Mindenesetre tanácsolnám, hogy vele csak 
a német kiadásra kössön szerződést -  fenntartva magának a többi 
nyelven való kiadás jogát. Hasonlóképp, ha van francia kiadója, 
mindenesetre tartsa fenn a jogot a német nyelvű kiadásra. És az 
orosz nyelvűre is, mert biztos, hogy az SZSZKSZ-ben ki fogják 
adni a könyvét.

Ennek a német kiadónak a címe: Menzel Simon, Dianastrasse 
3, Zürich. [Itt Romain Rolland saját kezűleg egészítette ki a címet: 
Humanitas-Verlag.]

Ha elküldi neki a kéziratot, hivatkozzék miránk.
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Kívánok Önnek kitartást -  ha még volnának némi nehézségei, 
mielőtt minden akadályt elhárít útjából -  és sok szerencsét. Szí
vélyesen

Marié Rolland”

E z a levél a jóakaratú gyakorlati tanácsaival akkor sem hathatott 
volna rám időszerűtlenebbül, ha a különböző nyelvű kiadások jogá
nak fenntartása helyett arra intett volna, hogy legyek körültekintő és 
előrelátó a gépkocsivásárlásnál -  én, akinek a földalatti villamosra 
való jegyváltáshoz szükséges hetvenöt centimé volt az állandóan idő
szerű problémám. A szovjet nagykövetségen közben ismertek már, 
mint a rossz pénzt, de Aroszev elvtárstól még mindig semmi hír. 
Romain Rolland itt következő, ugyancsak Villeneuve-ben, 1935. 
március 28-án keltezett levele feleslegessé teszi, hogy részletezzem az 
Optimisták és szerzője akkori körülményeit. Ebből a válaszból vilá
gosan látszik az is, hogy mit írtam én a levelemben.

„Kedves Sinkó Ervin, 
kértem Guéhennót, hogy az E u r o p e haladéktalanul előlegezze 
Önnek a honoráriumot. Guéhenno azt válaszolta, hogy foglal
kozni fog a dologgal, és hogy körülbelül kétszázötven frankról 
van szó. -  Minthogy attól tartok, hogy késlekedhetnek a kifize
téssel, engedje meg, hogy ezt a kis összeget én előlegezzem. 
Ugyanezzel a postával írok a Société Générale-nak, hogy ezt 
fizesse ki Önnek. Meg fogja kapni, azt hiszem, szombaton.

írtam Patyomkin nagykövetnek is (feleségem pedig Aroszev- 
nek), hogy sürgesse meg a vízumokat és a szovjet hajóval való 
ingyenes utazást.

Értesítsen állandóan a helyzetéről, és ne halassza utolsó percig, 
hogy hozzám forduljon, ha valamiben segítségére lehetek.

Barbusse-nek is fogok írni, de azt hiszem, hogy meg kell várni, 
míg a cikke megjelenik a L e M onde-ban.

Nagy érdeklődéssel olvastam az E u r o p e-ban az Ön tragikus 
expozéját a szerencsétlen magyar nép helyzetéről -  és nagyon szí
vesen fogom elolvasni az Ön »vallomásait«, melyeket az 
E u r o p e  számára készül megírni.
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Mennyire szeretném, ha már feleségével együtt Moszkvában 
tudhatnám Önt! Ki tudja, tán egy vagy két hónapba se telik, 
s Európa lángban áll.

Igen szívélyesen az Ön
Romain Rolland-ja

Ui. Ne siessen a szóban forgó kis összeget visszaadni, ha hasz
nát veheti ebben a pillanatban.”

E z után a levél után elküldtem Rolland-nak az Europe szerkesztő
ségének már átadott önéletrajzom másolatát. Három nappal azután, 
hogy a kéziratot postára adtam, Villeneuve-ből már jött is a válasz. 
E z a válasz, valamint a többi ez időből való levél, már az Optimis
ták és szerzője moszkvai kalandjaiba kapcsolódik bele (s azokkal 
folytatódik).

„Kedves Sinkó Ervin, 
kellemetlennek találtam volna, hogy Guéhenno Öntől élete 
összefoglalását kérte, ahelyett hogy regényének egy fejezetét 
közölje -  ha ez a kívánság nem eredményezi számunkra azt a szép 
Vallomást, melynek megírását enélkül Ön talán halogatta volna.

Ez az írás szívbe markoló monológ, mely sok szívhez fog utat 
találni. A lelkiismeretnek ez a nagy küzdelme a kellő pillanatban 
kerül nyilvánosságra. Véleményem szerint hivatva van, hogy sok 
más lelkiismeretben találjon visszhangot, meg fogja világítani 
számukra a fájdalmas szükséges utat.

Őszintén gratulálva küldöm vissza a kéziratát. Legyen meg
győződve szívélyes együttérzésemről

Romain Rolland

Ui. Nekünk, feleségemnek és nekem, úgy tűnik, hogy az 
átmenet a tisztára keresztényi és tolsztoji lelkiállapotból a forra
dalmi akció végleges igenléséhez kissé hirtelen, és túl rövidre van 
fogva. Legalábbis az olyan olvasóra, aki sietve és nem elfogulatla
nul olvas, a tolsztoji benyomás túlsúllyal hathat -  annál is inkább, 
mert évekkel az összeomlás után és még az emigrációban is jelen
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van. Talán nem látható elég elevenen a tényeknek az a szörnyű 
elvetemültsége (fasizmus, fehérterror), amely b e n n ü n k e t  
a forradalmi akcióhoz való csatlakozásra kötelezett. -  Nincs 
többről szó, mint hogy a szöveghez épp csak egy árnyalatnyit fűz
zön hozzá.

Feleségem kér, hogy indítványozzam Önnek a következőt:
Az az ötlete támadt, hogy az Ön Vallomásainak másolatát 

elküldi Moszkvába egy nagyon jó orosz fordítónak, s megkéri, 
hogy juttasson el egy példányt Gorkijnak, akit én erről előre érte
sítenék. (Gorkij nem olvas franciául.) Gorkij érdeklődése az Ön 
számára igen hasznos lehetne az SZSZKSZ-be érkezésekor.

Közölje velünk, van-e kifogása ez ellen a terv ellen. Ha nincs, 
akkor arra kérjük, küldje el nekünk Vallomása másolatát vagy 
pedig a kefelevonatot, amint az az E u r o p e  nyomdájába 
kerül.”

Rolland a levelével együtt visszaküldött kéziratomat mindenütt, 
ahol úgy tűnt neki, hogy a fordítás nem eléggé franciás, maga ki is 
korrigálta, és természetesen ezekkel a korrektúrákkal került is a nyom
dába.

Most már tehát Rolland nem érte be azzal, hogy az Optimisták 
egyedüli szószólója legyen Moszkvában, hanem tervszerűen még Gor
kijt is meg akarta nyerni a mű pártfogójának. Ezek után igazán min
den okom megvolt rá, hogy úgy gondoljak az Optimisták szovjet
oroszországi kilátásaira, mintha nem is lehetőség, hanem kész valóság 
volna, melyhez már csak egy hiányzik: Aroszev elvtárs VOKSZ- 
jának a beutazási engedélyt jelentő meghívása, illetőleg, hogy ez 
a meghívás végre megérkezzék a Szovjetunió párizsi nagykövetségére. 
S nemcsak én gondoltam, hogy így vari, hanem Rolland is, aki most 
már az eddiginél is nagyobb energiával tett meg minden tőle telhetőt, 
hogy ezt az utolsó akadályt is -  úgy látszott, hogy az utolsó -  elhárítsa 
az Optimisták útjából. Ez időben a levelezésünk oly intenzívvé 
válik, hogy még mielőtt az egyik levélre felelhettem volna, már megjött 
a következő is. így két levél egymás után, egyik 1935. április 9-i 
s a másik ugyané hónap 10-i kelettel. Ezúttal mind a kettőt Rolland
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felesége írja, maga Rolland pedig a saját keze írásával csak egy-egy 
mondatot szúr bele a szövegbe.

A z április 9-i levél a közléssel kezdődik, hogy Rolland sürgetésére 
Patyomkin nagykövet azt írta, hogy az én vízumomra vonatkozóan 
sajnos mindeddig semmi hír Moszkvából. És ezzel kapcsolatban Rol
land felveti a kérdést: nem volna-e lehetséges Kun Bélát kérni meg, 
hogy sürgesse Aroszev ígéretének a teljesítését? ,:Magától értetődik 
-  írja szó szerint-, mindenkinél nagyobb súllyal esne latba KunBélá- 
nakaszava.”

E z pontosan ugyanaz az elképzelés, mellyel két hónappal később 
magában Moszkvában találkoztam, amikor már nem a vízumról, 
hanem az Optimisták kiadásáról szóló szerződés aláírásáról volt szó. 
És mint ahogy az események megmutatták, csakugyan Kun Bélán 
múlt az Optimisták sorsa -  csak épp másképp, mint Károlyi, s más
képp, mint Rolland, egész másképp, mint bárki is elképzelte. De erről 
majd később.

Rolland felesége ebben a levélben tudatta, hogy már választ is 
kapott attól a moszkvai egyetemi tanártól, akit ő jól ismer s akit az 
Europe-iűn megjelenendő önéletrajzom fordítására kért fel. Elfog
laltsága miatt azonban a tanár csak a jövő hónapban készülhetne el 
a fordítással. Rolland felesége tehát úgy határozott, hogy ő maga 
fogja elkészíteni a fordítást, éspedig egy hét alatt, s ily módon Gorkij 
még ebben a hónapban kézhez kaphatja az orosz szöveget. Ezzel kap
csolatban ezt írja:

„Természetesen, nem tudhatom biztosan, hogy mint fog hatni 
az SZSZKSZ-ben -  ez attól függ, hogy milyen pillanatban olvas
sák, az olvasó hangulatától és egész sereg más körülménytől. De 
minthogy az E u r o p e-ban fog megjelenni, ezt az írást 
i s m e r n i  fogják az SZSZKSZ-ben, ahol a folyóiratot a főváros 
minden nagy könyvtára rendszeresen kapja. Tehát nincs másról 
szó, mint arról, hogy Gorkij i s olvassa. És az én nézetem szerint 
számítani lehet rá, hogy ez az írás őt megragadja -  noha persze 
semmit se lehet biztosra venni. Mindenesetre Rolland-nak ezek
ben a napokban úgyis levelet kell írni neki; írni fog Önről és erről 
a kéziratról. Az Ön regényéről is.”
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Hogy mennyire magukévá tették az Optimisták ügyét Villeneuve- 
ben, arra vall ennek a hosszú levélnek a következő részlete is:

„Egyébként az a véleményünk, hogy a cím (Optimisták) nem 
a legjobb; vajon Ön nagyon ragaszkodik-e hozzá? -  A cím sokszor 
dönti el, hogy van-e sikere egy könyvnek vagy nincs -  vonzóan 
vagy elriasztóan hat. Az O p t i m i s t á k  kissé elvontnak, kissé 
túlságosan »ideologikusnak« tűnik. -  Végül is, ha Önnek kedves, 
maradjon meg mellette.”

E z a megjegyzés is nyilván Rolland és felesége megbeszéléseinek 
eredménye. A levél szélén ugyanis Rolland kézírásával a címre vonat
kozóan még ez az ellenérv: „Főleg, ez a cím nincs összhangban annak 
a kornak a tragikus szellemével, melyet Ön leír.”

E zt a tanácsot nem fogadtam meg; mint válaszomban meg is írtam, 
az Optimisták cím lényegesen hozzátartozik a regény egész elgondo
lásához. S ma, az azóta elmúlt évek szönyű súlyú történelmi tapaszta
latai után még inkább úgy vélem, hogy ennél a címnél jobban most se 
tudnám kifejezni az akkori idő tragikumát, nagyszerűségét és poétikus 
egyszeriségét mind a szereplő emberek hibáiban, mind erényeiben. 
A levél utolsó passzusa még egy hírt közöl:

„Menzel, a kiadó írt, hogy az Ön könyve az ő számára pillanat
nyilag sajnos túl terjedelmes. Neki n a g y o n  tetszik, és sajnálja, 
hogy nincs módjában kiadni. -  De bátorság! Biztos vagyok 
benne, hogy a végén minden sikerülni fog!”

„A végén”, ez számomra csak egyet jelentett, azt, hogy majd 
a Szovjetunióban. A z egyetlen kívánság, mely minden más kívánság 
valóra válásának s annál is többnek látszott, már csak az volt, hogy 
végre mégis egyszer megérkezzék a majd mindenért kárpótló szovjet 
vízum. A rövid levél, amit Rolland felesége a következő napon, ápri
lis 10-én írt, újabb biztatást jelentett:

„Most kaptunk értesítést Aroszevtől, a VOKSZ elnökétől. 
Minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy siettesse az Ön ügyének
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elintézését. Kétségtelen, hogy rövid időn belül meg fogja kapni 
a választ.

Ismeri Ön Alfréd Kurellát? Azt hiszem, hogy az Ön könyve és 
az életrajza neki is tetszeni fog. -  Ha volna egy német másolata az 
ő számára (az a példány, amely Menzelnél van; ha nem adja ki, 
vissza kell Önhöz juttatnia), azt hiszem, hasznos lenne elküldeni 
neki. Ő jelenleg Dimitrov titkára. A napokban írnom kell neki 
egy film tárgyában, amelyen ő most dolgozik s amely miatt bizo
nyos kérdéseket intézett Rolland-hoz. Akarja-e, hogy szóljak 
neki Önről?”

A megvalósult álom: útban Moszkva felé

Alig hiszem, hogy bárki is nagyobb lelkesedéssel, megilletődötteb- 
ben és már előre is mindenért olyan hálásan indult volna útnak 
a Szovjetunió felé, mint az Optimisták szerzője. Vártam, rettenete
sen vártam a vízum érkezésére, és tán épp ezért, mikor április utolsó 
napján Gyivilkovszkij, a párizsi szovjet nagykövetség titkára közölte 
velem, hogy nyitva áll előttem az út a szovjetek országába, mindaddig 
nem tudtam elhinni, hogy nem merül fel még újabb akadály, míg csak 
az útlevelembe csakugyan bele nem nyomták a sarló-kalapácsos 
címerű vízumot és kezembe nem adták a megfelelő szovjet kereske
delmi gőzös kapitányának címzett levelet, melyben írva állt a rendel
kezés, hogy ez a hajó feleségemmel együtt Rouenban utasként a fedél
zetére fogadjon és díjmentesen Leningrádba szállítson. De ekkor, 
hogy mindez már kezemben volt, első dolgom volt, hogy megírjam 
Villeneuve-be, túláradó szívvel megköszönve ezt és mindent -  és 
leírva azt, amit az indulásnak és felindulásnak ebben a nagy pillana
tában magamban magamnak mondtam: méltónak kell lennem és 
méltó leszek a bizalomra és barátságra, mellyel Romain Rolland 
ajándékozott meg.

S mintha ez is valósággal ünnepivé akarta volna tenni az emelke
dett hangulatot, mely csak az élet nagy fordulóinál hatalmasodik el az
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emberen: egy órával azelőtt, hogy feleségem és én Párizst elhagytuk, 
megérkezett Romain Rolland búcsúlevele, -egy utolsó lelkes és -  külö
nösképpen -  egyben szorongó baráti szó.

Ezt a levelet újabb kötelezettségnek éreztem, és ma már tudom: 
ennek a levélnek része volt benne, hogy évekig, egész 1948-ig hitsze- 
gésnek, a villeneuve-i öregember emlékével szemben elkövetett árulás
nak tekintettem volna, ha nyilvánosan csak egyetlenegy bíráló szóval 
is fordulok szembe a Szovjetunióval.

„Villeneuve (Vaud), Villa Olga, 1935. május 1.

Kedves Sinkó Ervin, 
remélem, hogy ez a pár szavam még Párizsban éri. Feleségem és 
én boldogok vagyunk, hogy végre megkapta a vízumot az 
SZSZKSZ-be. Örvendezzünk együtt! Félre minden nyugtalan
sággal! Félre kell tennie elszántan mindazt a kétséget és tépelő- 
dést, amely az Ön energiájának egy részét megbénította. Most 
a nagy építésnek országába megy. Foglalja el helyét az építők 
között. Térjen ki következetesen a vitatkozók elől! Óvakodjék 
attól, hogy politikai pártcsoportosulások és meddő viták közé 
keveredjék! Mindez ebben a pillanatban hiábavaló és veszedel
mes. Ami számít, az a pozitívum, az építő munka.

Szeretnénk, ha odaát ismeretséget kötne az emberrel, aki az 
építő munka legjobb megéneklője volt és az ma is: Ujinnel (Ilja 
Jakovlevics) -  igazi neve szerint J. Marsak -  szerzője a minden 
nyelven népszerű A m u n k a  e p o p e i á j a  című könyvnek 
-  melynek második kötetét (még nincs franciára fordítva) most 
olvassa fel nekem a feleségem -  ez a második kötet még izgatóbb, 
mint az első -  „A hegyek és az emberek” a címe, és azt a giganti
kus munkát írja le, mely tíz év óta formálja és teremti újra az 
SZSZKSZ földjét. -  Amikor ezer és ezer ember így elfoglalva, 
egy hősiességig fokozott képességgel azon van, hogy a föld arcu
latát átalakítsa, nem volna-e szánalmas felhánytorgatni némely 
politikai tévedést vagy némely súlyosabb hibát, amik egyesek 
gyöngeségeinek következményei -  ahogy a pártcsoportok politi
kusai teszik elvakult szenvedélyükben? Én azt hiszem, hogy az
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SZSZKSZ-ben dolgozni kell a lehető legtöbbet s együtt a dolgo
zókkal, építeni együtt az építőkkel -  és elfordulni, hosszú időre, 
minden negatív kritikától. Ez nemcsak helyesebb, de új erőt is ad 
a szellemnek.

Szeretettel szorítom meg a kezét, és új életük alkalmából 
kérem, adja át a feleségének a legjobb kívánságainkat. Időről 
időre értesítsen életük folyásáról! -  És ki tudja, nem fogunk-e egy 
napon odaát találkozni.

Híve
Romain Rolland

Ui. Guéhenno írt nekem az Ön önéletrajzáról, ugyanazzal 
a megbecsüléssel és ugyanazzal a rokonszenwel, melyet olvasása 
mibennünk váltott ki.

Iljin címe: Leningrád, Proszpekt 25. Oktyabrja, 146, lóg. 7.
Alfréd Kurella a Hotel Luxban kell hogy legyen, Tverszkaja, 

Moszkva, a szobájának számára nem emlékszem.”

Ehhez a búcsúlevélhez Rolland felesége is mellékelt egy levelet, 
melyben közölte, hogy még nem fordíthatta le Szemben a bíróval 
című vallomásaimat, s minthogy utazom, leghelyesebbnek látja, hogy 
elküldje fordításra Borisz Alekszandrovics Grivcovnak, Moszkva, 
Granovszkaja II. 21. Megkérte, hogy mihelyt elkészül a fordítással, 
adja majd át Gorkijnak, akinek Rolland egyébként már írt rólam. 
Rolland felesége mintha még nagyobb aggodalmat árult volna el 
ebben a levélben, mint a férje. Mintha valósággal féltene és félne 
attól, mi lesz most, hogy megvalósul az álom, és szemtől szembe kerü
lök a szovjet valósággal. Mintha úgy vélte volna, hogy csalódásokra 
kell engem előkészítenie, nehogy azok túlságosan meglepjenek.

„Természetesen, kétségtelenül nehézségekbe fog ütközni -  írta - ,  
tévedésekbe, visszaélésekbe. Ne hagyja magát megingatni a rossz 
által, amit majd lát... ”

S  a végén utóiratként: ,Jrjon nekünk, amint megérkezett és elhe
lyezkedett, s közölje a címét. Talán a nyáron Moszkvában leszünk mi 
is. De erről ne szóljon senkinek.”

Akkor főleg ez az utolsó mondat foglalkoztatott és örvendeztetett
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meg. A feltűnő aggodalmat Panait Istrati esetével magyaráztam, aki 
szintén Rolland pártfogásával került ugyancsak előbb az Europe 
folyóirat nyilvánossága elé, később Moszkvába, s aztán, visszatérve 
Európába, keserűséggel és dühvei írt könyvet adott ki a szovjetunió
beli élményeiről.

Én azonban nem úgy mentem a Szovjetunióba, mint Panait Istrati 
vagy később André Gide; nekem megvolt a politikai iskolázottságom, 
megvoltak a politikai tapasztalataim; tudtam, hogy egy forradalmi 
átalakulás, a világ történelmében eddig a legnagyobb, mely hozzá 
még Európa civilizatorikusan legelmaradottabb birodalmában tört ki 
és van még mindig folyamatban, nem játszódhat le az evangéliumok 
légkörében és idillikus formák között. Szemben a bíróval című írá
somban, melynek kefelevonatát elutazásom előtt korrigáltam, elég 
világosan megfogalmaztam, hogy mért tartom kötelezőnek a Szovjet
unió mellett való feltétlen állásfoglalást, a Szovjetunió valóságának 
és útjának feltétel nélkül való igenlését.

,A- proletárforradalom -  így hangzik ez írás befejező passzusának 
egy része -  a kapitalizmus dögletes levegőjében nevelkedett embereket 
kapta örökségbe. Minekünk nincs szükségünk hazugságra, s forra
dalmi írónak lenni nem azt jelenti, hogy úgy kell tennünk, mintha 
a forradalmat gyönyörűnek vélnénk. A forradalom céljai a gyönyö
rűek, és minden forradalomnál gyilkosabb a mai társadalom. M i 
a forradalom céljait akarjuk, s ezért akarjuk mielőbb és minden követ
kezményével a forradalmi erőszakot... A feloszló kapitalizmus min
den nappal elviselhetetlenebbé teszi az életet. A pusztuló kapitalizmus 
szükségszerűen a fasizmus és egy új világháború felidézése által pró
bálja meg a maga megmentését. A forradalom, ha megelőzné a hábo
rút, meg tudná semmisíteni a kapitalizmust; de ne áltassuk magunkat, 
minden ok megvan a félelemre, hogy a proletariátus nem lesz képes 
megakadályozni az új háborút. Annál inkább szükséges és kívánatos, 
hogy az egymással küzdő nacionalizmusokkal szemben erősen és vilá
gosan domborítsuk ki a proletárforradalomnak nemcsak gazdasági 
céljait, hanem emberségi és erkölcsi eszményeit is. Ma a nemzetközi 
proletariátus minden emberi értéknek nemcsak elrendelt örököse, 
hanem egyedüli védelmezője és egyetlen mentsvára.”

E z volt az én felfogásom, s épp ezért egészen megokolatlannak és

59



feleslegesnek véltem a villeneuve-i búcsúlevelekben kifejezett aggo
dalmakat és intelmeket. De volt még valami, ami miatt szükségtelen
nek látszottak előttem. Oly sokáig éltem objektív elszigeteltségben, oly 
régóta éltem már úgy, hogy a fehér papír, melyen toliam hegyéből betű 
betűre kerekedett, volt, ha volt, az egyetlen közeg köztem és a világ 
között -  köztem és a között a világ között, melynek küzdelmeiben, 
mióta csak eszem tudom, minden szenvedélyemmel részt vettem - ,  
annyira kibírhatatlan volt már számomra a monológ mint életforma, 
hogy nemcsak az Optimisták kiadása miatt éreztem életem nagy, 
döntő szerencséjének azt, hogy kijuthatok a Szovjetunióba, hanem 
éppen annyira azért is, mert ott egy óriási közösség aktív tagjaként 
fogok élni, épp mint ahogy Romain Rolland írta, együtt építve az épí
tőikkel, együtt lelkesedve a lelkesedőkkel. E z volt az, amit buzgón 
akartam, amire készültem s amire egész lényemmel szomjúhoztam. 
így indultam a Szovjetunióba.

Idillikus intermezzo: Rouentől Leningrádig
A Vityebszk teherhajón, 1935. május 5.

Tegnap délelőtt jelentkeztünk Rouenban a szovjet hajó kapitá
nyánál, a párizsi szovjet konzul levelével. Üggyel-bajjal mász
tunk fel a hajóra, majd nem kevesebb nehézséggel magán a hajón 
a meredek és keskeny vashágcsókon, míg a kapitányig eljutot
tunk. Cipőnk, ruhánk, persze a kezünk is mindjárt csupa piszok 
lett.

A hajó, mint később megtudtuk, a Donyec vidékéről, Marju- 
polból szállított Rouenba antracitszenet, azt, melyet a parton 
hegymagasságban felhalmozva láttunk s amely ezen feketeségé
vel és zsíros fényével a távoli bácskai termőföld színére emlékez
tetett. A hajón az emberek tetőtől talpig, mint a kéményseprők.

A kapitány kelletlenül forgatta s olvasta el újra és újra a hivata
los levelet, s a hajóra meg az emberekre mutatva bizonygatta, 
hogy ez a gőzös egyáltalán nem alkalmas utasok szállítására.
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Megijedtem. íme az akadály, mely az utolsó percben megint min
dent meghiúsít! Sietve hangoztattuk, hogy azon túl, hogy 
a hajóra felvegyen bennünket, semmiféle igényeket nem támasz
tunk. Erre azt mondta, hogy akkor felhozhatjuk a hajóra a pogy- 
gyászunkat. Hét darab, legnagyobbrészt kéziratokkal és köny
vekkel tele súlyos bőröndöt -  hordárra természetesen nem volt 
pénzünk -  felvinni a hajóra azokon a keskeny, meredek lépcső
kön, melyeket két kézzel fogódzkodva, csomag nélkül is kínnal 
másztam meg? Tanácstalanul néztem körül.

M. (a feleségem) mindjárt elindult, s a könnyebb csomagokat 
markolta fel, utána én is, abban a reményben, hogy ha nekem 
nem, de neki majd mégis segítségére sietnek az öles matrózok, 
akik egy csoportban a fedélzeten állva beszélgettek. Nem úgy tör
tént. Mentünk fel és le, megint fel és megint le, míg minden 
darab a fedélzetre nem került s a fedélzetről a szalonba, anélkül 
hogy bárki csak a kisujj át is megmozdította volna. A kapitány is 
zsebre tett kézzel rendelkezett, hogy a szalonban hova helyezzük 
el poggyászunkat. S miután ez megtörtént, közölte velünk, hogy 
kabint nekünk nem adhat, a szalon keskeny díványán kell majd 
aludnunk. Azt is megmondta, hogy az út Leningrádig nyolc 
napig fog tartani. A szalonban este tíz után fekhetünk le, de mint
hogy az egyben ebédlő is, hétkor fel kell kelnünk, hogy a reggeli
hez rendbe hozhassák.

Elhagytuk a vendégszeretőnek aligha mondható, sok jóval 
nem biztató kapitányt és hajóját, hogy indulásig -  délután kettőig 
-  valamit együnk. Bizonyos szorongással, melyet persze titkol
tunk egymás előtt, csak annyit mondtunk: majd kiderül, hogyan 
lesz minden. S ahogy az már ilyenkor szinte természeti törvény, 
hozzá még esett is az eső, május ellenére szokatlanul hűvös szél is 
fújt, tagjainkban az utolsó párizsi napok, a sok futkosásnak és 
izgalomnak a fáradtsága, vidámak tehát nem voltunk. Az Opti
misták kézirata azonban már szovjet hajón, tehát úgyszólván 
Szovjet-Oroszország területén van, ez a fontos. Igen, de hogy 
nyolc napig a hajón még csak egy lyuk se fog rendelkezésünkre 
állni, ahová napközben egyedül behúzódhatnánk... az egész pro
lógus annyira lehangoló volt, s olyan izgatottak is voltunk, hogy
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elmentünk a roueni székesegyház mellett anélkül, hogy csak át is 
léptük volna a bejáratát.

Pontosan délután kettőre visszaértünk a hajóra. Illedelmesen 
helyet foglaltunk egymás mellett a szalon plüssdíványán, illedel
mesen és dögfáradtan. Nyomban mellénk telepedett egy vilá
gosszőke fiatalember. O is Leningrádba megy. Emlékszik ránk 
a nagykövetségi titkár előszobájából. Technikus, huszonhat 
éves, egy évig volt Párizsban, ahová a szovjet állam küldte ki 
tanulni. S nyomban magyarázni kezdte, hogy mik a donyeci ant
racitszén kiváló kvalitásai a világ minden más szénfajtájával 
szemben. Sokat beszél. Mindig magyaráz. És önelégültsége 
éppúgy kifejezésre jut a felső kabátzsebében elhelyezett zsebken
dőben, mint a mozdulatban, mellyel zsebéből előszed egy bár
sonytokot s a bársonytokból cigarettaszipkát, amit minden elszí
vott cigaretta után gondosan visszatesz a tokjába, azt meg aztán 
a kabátjának mindig ugyanabba a belső zsebébe. Szinte hangsú
lyozza, hogy nála minden mennyire rendben van. Nagyon jó 
modorú, ami ez esetben kevesebbet jelent a nagyon jelzővel, mint 
anélkül. Tolmácsként szerepel köztünk és a hajóbeli emberek 
közt.

Időrendben második ismeretségünk a hajó pincérnője. Csinos, 
fiatal szőke asszony, aki nem sokkal azután, hogy letelepedtünk 
a szalonban, s még mielőtt a hajó elindult volna, beszélgetésbe 
elegyedett velünk, és mindjárt közölte, hogy szívesen megosztja 
M.-vel a kabinját. S erre -  megint ellentétben a barátságosnak 
semmiképp se mondható fogadtatással -  intézkedett, hogy 
a nagy, könyvekkel és kéziratokkal tele bőröndjeinket egy másik 
helyiségbe vigyék, a kis poggyászt pedig az ő szobájába. Ott M. 
mindjárt le is pihent egy afféle rögtönzött pamlagra. Mikor az 
indulás után egy órával felmentem, hogy M. után nézzek, a ven
déglátó, aki az ágyán ült, ajkához emelt ujjával intett nekem, 
hogy csend, a vendége alszik.

A szalmasárga fiatalemberen és rajtunk kívül a hajónak van 
még egy, illetőleg még három utasa: egy elkínzott, csúnya vörös 
nő, két apró gyerekével. Nyolc éve élt külföldön, s megy vissza 
Leningrádba, mert munka nélkül maradt, s nem volt már miből
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élnie. Mikor a hajó elindult, a nő apja, egy öreg ember, a partról 
sírva integetett búcsút neki és a két apró szöszke gyereknek. 
A nagy hajó csak lassan tudott a Szajnán megfordulni, a búcsú 
tehát hosszúra nyúlt. A Vityebszk legénységéből többen álltak 
a nő körül, és nézték a parton tragikus magányosságában álló és 
fáradhatatlanul kendőt lobogtató öreget; egyszerre csak látom, 
előbb egyik, aztán másik is magasba emeli a gyerekeket, hogy 
őket is még egyszer láthassa az öreg, majd valamennyien előve
szik zsebkendőjüket, és vidáman, mintha nekik is régi ismerősük 
volna, ők is búcsút integetnek az egy szál öreg bácsinak, míg csak 
a hajó távolodásával a part egészen el nem tűnik a szemünk elől.

így kezdődik moszkvai naplóm; a szovjet valósággal való legelső 
találkozás ellentmondó benyomásait tükrözi, mert a Vityebszk -  az 
már a szovjetek új világának volt egy darabja. Annak az új világnak, 
ahol minden -  ahogy hittem -  másképpen van, mint abban a már min
denütt a fasizmus hullafoltjait magán viselő, pusztuló másikban, 
mely azzal, hogy a szovjet hajó befogadott bennünket, sorsunkból, 
ami tegnap volt, egy csapásra emlékké vált. A z új világban, mely íme, 
kitárta előttünk kapuját, helyesebben, ahová meredek és keskeny lép
csőkön eljuthattam, minden és mindenki más, mint abban az immár 
csak múltamat jelentő régiben. Csak rajtam múlik, hogy ne menjek el 
vakon vagy értetlenül az új mellett. Ezzel a meggyőződéssel és ezen 
a várakozáson keresztül néztem, értelmeztem és értékeltem mindent, 
ami a Vityebszken a nyolcnapos utazás alatt a szemem elé került.

E z az utazás, illetve ez a hajó, vagy még pontosabban, ennek 
a hajónak az emberei ma is, majdnem két évtized után, úgy élnek 
emlékezetemben, mint egy valóban szebb, emberibb világgal való első 
találkozás szép emléke. S ennek nemcsak az az oka, hogy akkor min
denben, még a primitivizmusban is annak a bizonyos áhított új világ
nak a visszfényét akartam felfedezni. Tudva mindazt, amit hajóra 
szállásom pillanatától máig tapasztaltam és megtudtam, ma termé
szetesen a Vityebszken írt naplójegyzeteimet olvasva látom, hogy 
akkor, már a hajón mi mindent nem láttam, nem is gyanítottam, 
s hogy mi mindent nem akartam végiggondolni; ez azonban nem vál
toztat azon, hogy ami jót és szépet a szovjet hajón a nyolc nap alatt
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tapasztaltam, azt másutt sehol se lehetett volna tapasztalni, s hogy az 
nagy részben csakugyan szép volt.

Nem szabad elfelejteni még ma sem: a lenini Október a Szovjet
unióban olyan erőket szabadított fel, oly mélyreható átalakulást idé
zett elő, hogy még a sztálini önkényuralom apokaliptikus államgépe
zete, a minden szabad emberit megőrlő hatalom se tudta elsorvasz
tani, maradéktalanul megbénítani és eltorzítani mindazt, amit 
a lenini Október eredményezett. Legalábbis 1935-ben, amikor ez 
a napló kezdődik, még nem. De ugyanúgy, már ezek a szovjet hajón 
készült feljegyzések is megrögzítenek egyet-mást, ami -  mai fül szá
mára -félreérthetetlenül erről az elsorvasztási és eltorzulási folyamat
ról beszél. És ennek előrebocsátása után folytatom a Vityebszk hajón 
írt naplófeljegyzéseim közlését.

M.-nek volt már mit mesélnie, mikor lejött a kabinjából. Ven
déglátója, a hajó pincérnője elmondta neki, hogy a férje diák 
Leningrádban, s gyerekük is van.

Franciaországban is kedvesek az emberek, különösen a nép 
igazán kedves. Mikor a hajóra szállásnál poggyászunkkal vesződ
tünk, anélkül hogy a Vityebszk legénysége közül bárki is segítsé
get nyújtott volna, odajött hozzám a parton egy kikötőbeli mun
kás. Kedves volt -  és borravalót várt a segítségért. Neki nem 
lehet nem várni borravalóra. A közvetlen lehetséges emberi kap
csolatot elfedi a tény, hogy én utas vagyok, ő meg rakodómunkás.

Ezen a hajón nem. Ez a nő másképp kedves. Kedves azért, 
mert M.-t, mint mondta, mindjárt rokonszenvesnek találta. Pin
cérnőnek lenni a kapitalista társadalomban foglalkozás, mely 
többé-kevésbé a prostitúció határán van. Ez a nő azonban itt 
a hajón elvtárs, és a szalonban a közös étkezésnél bizonyos méltó
sággal sürög-forog. Úgy hozza és teszi az asztalra az ételt, mint 
nálunk a szívélyes háziasszony. Mindenkivel szemben szabad
nak, s akiket kiszolgál, azokkal egyenrangúnák érzi magát.

A szalonban, ahol napjában négyszer, jól és korlátlanul bősége
sen, közös hosszú asztalnál étkeztünk, ismeretséget kötöttünk 
a hajó kormányosával és második kormányosával és -  aki szá
momra a legérdekesebb: Vjacseszlav Fjodoroviccsal, a hajó gépé
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szével. Ami keveset oroszul tudok, azt Párizsban könyvből tanul
tam meg, és persze hogy most, mikor először beszélnem kellett 
volna, a legmindennapibb szavak se jutottak eszembe. Ma máris 
kicsit jobban megy, de első nap, tegnap, a Vjacseszlav Fjodoro- 
viccsal való egész eszmecserénk részben szerfelett barátságos köl
csönös mosolygások formájában, részben pedig a szalmasárga fia
talember segítségével bonyolódott le.

Vjacseszlav Fjodorovics huszon-egynéhány éves, hatalmas 
legény, barna szemekkel, kiálló pofacsontokkal, széles vállal, 
valószínűtlenül nagy kezekkel -  és amint ez épp ilyen, különösen 
nagy erejű embereknél meglehetősen gyakori - ,  időnként való- 
színűtlenüi, gyermekien lágy és kedves mosoly világítja meg az 
egész arcát. A francia és a magyar munkásság helyzetéről érdek
lődött, s a felvilágosításaimra csak elégedett és biztató torokhang
gal, valami „hm”-szerű zajjal válaszolgatott. Ezt a „hm”-et ennyi 
változatban, mint eddigi, mindössze huszonnégy órája tartó 
ismeretségünk alatt, még sose hallottam: biztatást, rosszallást, 
elégedettséget, méltatlankodást, csodálkozást -  és az ég tudja, mi 
mindent fejezett ki.

Már az első közös étkezésnél meg kellett állapítanom, hogy az 
udvariassági formáknak szertartásszerű komolysággal űzött kul
tusza egyáltalán nem a szalmasárga fiatalember egyéni sajátsága: 
az asztalnál minden tizedik szó a köszönöm és a szívesen formulák 
ismétlése, s ha valaki rágyújt, megkérdezi a mellette ülőt, hogy 
nem zavarja-e a füst, megengedi-e, s miután az természetesen 
ugyanilyen udvariasan megengedi, az engedélyt kérő igen komo
lyan megköszöni.

A szalon, ahol mi étkeztünk, a parancsnoki szalon volt, de 
ugyanezekre, a jó modorral szinte dicsekedő érintkezési for
mákra találtam, mikor meglátogattam a másik étkezőt, a hajó 
legénységéét. A különbség csak az volt, hogy míg a mi étkezőnk
ben mindenki megmosakodva, vasaltan ült az asztalhoz, ott azon
mód kormosán, piszkosan telepedtek az asztal köré, ahogy 
a munkájukból jöttek. S az ő helyiségükben van faliújság is, to
vábbá egy Lenin- meg egy Sztálin-kép és e kettő között egy, 
a párt központi vezetőségét ábrázoló csoportkép. Egy asztalon
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siralmas állapotban, zsírfoltos ujjlenyomatokkal Engels Ludwig 
Feuerbactya, orosz nyelven. A hajó legénysége azzal szórakozott, 
hogy vizsgáztattak: olvassak fel a könyvből. Biztattak, hogy 
menni fog, és meghívtak, hogy máskor is látogassam meg őket.

Vjacseszlav Fjodorovics, miután a legénységi ebédlőt elhagy
tuk, megkérdezett, nem akamék-e nála aludni. Ő délután négy
től nyolcig és hajnali négytől nyolcig van szolgálatban, s biztosí
tott, hogy az én jelenlétem legkevésbé se zavarná.

így történt, hogy ezeket a feljegyzéseket már az ő szobájában 
írom.

Éjfélig beszélgettünk, amihez nekem sűrűn a szótárban kellett 
összekeresgélnem a szavakat. Kérdeztem tőle, megfigyelte-e, 
mikor Rouenban a távozó hajónk láttán egy közeli csónakról egy 
francia halász egész hosszában kiegyenesedve emelte vörösfront- 
köszöntésre az öklét. O nem látta, de nem tett rá benyomást az én 
elbeszélésem. Természetesnek találta, hogy így van. S elmondta, 
hogy mikor pár hét előtt a Vityebszk Olaszországban horgony
zott, Abesszínia ellen mozgósított olasz katonák csoportja szö
kött fel a hajóra, s kérték, hogy ott bújhassanak el.

-  S mi lett a katonákkal?
Az volt a benyomásom, hogy csak úgy tesz, mintha nem értené 

a kérdésemet. Csak egy „hm”-mel válaszolt, s másról kezdett be
szélni.

Ahhoz, hogy megértsem és hogy kérdezzem, percekig kellett 
keresgélnem a szótárban a szavakat. Mégis hevesen tiltakozott, 
mikor megkérdeztem, hogy ne hagyjuk-e abba a beszélgetést, 
tekintettel arra, hogy neki reggel négykor már a gépházban kell 
lennie.

Vityebszk, május 6.

Előttem megrakott tál, s nem tudom, mit válasszak. Két nap 
óta vagyunk a hajón, és minden óra tele újsággal, felfedezéssel, 
eseménnyel! Mit válasszak? Mégis, ezúttal tán csak a szalmasárga 
ifjúról és vendéglátómról, Vjacseszlav Fjodorovicsról néhány 
szót.
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Ami a szalmasárga ifjút illeti, tán nem is foglalkoztatna annyit 
és annyira, ha nem úgy volna, hogy egy ilyen hajón, akár egy 
lakásban, sőt egyazon szobában, mindig naphosszat egymás 
szeme előtt vagyunk. Attól tartok, hogy igazságtalan volt első 
benyomásom, de ugyanakkor valahogy nem tudom, mit gondol
jak róla. Talán az a hiba, hogy szovjet embereket a kapitalista tár
sadalomból magammal hozott tapasztalatok szerint ítélek meg? 
Biztos, hogy ott ez az ifjú a legkellemetlenebb stréber típust kép
viselné, azt, aki mindig jeles tanuló akar lenni, s aki élvezi, hogy 
ő milyen szorgalmas, pedáns és feddhetetlenül korrekt. A szovjet 
világban azonban ugyanez a típus mást jelent talán. Őt a szovjet 
állam tanulmányútra küldte ki Európába. Hallottam külföldiek
ről, akiket az államuk Párizsba küldött, hogy államköltségen gya
rapítsák ismereteiket, s akik mást se tesznek, mint mulatókat 
látogatnak s napközben alszanak.

Ez a szalmasárga ifjú azonban, minden jel szerint, csakugyan 
d o l g o z o t t ,  csakugyan tanulmányozta Európát. Elképesztő, 
hogy mi mindenről tud. S ami még érdekesebb: mintha sürgő
sen, mindjárt itt a hajón meg akarná kezdeni tartozása lerovását, 
szembetűnő a heves buzgalom, mellyel fáradhatatlanul adja to
vább ismereteit. Az első kormányossal arról közölt pontos szám
adatokat, hogy hány gépkocsi és hány motorkerékpár s ezek 
közül mennyi a francia és mely országok gyártmányai vannak 
még használatban Párizsban; a szakácsnak és a kuktának, akik
hez vele látogattam el, a konyhában arról adott felvilágosítást, 
hogy Franciaország milyen árucikkeket és hova exportál; 
a másodkormányosnak és az őt körülálló matrózok egy csoportjá
nak a fehérorosz emigráció különböző politikai frakcióiról fes
tett, részletes adatok és nevek kíséretében, pontosnak ható képe
ket; nekem a különböző francia újságok napi példányszámáról, 
a párizsi opera balettjéről és ennek a balettnek a kiképzési mód
szereiről, egyes nevesebb tagjai havi fizetésének összegéről, vala
mint a francia bányák mechanizálásának technikai részleteiről 
tartott előadást. S mindig és mindenkivel úgy beszél -  és volta
képp órákon át mást se tesz, csak beszél-, mintha mindenkit meg 
akarna nyerni, meg akarna győzni, s mintha félne, hogy mégse
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találják eléggé szolgálatkésznek. Valóságos élő és vándorló fran
cia enciklopédia szerepét vállalta, s minthogy az embereket itt, 
úgy látszik, minden érdekli, szinte kézről kézre adják. Nem tud
nám megmondani, miért, engem valahogy irritál ez az ember, 
van benne valami nyugtalanítóan érthetetlen és idegenszerű. Vol
taképp mit akar?

Mindabból, amit beszélt, engem egyedül az érdekelt, amit tőle 
Mahnóról, az egykori ukrán anarchistáról s az orosz polgárhá
ború idején az antiszemita vérengzéseiről hírhedt ukrán szabad- 
csapatok vezéréről tudtam meg. Abban a hiszemben voltam, 
hogy Mahno már a húszas években amerikai emigrációban halt 
meg, s most azt hallom, hogy Párizsban él, mint építőmunkás 
keresi a kenyerét, és -  amit egyáltalán nem értek -  ez az ifjú, aki 
a szovjet állam stipendiumával ment ki Franciaországba, Párizs
ban a fehér ukrán parasztfölkelés egykori vezérével, Mahnóval 
-  mint ő mondja -  egy szobában lakott. A szalmasárga ifjú így 
mondja el Mahno életrajzát: fiatalkorában mint anarchista 
negyedmagával merényletet szervez a cári kormányzó ellen, 
három társát felakasztják, őt magát pedig, minthogy akkor még 
kiskorú volt, tizenkét évi kényszermunkára Szibériába küldik. 
Ez 1908-ban történt. Kilenc évvel később, 1917-ben a Kerensz- 
kij-forradalom kiszabadítja, s Mahno visszamegy Ukrajnába. 
Amikor a németek megszállják Ukrajnát, ott parasztokból sza
badcsapatokat szervez, harcol Gyenyikin és Vrangel ellen, akik 
vérdíjat tűznek ki a fejére. Ez időben csatlakozik a bolsevikok
hoz, de hamar összeütközésbe kerül velük. A parasztokból regru
táit csapatai élén pusztító háborút visel a kormány ellen, hogy 
aztán Romániába meneküljön. Onnan kijut Amerikába, végül 
pedig Párizsba.

A legkülönösebb az a mód, ahogy maga Mahno a lakótársa, ez 
előtt az én szalmasárga fiatalemberem előtt az életrajzát össze
gezte: minden másképp történt, mint ahogy ő akarta, s ő lepődött 
meg legjobban, mikor egyszerre ellenforradalmi bandák vezére
ként eszmélt magára.

Nem tudom ellenőrizni, hogy Mahno esetében mennyiben 
igaz ez a rezümé, de hogy kisebb mértékben ezerszámra voltak
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ilyen és ehhez hasonló életutak az orosz polgárháború idején, az 
nem kétséges. Szavinkov esete is csak egy a példák közül. A leg
különbözőbb ideológiai és pszichológiai okokból történhetett 
meg, hogy valaki szembefordult Leninnel, a párttal -  nem min
denki volt olyan szerencsés, mint Gorkij - ,  s függetlenül az inten
cióktól, mindegyiküknek az adott konstellációban egy és ugyan
az lett az objektív szerepe: egy táborba került a forradalom ellen
ségeivel, a fehérekkel.

Feljegyzéseimben félbeszakított Vjacseszlav Fjodorovics, 
a házigazdám, aki szolgálatból jött. Kellemesen zavart meg fogla
latosságomban. Egyszerűen örömem telik benne, ha látom. Már 
azt is tudom róla, hogy párttag és hogy a hajó harmadik gépésze. 
S még egyet-mást. Könyvei, melyeket a kabinjában találtam 
s melyek részben az övéi, részben a hajó könyvtárából valók: egy 
Puskin- és egy Korolenko-kötet, továbbá egy mai szovjet költő
nek, Pavel Antokolszkijnak a verseskötete, aztán a politikai iro
dalom -  Volin Politgramota című könyve és egy Szputnyik agitá
tora című folyóirat. Köztük egy nagy formátumú, 900 oldalas 
illusztrált gépészeti szakkönyv is. S hogy el ne felejtsem: pár 
ismeretterjesztő folyóirat, mint a Nauka i zsizny és egy Veszna 
című irodalmi évkönyv.

Most írta össze a hajón a hibákat, melyeket majd Leningrád- 
ban, a „Zavod”-ban ki kell javíttatni. És kifogyhatatlan 
a türelme: megint elkezdődik köztünk a világ legkülönbözőbb 
kérdéseiről való lassú társalgás -  a szótár segítségével. Beszél 
a háború lehetőségeiről is: „Legfeljebb egy-két évig tart még 
a béke.” Ravaszkás „hm”-mel helyesli Litvinovnak az orosz- 
francia szövetségre irányuló politikáját: „A német fasizmusra 
való tekintettel kitűnő politika és kitűnő taktika.” Beszélgetünk 
az orosz-francia szövetségről.

-  Mit gondol, háború esetén a szocialista Szovjetunió, a Vörös 
Hadsereg segíteni fogja-e a burzsoá, a saját proletariátusát és 
a gyarmati népeket elnyomó francia köztársaságot? -  kérdem, 
s mesélem, hogy erről francia kommunisták közt most sok szó 
esik.

Vjacseszlav Fjodorovics fölényes nyugalommal legyint:



-  Minden jó lesz. Az biztos, hogy én nem fogok a francia bur
zsoáziáért harcolni. És a Vörös Hadsereg egyetlen katonája se.

-  Adódhatnak igen váratlan helyzetek -  hangzik az én ellenve
tésem.

Vjacseszlav Fjodorovics úgy néz rám, mint valami kiskorú 
lényre, olyan tökéletes biztonsággal és olyan fölénnyel, mintha 
számomra megközelíthetetlen titokba volna beavatva, és annak 
alapján nyilatkoztatná ki egy vidám sziszegő hang és nagy keze 
kinyújtott mutatóujjának tagadást kifejező, ingaszerű mozgása 
kíséretében:

-  Nem, nem, minden jól van és minden jól lesz, nagyon jó. 
(Ocseny haraso.)

Úgy látszik, legalábbis Vjacseszlav Fjodorovicsról ítélve, hogy 
a szovjet ember egyik jellemvonása, hogy nincsenek nyugtalanító 
problémái, sőt mintha egyáltalán nem volnának problémái. 
Vajon meg tudom-e majd valaha is tanulni tőlük, hogy én is prob
lémák nélkül éljek, ennyire minden kínzó probléma nélkül?

Kabinom falán, szemben velem, Vjacseszlav Fjodorovics ágya 
felett rajzszeggel odaerősítve egy női fénykép. A felesége. Vja
cseszlav Fjodorovics valahogy mindenre büszke. Még arra is, 
hogy már felesége van. A fénykép vidékies ízléssel készült, afféle 
„művészies felvétel”. A kis nő maga is filmdívákat utánozó dámát 
pózol. Két hónapja, hogy házasok; az annyira vidékiesen ható kis 
nő leningrádi. Vjacseszlav Fjodorovicsot két levél várta tőle Rou- 
enban. Az éjjel, már ágyban fekve, még egyszer elolvasta őket. 
Reggel újra. Kérdésemre, hogyan élnek meg, azt feleli, hogy az 
ő havi fizetése száznyolcvan rubel.

-  Nem kevés?
Jóízű, boldog nevetés a felelet. És aztán magyarázatként: 

-  Van szobám új házban, Leningrádban, minden évben szanató
rium, üdülőhely, színház, mozi -  s itt egy kis szünet után még egy 
szó, mely a legjellemzőbb: -  Minden! Abszolút minden, ami kell. 
Élek, mint kultúrember.

Mintha nemcsak szellemiekben, de anyagiakban se tudna 
problémákról, mintha az ő számára egyszer s mindenkorra és 
a lehető legjobban minden meg volna oldva. Mi ez? Még meg
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nem született igények, vagy pedig egy belső harmónia, mely szá
momra megközelíthetetlen? Akárhogy is, Párizs és Bécs után az 
egész olyan valószínűtlen nekem. Mint valami káprázat.

A hajón mindenki rogyásig ehet. A szakács, aki annak idején 
részt vett Cseljuszkin északi-sarki expedíciójában, a maradékot 
csak reggel adja oda a disznóknak, mert, mint mondja, hátha éjjel 
valaki megéhezik. És láttam, csakugyan, éjszaka be-betérnek 
a konyhába, s kedvükre vesznek maguknak a „maradékból”. 
Oda van készítve, meghatározott helyre. S ha eszembe jutnak 
a kiéhezett bécsi munkanélküliek -  Párizsban is eleget láttam - ,  
azt kérdem magamtól, mindig újra: nem álom ez? S nem énben- 
nem-e a hiba, ha -  igaz, csak pillanatra -  mégis kellemetlenül 
érintett, megzavart, sőt lehangolt egy önmagában teljesen jelen
téktelen csekélység, mely legfeljebb s kizárólag esztétikai szem
pontból érdekes.

Vjacseszlav Fjodorovics könyvei közt tudniillik, mint említet
tem, ott a Szputnyik agitátora című folyóirat legfrissebb száma. 
Ennek a fedőlapján, háttérben a Lenin-mauzóleummal, a Vörös 
téren fehér blúzban felvonuló ifjú munkásnők fényképe. Vége- 
láthatatlanul, tizenhatan egy sorban, vidáman vonulnak fel. Min
den fehér blúzon, mint valami minden képzeletet felülmúló ízlés
telen egyenruha, a jókora női kebleket egy a kebleknél is lényege
sen nagyobb Sztálin-kép díszíti; a blúzok ezzel a Sztálin-képpel 
készültek. Kinek a rendeletére? Ezt kérdem magamban. S azt, 
hogy azoknak a kommunistáknak -  akik nálam biztosan jobb 
kommunisták - ,  akik a Vörös téren (a Lenin-mauzóleum előtt!) 
ezt a felvonulást rendezték, vajon azoknak ez tetszett-e? S hogy 
nekem nem tetszik, hogy nekem még sokkal kevésbé tetszik, 
mint Vjacseszlav Fjodorovics feleségének a fényképe, az csak az 
intellektuel esztétikai túlérzékenysége, csak csökevény-e? Akkor 
azonban felmerül a kérdés: tudom-e őszintén kívánni, őszintén 
akarni, hogy megszabaduljak -  megszabadulás-e az, ha megsza
badulok -  ettől a túlérzékenységtől, az ilyen csökevénytől? 
Tudom-e őszintén kívánni, hogy ne találjam visszataszítónak 
a női mellbimbók ezreire rátűzött arcképet, akárkinek is a kép
mása az?
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Természetesen nem kell és nem szabadna az ilyen ízlésbeli 
kisiklásokra szót se vesztegetni; intellektuel kicsinyesség, kákán 
csomót keresés ez. Kétségtelen ugyan, hogy egy bizonyos primi
tivizmus is szerepet játszik az ilyen esztétikai kisiklásokban, az 
a primitivizmus, mely Vjacseszlav Fjodorovicsot arra készteti, 
hogy szinte hivalkodva büszkélkedjék mindennel.

Fekszem az ágyban, és nézem, ahogy munkából jövet anya
szült meztelenre vetkőzik és mosakszik. A mosdótál fölött kis 
tükör, s ő észreveszi, hogy figyelem. Tetőtől talpig megmossa 
szép, csupa izom fiatal testét. Mosdás után kölnivízzel locsolja 
meg magát. S mindjárt mellesleg oda is szól nekem: ez is szovjet 
készítmény. Akarom-e megszagolni? Aztán fél szemmel lopva 
engem néz, míg a tubusból fogkrémet nyomkod a fogkeféjére. 
Hosszan, nagyon hosszan és erősen keféli a fehér, ép fogsort. 
A műveletet önelégülten, a rám tett hatást titkon élvezve végzi. 
Mintha külön s szinte kizárólagos szovjet vívmány volna, hogy 
egy fűtőnek fogkrémje és fogkeféje van. Miután elvégezte a száj
mosást, a fogkefét megmártja és kimossa abban a vízben, mely
ben az egész olajos és kormos testét mosta le, s aztán gondosan 
megtörli a fogkefét.

Nyilvánvaló: egy civilizációról van szó, mely új keletű, nagyjá
ban még csak külsőleges. Nem benső szükségletből, hanem 
inkább utánzásból ered; inkább társadalmi dresszúra, mint kul
túra. Nem a rosszul megtanult higiéniai, hanem a még nem érzett 
esztétikai igények és követelmények miatt figyelemre méltó.

Cseppet se csodálkozom, hogy M.-t már nem emlékszem, 
mikor láttam ennyire derűsnek, ennyire tele életkedvvel, mint itt 
a hajón. Ez az életkedv, ez itt mindenütt és mindenkiből sugár
zik, a sok fiatal matrózból éppúgy, mint a hatvankét éves kormá
nyosból, aki a csúnya asszony két kisgyermekével játszadozik, és 
cukorkákkal tömi őket. Ez a nyugodt életkedv az, amit soha éle
temben sehol másutt még nem tapasztaltam, s ez nagyobb 
élmény a tengernél, az égnél meg az eltévedt vagy elfáradt posta
galamboknál, amelyek a hajón keresnek menedéket -  s mindenki 
kenyeret szór nekik.
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Vityebszk, május 7.
Tegnap este M. és én jelen lehettünk a hajó legénységének 

értekezletén. A tárgysorozat a legénység munkateljesítménye és 
a faliújság kritikája. Valaki nem épp folyékonyan felolvasta 
a múlt ülésről szóló igen hosszú jegyzőkönyvet. Utána egy másik 
az előbbinél is inkább akadozva, noha a saját kézírását olvassa fel, 
jelentést tesz az utolsó ülés óta végzett munkáról, részletesen és 
név szerint kitérve egyesek teljesítményeire és mulasztásaira. 
Senki a jelenlévők közül a nekem végtelen hosszúnak tetsző felol
vasások alatt legkisebb jelét se adta türelmetlenségének, min
denki láthatóan komolyan és figyelmesen követ minden elhangzó 
szót. Egy matróz felszólalása a faliújsággal kapcsolatban: szemre
hányást tesz -  ő, aki nem párttag, egy párttagnak: „azért vagy 
kommunista, mert többet tudsz, mint mi, és mégse segítettél, 
hogy jobb legyen a faliújság.”

A kicsit bandzsító, szelíd mosolyú, ideges fiú a faliújság szer
kesztője; Kozlovnak hívják. Mindenki kritizálja, s végül, miután 
ő meg önkritikát gyakorol olyan komolysággal, mintha országok 
sorsáról volna szó, egyhangúan megszavazzák az indítványt, 
hogy jegyzőkönyvileg köszönetét mondjanak neki a fáradságáért. 
S egész idő alatt valaki, szintén nagydarab legény, kezében egy 
egész apró ceruzatönkkel, térdére tett füzetbe jegyezget. Jegyző
könyvet készít a legközelebbi értekezletre.

Értekezlet után mind együtt maradtunk. Azt reméltem, 
beszélgethetek majd azokkal is, akikhez eddig nem kerültem 
közelebb. Ehelyett azonban: amint az elnök befejezettnek nyilvá
nította az értekezletet, azonnal megszólalt egy minden emberi 
szót recsegve túlharsogó gramofon. Őket nem zavarta, beszélget
tek és nevetgéltek, s a lármában csak akkor keletkezett alig egy 
percnyi szünet, ha a lemezt megfordították, illetőleg új lemezt 
tettek a zöld tölcsérű gépre. S a meglepetés: a szovjet hajón Ábra- 
hám- és Benatzky-lemezeket játszottak, kizárólag limonádé-slá
gereket. És mint ahogy Vjacseszlav Fjodorovics, a gramofont 
kezelő kedves, kicsit bandzsító Kozlov is dicsekedve nyomja 
kezembe a Benatzky-lemezt: nézzem meg, szovjet gyártmány! És
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hogy biztosan megértsem, olyan kézmozdulattal, mint amilyen
nel a roulette-nél a croupier söpri be a pénzt, kifejti álláspontját 
az osztály társadalom kultúrörökségét illetően.

-  Foxtrott? Tangó? Az a jó, azt elvesszük, átvesszük -  mondja 
a már említett kézmozdulattal kísérve szavait, s aztán folytatja.
-  Ami szomorú, sötét, az nem jó, az maradjon nekik. Mi tudjuk, 
mi kell a kultúrembernek! -  és nevet, és most már látom, hogy 
a „kulturnij cselovek”, a kultúrember kifejezés, ami Vjacseszlav 
Fjodorovics egyik kedvenc szava, nem egyéni, hanem általános 
jelszó. Lehet, hogy bizonyos történelmi értelemben igazuk van, 
ha azt is győzelmüknek érzik, hogy az ő gramofonjukon is Ábra
hám- és Benatzky-lemezek forognak? Belőlük kell nézni az 
ő értékítéleteiket. Nem szabad felületesnek lennem, tanulnom 
kell.

Az éjjel és ma délelőtt vihar a tengeren. A fedélzetről jól lát
szottak Dánia körvonalai. A kapitány helyettese mutatja: Skager- 
rak é.s Kattegat. Ezt a két szót utoljára gyerekkoromban, az isko
lában hallottam. Hihetetlen, hogy most l á t o m ,  s ugyanez az 
érzésem mindenről, ami itt a hajón elém tárul. Ezekről a dolgok
ról gondolkodom, mióta eszem tudom; ezekről olvastam, s ezek
ről vitatkoztam, vég nélkül mindig arról, hogy majd akkor hogy 
lesz, mint lesz -  és most 1 á t o m a választ mint hétköznapi való
ságot. Tudom, itt állok a szovjet hajón, tudom, Skagerrak és Kat
tegat, tudom, tudom, tudom, és mégis abban, amit látok, van 
valami felfoghatatlan, épp abban, hogy mindezt látom.

Vjacseszlav Fjodorovics meghívta M.-t és engem az ő „vaht”- 
jára a gépházba. Lévén minden technikai ismeretnek híján, alig 
értettem valamit abból, amit ő mutogatott és magyarázott, de 
annál inkább érdekelt a mód, ahogy beszélt, s a tekintete, mellyel
-  éppúgy, mint mosdás közben -  fürkészte a hatást.

Ezen a hajón különös jelenség a szegény csúnya, vörös hajú nő. 
Unatkozik. És panaszkodik, hogy unatkozik. Csupa keserűség. 
Persze, sok baja van a gyerekeivel, különösen így vihar idején. 
De vihar előtt is panaszkodott, hogy túl soká tart és unalmas az 
út. És sopánkodott a komfort hiánya és a meredek vaslépcsők 
miatt. Nemcsak a hegyről, mint Mózes, hanem magán az ígéret
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földjén állva is láthatnák az ilyenek, hogy mint teljesül be az ígé
ret -  és nem látnának semmit. Csak azt, hogy milyen kényelmet
lenek a meredek vaslépcsők és hogy nincs komfort.

Vityebszk, május 10.

A legnehezebben keresztülvihető szándékok közül való, hogy 
intenzív élmények közepette élve, az ember mindjárt szóba fog
lalva meg is rögzítse ezeket az élményeket. Más az, ha távolabbi 
emlékeket ír le. De ha maga az élet annyira lefoglal, mint itt 
engem, mintha az írás közém és az élő valóság közé állna. S aztán 
az apró, egész apró dolgokat kellene feljegyezni, azokat a számta
lan pillanatnyi megfigyeléseket, életvillanásokat és benyomáso
kat, amiket ha fel nem jegyzek, csakugyan félek, el fogok felej
teni. Ehelyett azonban önkéntelenül is olyan dolgokat jegyzek 
fel, amelyek, legalábbis azt hiszem, úgyse fognak soha tovatűnni 
emlékezetemből.

Ilyen felejthetetlen óra a tegnap esti, illetve éjszakai. Ez az óra 
megint figyelmeztetés, hogy óvatosabban kell értékelni az első 
benyomásokat, mint ahogy az nekem megrögzött rossz szoká
som. A szalmasárga ifjúról van szó.

Nem mintha az ő esetében az én első benyomásaim egész alap
talanok lettek volna. Csak megtévesztettek, hamissá váltak azál
tal, hogy épp némely helyesen látott tulajdonságot összetévesz
tettem az e g é s z  emberrel. Felületes embereknél és felületes 
ismeretségeknél mindig ez a pars pro toto a hiba, s folyton meg
ismétlődik. Ez és még egy: tudniillik nem lehet külső megfigyelé
sekből egy ember egész jellemére következtetni, nem lehet mind
addig, amíg nem tudjuk, hogy az az ember konkrétan, az adott 
pillanatban milyen helyzetben van. Nemhiába hatott rám ez az 
ember majdnem kezdettől fogva, s mennél tovább tart ez az uta
zás, annál inkább nyugtalanítóan. Most már a nevét is tudom. 
Lukinnak hívják. Most már megtudtam, hogy az ő szinte eufóri
kus szolgálatkészsége, ahogy szinte kínálkozva, fáradhatatlanul 
futkosott egyik embertől a másikhoz, nem azzal magyarázandó,
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hogy ő valami új típusú, szolgálni akaró intellektuel, hanem 
onnan ered és annak az ideges megnyilvánulása, hogy Lukin 
annál inkább szűköl, minél inkább közeledünk Leningrádhoz. 
Annyira szűköl, hogy az már elviselhetetlen, és beszédbe mene
kül, s talán... talán még egy meggondolás is vezeti: szimpatizáló
kat akar magának szerezni, embereket, akik majd egy jó szót 
szólnak mellette. Akárhogy is van, egy biztos: betege a féle
lemnek, és én, szamár, ezt csak akkor láttam meg, mikor ő maga 
kifejezetten megmutatta, megvallotta.

M. és én késő este egyedül maradtunk fenn a szalonban, mikor 
egyszerre az úgyis színtelen szőkesége vértelen sápadtsággá vált, 
és azt mondta, hogy amit ő nekünk eddig magáról beszélt, az 
hazugság volt. Nem igaz, hogy őt a szovjet állam küldte ki egyévi 
tanulmányútra Franciaországba. Vizet tölt a pohárba, szájához 
emeli, de aztán, anélkül hogy egy kortyot is inna, visszateszi 
a poharat a vacsora után zöld posztóval leterített asztalon a tál
cára. És mosolyog. Ráismerek ugyanarra a rezgő, tétova, szolgá
latkész mosolyra, mellyel az enciklopédia szerepét játszotta. Szó
val, folytatja, őt nem küldték ki tavaly államköltségen külföldre, 
hanem kiszökött a Szovjetunióból útlevél nélkül, és nem tavaly. 
Három évvel ezelőtt, a letartóztatása elől szökött ki akkor, mikor 
a pártban a jobboldaü ellenzék, melyhez ő is tartozott, lehetet
lenné lett téve. S megint és megint szájához emeli a poharat, 
s mindig újra elfelejt inni. Külföldön újságíróskodott, s jól 
megélt; menyasszonya is van -  ő fejezte ki így magát, hogy 
menyasszony - ,  s a fényképét is elővette a vadonatújnak ható kék 
bőrtárcájából -  francia lány a menyasszonya, akinek a szülei jó 
polgári egzisztenciát biztosítottak volna neki, ha Párizsban 
marad. Nem maradt Párizsban. Három év után, íme, megy vissza 
a Szovjetunióba. Vissza kell mennem -  fejezte be szó szerint.

Ha faggattam vagy talán csak egyszerűen megkérdeztem 
volna, hogy miért k e l l  visszamennie, mi indította vagy mivel 
kényszerítették erre az elhatározásra, azt hiszem, megmondta 
volna. Az, hogy egyáltalán ezt a vallomást tette nekünk, ismeret
len embereknek, csak idegállapotával magyarázható, melyen 
nem tud úrrá lenni. S épp ezért minden további kérdés a mi
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részünkről ennek az ő állapotának a kihasználása, valahogy -  M. 
később azt mondta nekem, ő is így érezte -  visszaélés lett volna, 
mert esetleg olyan dolgokat mondott volna el, amiket különben 
normálisabb állapotban óvakodna bárkinek is az orrára kötni. 
S hogy ez így van, abban megerősít, hogy ma egész nap, ameny- 
nyire csak lehet, kerül bennünket.

Vjacseszlav Fjodorovics járt New Yorkban, Washingtonban, 
megjárta Nápolyt, s látta Amszterdamot is. Minden jel szerint 
New York tette rá a legnagyobb benyomást, de különös módon 
igyekszik ezt valahogy elleplezni. Mindenről, ami nem hazai, 
kelletlenül és hideg fölénnyel beszél.

-  Amszterdam -  kérdezem -  tetszett-e, szép-e?
-  No, igen, tiszta város, tiszta városka, nyicsevo.
Ma megint viharos a tenger.
A hajó szakácsa zsidó. Van itt örmény, orosz, ukrán, kauká

zusi. A szakács a polgárháború idején pogrom elől menekülve 
orosz gyermekmenhelybe került, ott nevelkedett. Két északi
sarki expedícióban vett részt. Antiszemitizmus? Hallotta, hogy 
volt valami ilyen régen, ugye, az azt jelenti, hogy különbséget 
tesznek a zsidó és más ember között. Ilyesmi csak a cárok idejé
ben fordult elő, na és persze most Németországban. A hajón 
senki se népszerűbb nála, amiben valószínűleg szakácsi minősé
gének is része van. Nagyon erős, tömzsi, mindig mosolyog. 
Nincs még harmincéves. Zsebében egész fényképkollekció, sok, 
nagyon sok a női fénykép.

-  Ismerősök -  mondja, s rám kacsint, miközben elégedetten 
nézi, hogy csodálkozom kifogyhatatlan sokaságukon. A női fény
képekre egyébként, ezekre is ugyanaz a vidékies ízlés jellemző, 
ugyanaz a szegényesen és tehetségtelenül utánzott dámaideál, 
testtartásban, ruházkodásban és frizurában, mint amit a Vja
cseszlav Fjodorovics ifjú élettársának az arcképén láttam. Fur
csa, hogy a győztesre így száll át, persze csak cafrangjaiban, 
a legyőzött osztály modora és stílusa.

A fényképek között egy hajóskapitányé, aki dedikációt is írt 
a kép hátára 1932. májusi dátummal: „Neked, akit úgy szeret
tem, mintha édes fiam lettél volna.”
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Holnapután megérkezünk Leningrádba, és bennem öröm és 
szorongó nyugtalanság.

Nagy beszélgetés M.-vel erről az én nyugtalanságomról. Nem 
tudom elképzelni, hogyan fogom folytatni az írást eddigi problé
makörömben, mikor már a hétnapos hajóút alatt minden problé
mám új mértéket kapott. Egyszerűen antikváltnak érzem a kér
déseimet, a kétségeimet, a sebeimet, mindazt, ami vagyok, s azt 
is, amit írtam. De meg lehet-e tanulni, hogy az embernek ne fáj
jon, ami fáj, s hogy ne lásson kérdéseket, vagy legalább kérdése
ket is ott, ahol mások elintézett és végleges megoldásokat látnak 
csak? Azt mondtam M.-nek: Vjacseszlav Fjodorovics kétségtele
nül egyik reprezentatív tagja annak az új proletariátusnak, mely 
már a Szovjetunióban nőtt fel. Az ő egész szellemi és lelki alkata 
a mai szovjet társadalomnak, azt lehetne mondani, a győztes 
Októbernek a produktuma. Nincs egyetlen versem, novellám, 
tanulmányom, regényem, mely legkevésbé is számíthatna Vja
cseszlav Fjodorovics érdeklődésére, holott nyilvánvaló, hogy 
nem én, hanem ő az, aki, ha nem is volna egy új világnak a képvi
selője, mindenesetre annak az új világnak a hordozója és terem
tője, melyet akarunk s melyben hiszünk.

M. hevesen tiltakozik az én egész gondolatmenetem ellen, ele
jétől végig minden hamis, amit beszélek -  mondja. Félt engem 
a saját -  ahogy ő nevezi -  impresszionábilis természetemtől. 
Abból, hogy esetleg -  M. hangsúlyozza, hogy esetleg -  van mit 
tanulnunk Vjacseszlav Fjodorovicstól, semmiképp se követke
zik, hogy neki azért nincsenek problémái, mert túl van már 
a problémákon, mert egészségesebb. M. az egészséges fogalma 
ellen, ha szellemiekre alkalmazzák, ellenszenvvel tiltakozik. 
Sokkal valószínűbb, hogy Vjacseszlav Fjodorovics nem hogy túl 
van a problémákon, hanem még fel sem fedezte őket. S különben 
is -  és furcsa, hogy ezt épp velem szemben kell hangoztatnia - ,  az 
Abrahám- és Benatzky-hanglemezek muzsikáját semmiféle győz
tes forradalom nevében sem hajlandó vívmánynak tekinteni; tán 
elkerülhetetlen rossz, sőt biztosan elkerülhetetlen, de nem elke
rülhetetlen, hogy az ember, ha tud gondolkozni, ne szűnjön meg 
használni elmebeü képességeit. És ízlését.

78



A beszélgetés lehangolt, és Romain Rolland búcsúlevelének 
a sorai jártak a fejemben: meddő kritika helyett -  meddő problé
mák elvetésével -  az építőkkel együtt építeni. Együtt, együtt!

Vityebszk, május 11.

A Vityebszket lelkes izgalommal festik, tisztogatják és csino
sítják. Először is azért, mert mától kezdve nem Vityebszknek, 
hanem -  rádiógramban közölték a hajóval a rendeletet -  Csapa- 
jevnek hívják. S azután meg azért, mert holnap megérkezünk 
Leningrádba. A hazaérkezés örömére mindenki tréfálkozik, 
s a legfiatalabbak nem annyira járnak, mint inkább szökdelnek és 
ugrándoznak.

Újabb rádiógram: valamelyik szovjet hajó, mely tegnap indult 
el Leningrádból, közli, hogy egyik fűtőjét baleset érte, át fogja 
adni a mi hajónknak, hogy kórházba vigyük Leningrádba. 
Hajónk mindjárt lassított. S egyszerre a tengeren, a magas hullá
mokkal küszködve, közeledett felénk, benne héttagú csoporttal, 
egy csónak. A Vityebszk, illetve már Csapajev megállt, hogy fel
vegye a sebesültet. Mindnyájan izgatottak voltunk. Hajónkról 
kötélhágcsót bocsátottak le, s ahelyett, hogy a sebesültet, mint 
vártuk, a többieknek kellett volna felsegíteni, ő maga igen fürgén 
futott fel a kötélhágcsón. M., akit körülállt a hajó legénysége, 
megnézte a „sebesülést”, és a diagnózisa: a bal kéz mutatóujja 
sérült meg, s ez volt minden.

A Csapajeven ezzel kapcsolatban az a közvélemény alakult ki, 
hogy a sebesült szándékosan idézte elő a balesetet, csak hogy visz- 
szamehessen Leningrádba. Nincs kedve öt-hat hónapig otthon
ról távol kóborolni a világban, ami bizony teherhajóval megeshet. 
A Csapajeven mindenki már az órákat számlálta, s nem vették jó 
néven, hogy e miatt a sebesült miatt tán egy egész órát is vesztet
tünk.

Ma a fiatal cserkesz -  hosszú legény, szemita típus - ,  miközben 
takarítja Vjacseszlav Fjodorovics kabinját, arról beszél, hogy aüg 
várja, hogy megérkezzünk, mert ő a Leningrádba való érkezést
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vodkával fogja megünnepelni. Vjacseszlav Fjodorovics erre csak 
fejcsóválva nevet, mire a másik mentegetőzve jónak látja, hogy 
emlékeztesse:

-  A párt nincs az ivás ellen. Maga Sztálin mondta: lehet inni, 
csak az a kérdés, hogy mikor, mennyit és milyen társaságban.

Vjacseszlav Fjodorovics nem tudott róla, hogy Sztálin ilyesmit 
mondott volna. Ellenben egyet tudott, s ezt meg is mondta a cser
kesznek, aki nem párttag:

-  A párt nem tiltja, de nem is ajánlja az ivást.
A párt -  ennek a szónak itt szinte mágikus jelentősége van. Ha 

valaki azt mondja: a párt -  ő maga, de mindenki más is egyszerre 
elkomolyodik. A fiatal cserkesz is így tett. Fejét vakarva, hallható 
sóhajjal csak annyit mondott:

-  Hiába, gyenge karakter vagyok.
Vjacseszlav Fjodorovics mellém ül, és mutatja nekem a kínai 

birodalomnak egy, az ő fiókjából előhúzott térképén azokat 
a sárga foltokat, melyek a kínai szovjetek területét jelzik.

-  Kár, hogy olyan nagy távolság választja el őket az SZSZKSZ 
határától -  jegyzem meg.

-  Nyicsevo, szovjet instruktorok dolgoznak ott -  hangzik a fe
lelet, gondtalan, bizakodó nevetés és egy kézlegyintés kíséreté
ben. Hosszan elnézi a térképet, mint egy fiatal hódító, aki az 
ő jövendő birodalmait szemléli. A „mint” szót el is lehet hagyni. 
S épp ez a csodálatos és nagyszerű ennek a szovjet hajónak az 
élményében: nyolc nap előtt még egy világban éltem, ahol kon
centrációs táborokban vagy azoknak a sötét, fenyegető árnyéká
ban, vérbe tiporva, megbéklyózva vagy reménytelenül és tehetet
lenül vergődik az, ami itt önbizalomtól duzzadó, győzedelmesen 
uralkodó igazság.

Leningrád, 1935. május 14.

Három napja, hogy elhagytuk a megérkezés előtt Csapajewé 
átkeresztelt Vityebszket, tíz napja, hogy utoljára álltunk a kapita
lista Európa földjén -  tíz, csak tíz napja, és innen máris oly távoli
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nak tűnik nekem, akár XIV. Lajos Versailles-ának a társadalma. 
Ez az, ami egészen különös: repülőgépen alig egynapi távolságra 
egymástól két világ -  az 1935. év szimultán ugyanúgy a reményte
lenség, a bekövetkezett és fenyegető pusztulás, az emberi hori
zontok elsötétülésének, mint a megvalósult és egyre hatalmasab
ban valósuló reményeknek az évét jelenti.

Mindinkább meggyőződöm róla, reménytelen ez az én ver
senyfutásom, ezek a feljegyzések nem tudnak lépést tartani a fel- 
jegyeznivalóimmal. Nem győzöm szusszal. A benyomások töme
gével való birkózásban alul kell maradnom.

Magáról az Ermitázsról -  mit Ermitázs, egyedül a Rembrandt- 
képekről, az élményről, amit azok jelentenek -  lehetne-e eleget 
írni? S ha lehetne, nem sajnálnám-e az időt, amit feljegyzésekre 
vesztegetek, ahelyett hogy ott tölteném ezeket az órákat az Ermi- 
tázsban, amelyre eddig csak három s hozzá nem is egész dél- 
előttünk jutott, noha holnap már megyünk is innen, Moszkvába? 
Egyszerűen valami féktelen habzsolási kedv hatalmaskodott el 
rajtam. Még az Ermitázstól is irigylem az időt, melyet nem az 
utcán és az embereket nézve és hallgatva töltök el. Igaz viszont, 
hogy akkor meg, kint az utcán, beszélgetés közben egyszerre fel
villan előttem A tékozló fiú hazatérése és egész sor festmény, amit 
ki tudja, mikor lesz alkalmam újra látni, s amit mégsem néztem 
meg eléggé, holott szereméin, kellene, hogy míg csak élek, min
dig enyéim maradjanak, vagyis mindig, bármily helyzetben pon
tosan magam elé tudjam idézni őket. A mulasztás fájdalma -  és 
ugyanakkor tudni, hogy azzal is, amit ebben a pillanatban teszek 
vagy nem teszek, akárhol vagyok, akármit teszek, az egyértelmű 
ezernyi más valóság elmulasztásával.

Három napja Leningrádban, s holnap már útban leszünk 
Moszkva felé, én pedig nem Leningráddal, hanem még 
a Vityebszk-Csapajevtől való búcsúvétel feljegyzésével is hátra
lékban vagyok.

Késő délután hideg szélben M. és én a fedélzeten állva lestük 
a pillanatot, hogy feltűnjék előttünk a város, melyet Dosztojevsz
kij regényeiből, majd John Reed könyvétől kezdve számtalan új 
és legújabb keletű könyvből, pamfletból, vitairatból, cikkből és
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hírből ismerünk. Egyszer csak odalép hozzánk a hajó kuktája, 
akivel az úton időnként egymásra mosolyogtunk. Kérdi, lesz-e 
pénzünk villamosra a kikötőből a városba. (Rubelt ugyanis nem 
szabad az országból kivinni, a matrózoknak is, ha megérkeznek, 
csak pár kopejka van a zsebükben.) Megmondtam, hogy Vja
cseszlav Fjodorovics is gondolt erre, és már előző este összeka
parta s ideadta nekem, amije volt, hatvan kopejkát. A kukta, aki 
úgy fejezte ki magát, hogy „maguk m é g i s  csak idegenek”
-  legyen tehát „tartalékunk” is, ideadta az ő tizenöt kopejkáját is.

A lenyugvó nap fényében mintha kigyulladt volna a távoli
hatalmas kikötő, felbukkant Leningrád -  hajónk azonban 
megállt a nyílt tengeren, s várt, míg fel nem bukkant a vízen egy 
egyenesen felénk tartó motorcsónak. Vagy tízen ültek benne, 
s feljöttek a hajóra.

-  A GPU, jönnek, hogy a partraszállás előtt ellenőrizzék 
a hajót -  magyarázta meg nekünk nem izgalom nélkül a hangjá
ban a kukta, aki tizenöt kopejkájával és persze még inkább 
a spontán gondoskodásával meghatott bennünket.

Hajóra szállva a GPU emberei eltűntek az öreg kormányossal
-  azzal, aki cukorkákkal kedveskedett a vörös hajú csúnya 
asszony gyerekeinek, s mindenki csendben várt, míg újra meg 
nem jelentek. Akkor mindjárt bennünket kerestek meg, hogy 
megmondják: a kikötőben már vár ránk a gépkocsi a VOKSZ 
kiküldöttjével. Igen barátságosan a parancsnokuk a poggyászunk 
iránt érdeklődött. S nem engedte meg, hogy én emeljem a koffe
reket, hanem ő végezte el ezt, és anélkül, hogy kinyittatta volna 
őket -  én megmondtam, hogy azért olyan nehezek, mert főleg 
könyvek és kéziratok vannak bennük -  mire mosolyogva bólin
tott, hogy tudja. Mindjárt rájuk erősítette az ólomplombákat, és 
egy gyorsan kitöltött nyomtatványt adott át nekem, majd újabb 
kézszorítások után továbbment a csoportja élén. Nem az egész 
csoportja élén, mert -  mint ekkor észrevettem -  valamivel távo
labb a csoportja néhány tagja ott maradt a szalmasárga fiatalem
berrel, Lukinnal.

Az egész procedúra nem tartott félóránál tovább; utána a GPU 
emberei -  M.-től és tőlem újra elköszönve -  megint sorban le
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ereszkedtek a hágcsón a hajó aljában rájuk várakozó motorcsóna- 
kukra. Lukinra esett a pillantásom. A hideg esti szélben verejté
két törülgette a kabátja felső zsebéből előhúzott zsebkendőjével. 
Mielőtt a GPU utolsó két embere is leereszkedett volna, előrebo- 
csátották Lukint. Magukkal vitték a motorcsónakon. Mindenki 
ott állt a fedélzeten, és senki erről egy hangot se szólt, mintha 
senki se venné tudomásul azt, ami a szeme előtt történt.

M. később azt mesélte nekem, hogy mielőtt Lukin eltűnt, köz
vetlenül azelőtt a csoportban állva hozzáfordult, és azt mondta 
neki, hogy ő a GPU-val együtt megy el, mert számára azok fog
nak szobát keresni.

A Vityebszk-Csapajev -  azt mondták, hogy azért, mert teher
hajó -  a várostól tíz kilométerre állt meg a tengeren. Vártuk 
a motorcsónakokat, melyek majd partra szállítják az utasokat. 
Éjfél elmúlt, mikor én, majd utánam M. a kötélhágcsón végre 
leereszkedtünk a csónakba. Sose fogom elfelejteni a nagy szál 
sovány fűtőt -  alakja feltűnt nekem már az értekezleten, különö
sen mélyen benn ülő fekete szemével s még inkább a többiektől 
elütő hallgatagságával - ,  aki a valószínűtlenül világos éjszakában 
most egyszerre M. mellett termett, s hallgatagon M. dereka köré 
kötelet kötött, melynek végét egy barátja kezébe adta, hogy 
fogja, s miközben M. így ereszkedett le a kötélhágcsón, ő maga 
mindig egy lépcsőfokkal megelőzve haladt előtte lefelé, oltalma- 
zóan kitárt két karral, hogy megfogja, ha meg találna csúszni. 
S mikor a csónak elindult, ő is ott állt azok között, akik a hajó 
korlátján előrehajolva, sapkákat és kendőket lobogtatva búcsúz
tak tőlünk.

A parton már várt bennünket egy magas nő, aki a VOKSZ 
megbízásából jött autóval elébünk. Bemutatkozott: a VOKSZ 
leningrádi kirendeltségének az igazgatónője. Magunkkal csak 
a kézipoggyászunkat vittük. Mielőtt kijutottunk a kikötőből, 
gépkocsinkat feltartóztatta egy egyenruhás ember. Kérte 
a „bumaskát”. Előszedtem az írást, amit a GPU-tól a hajón kap
tam, ő hosszan nézegette, aztán visszaadta, mondván, hogy 
ennek ellenére le kell szállnunk, mert meg kell vizsgálni poggyá
szunk tartalmát. A VOKSZ igazgatónője megmutatta neki
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a maga „bumaskáját”, mutatta a hatóság ólomplombáit a csomag
jainkon. A katona meghallgatta nyugodtan és figyelmesen, hall
gatta kísérőnk mind élesebb hangon előadott érveit, s várt, míg az 
befejezte minden érve előadását. Mint akinek nem sietős. Hallga
tását úgy magyaráztam, hogy az érvek és a hang hatnak rá. 
O azonban megszólalt, lassan s egykedvűen ismételve meg a fel
szólítást: hagyjuk el az autót poggyászunkkal együtt, mert azt 
meg kell vizsgálni. Éjfél után kettőre járt már, és kísérőnk mérgé
ben lármázni kezdett. Az egyenruhás ember azonban továbbra is 
csak az autó ajtaját fogta, az idő előrehaladottságára panaszkodó 
kísérőnőnkkel való együttérzése jeleként bólintott, de hangját 
egy árnyalattal se emelve, újra csak a verdiktet ismételte: ki kell 
szállni, mert a poggyászt meg kell vizsgálni. Kísérőnk erre dér- 
rel-dúrral elhagyta az autót, hogy pár pillanat múlva egy nálánál 
sokkal alacsonyabb termetű nővel jöjjön vissza, aki azonban szin
tén egyenruhát viselt. Ennek egy szavára a katona azonnal odább- 
állt, s a mi autónk folytatta útját.

Gyerekkoromban Apatinban, amikor a Schützenverein az egy
házi ünnepek vagy előkelőbb temetések alkalmával ünnepélyes 
egyenruhájában teljes díszben felvonult, annak az élén sárgaréz 
gombos jogarral a kezében, méltóságos, hosszú hófehér csősza
kállal s maga megett harsogó fúvós hangszerekkel haladt végig 
hihetetlen impozánsan a parancsnok, akit Hans Vetternek hívtak 
-  csak ez a hosszú öreg sváb festett a díszegyenruhájában olyan 
méltóságteljesen, mint a bíboros livrébe öltöztetett portás a Hotel 
Európa bejárata előtt, ahol a gépkocsink megállt. S csak a XIX. 
századi orosz regényekből volt tudomásom arról, hogy lehet 
olyan mélyen és szertartásosan valakinek az üdvözlésére megha
jolni, voltaképp térdet hajtani, mint ahogy ez a portás, kicsit 
a díszmagyaros kosztümökre emlékeztető, csak épp karddal fel 
nem szerelt feudális ruházatban a mi tiszteletünkre megtette. 
Kísérőnőnk elbűvölő szívélyességgel, bár láthatóan fáradt volt, 
a késő óra ellenére felkísért bennünket a szobánkba, hogy maga 
győződjék meg róla, minden rendben van-e, megkérdezte, 
mikorra kívánjuk reggel az autót, közölte velünk, hogy a hotel 
éttermében a nap bármely órájában ehetünk, ihatunk, amit sze
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münk-szánk kíván, s hogy reggel majd a VOKSZ számunkra 
kirendelt vezetőjével, aki egyébként kizárólag a mi rendelkezé
sünkre fog állni, tervet dolgozhatunk ki, hogy mit akarunk meg
tekinteni a városban, múzeumokban, színházban, szóval min
dent, amit akarunk, csak mondjuk meg -  és ezzel magunkra 
hagyott bennünket. S ahogy egyedül maradtunk szobánkban, 
ebben a múlt század fényűzésével berendezett nagy teremben, 
egymásra néztünk, és mind a ketten egyet éreztünk: elfogódott
ságot és csodálkozást afelett, hogy ez csakugyan valóság; valóság, 
hogy itt vagyunk, s valóság, hogy lehet, van a földtekén egy 
ország, ahol b e n n ü n k e t  úgy fogadnak, mint itt.

Első éjszaka szovjet földön, Lenin városában. Alkóvban balda- 
chinos ágy, nehéz sárga selyemfüggönyökkel, melyeket azonban 
nem húztunk be az ágyon. A szentpétervári éjszakák, meggyő
ződtünk róla, nemcsak regényeim. A teherhajó kemény fapriccse 
után a rugalmas, széles, finom ágy. Fáradtak voltunk, s mint reg
gel megvallottuk egymásnak, egyikünk se tudott elaludni. 
Engem a Vityebszk-Csapajev-beli élményeken kívül, melyek 
újra felzsongtak, az szorongatott, kínzott, hogy itt így a tenyerü
kön hordoznak, így fogadnak, ilyen szállodában helyeznek el. 
Nem csodálkoztam azon, hogy amikor Rouenban hajóra száll
tunk, a kapitány fanyar képpel fogadott. Megszoktam. S vala
hogy normális volt, hogy nincs hordárra pénzem, és kínlódom és 
kínlódunk a csomagokkal, melyeket fel kellett vinni a hajóra. 
Hozzászoktatott egész eddigi életem, hogy így legyen, s hogy 
afféle terhes, jó esetben megtűrt idegenek legyünk. Azonban 
minden, ami azóta történt magán a hajón s aztán a GPU parancs
noka, aki nem engedte, hogy én emelgessem a poggyászomat, 
a szívélyesség, amellyel kendőt meg sapkát lengettek a hajóról 
a búcsúztatásunkra, á nő, aki éjfél után kettőig várt ránk, hogy 
aztán ebbe a szállodába kísérjen el a számunkra kirendelt gépko
csin -  mindez boldoggá tesz, sőt földúl, mert azt kell kérdeznem 
magamtól, hogy meg tudom-e valaha is mindezt méltóképpen 
szolgálni, s épp mert ezt kérdezem, úgy tűnök magamnak, mint 
szélhámos, aki valami félreértés haszonélvezője. És míg zúgó fej
jel, felzaklatott idegekkel ki-kinyitom a szemem, hogy a már haj
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nalodó fehér éjszakába nézzek és a már ébredező város első zajaira 
figyeljek, egyszerre eszembe jut Lukin, a szalmasárga fiatalem
ber. S eszembe jut, úgy tettem, mint a többiek, mint a hajón min
denki: el se köszöntem tőle.

Délben a VOKSZ-tól mellénk adott kísérőnővel kimentem 
a hajónkhoz az ott maradt nagy poggyászért, de fel se kellett 
mennem a fedélzetre. Amint megpillantottak, már sietett is egy 
tömzsi fiatal legény, vállán a legnehezebb, hatvan kilogrammos 
nagy bőrönddel tartott felénk, és maga tette az autóra. A kísé
rőnő a ridiküljében kotorászott, s előszedett egy ötrubelest, 
hogy a legény kezébe nyomja. Az nevetve rázta a fejét. Valami 
olyat mondott, hogy együtt utaztunk, barátok vagyunk. S nem 
fogadta el. A hajóról még egyszer barátságosan intett nekem bú
csút.

Ha ma, háromnapi tartózkodás után, gondban és gondolatban 
már fél lábbal Moszkvában, Leningrádra gondolok, nem az 
Ermitázs csodái azok, amik legmélyebben megfogtak. A világ 
bármely más városában rövid háromnapi tartózkodás alatt olyan 
festmények élménye, mint amilyen az ifjú női test szépségét 
ragyogó gyönyörben ünneplő Rembrandt Danaé-ja vagy a már 
öreg Rembrandt hatalmas vászna a tékozló fiú megtérésének 
témájával, bennem minden mást elhomályosított volna. Nem  
mintha csak el tudnám képzelni is, hogy valaha is elmosódhat 
bennem az, amit a szememnek s a szememen keresztül egész 
valómnak életreszólóan, hogy a többi képről ne beszéljek, épp ez 
a két festmény tárt fel. (Újabb bizonyíték, hogy ahogy nincsenek 
jó fordítások, nincs jó reprodukció se: csak rossz és kevésbé rossz 
között van választás.)

Tehát: még az Ermitázst is felülmúlva, mindenekfelett dominá- 
lóan azok a percek rezegnek bennem tovább, melyeket a cári Téli 
Palota előtt állva éltem át. Vajon pusztán ez a tény nem egy új, 
ennek a más életnek lenyűgöző hatalmáról, nem magának az élet
nek eddig nem is sejtett gazdagságáról beszél-e félreérthetetle
nül? Délután a lenyugvó napnak azok a rézsútos sugarai, melye
ket Dosztojevszkij úgy szeretett, s előttünk és körülöttünk renge
teg ember, csúnya kék és zöld cipőkben, fehér rubaskákban,
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a nőkön rossz pamutharisnyák, amilyeneket Európában már 
sehol másutt nem lehet látni -  az arcokon azonban valami friss, az 
életet élvező nyugalmas derű. Szembetűnő ennek a beláthatatlan 
nagy, mindent elöntő sokaságnak a kifejezetten kispolgári jel
lege. Öregeket alig látni; ahová nézel, párok, de nem úgy, mint 
Párizsban, szinte nyilvánosan élvezett szerelemben, hanem szoli
dan karonfogva, mint egy óriási kisváros erényes publikuma 
a sétán, és sehol még annyi másállapotos nőt nem láttam, mint itt. 
A népnek valami szakadatlan és szelíd alkonyi majálisa ez, azok
nak a hatalmas épületeknek a tövében, melyek még húsz év előtt 
bevehetetlen erődítmények soraként övezték a legsötétebb ázsiai 
uralkodó palotáját.

Mindenkit, aki kételkedik az elkövetkező forradalmak győ- 
zélmi lehetőségeiben, mindenkit, akit bizakodásában megingat 
vagy kishitűvé tesz a kapitalista megnyomorító hatalmak félel
mes erőszakszervezetének a látása, ide kell hozni, és semmi mást, 
csak megmutatni nekik ezt a teret, melyet én láttam. Micsoda 
legyőzhetetlennek látszó erőt fitogtatott, milyen szuggesztíven 
bátortalanított el minden lázadó akaratot ez a táborokkal körül
zárt cári palota -  a feudalizmusnak és a hódító, uralkodó, vad 
éhségű tőkés kegyetlenségnek ez a vára-, s ma a termeiben Lenin 
arcképe néz le a falakról, s egykori trónterme ma múzeum, ahol 
középkori páncélokat és lovasvérteket helyeztek el. S elég volt 
nem egész két évtized ahhoz, hogy az ember, aki a mai leningrádi 
utcáról lép be a cári palotába, valahogy olyan idejétmúltnak 
érezze a még ma is élő európai embertelenségnek és nyomornak 
ezt a legbiztosabbnak s legerősebbnek látszó szövetségesét, a még 
tegnap eleven múltat, ezt a palotát, akár a középkori páncélokat 
és lovasvérteket. A szovjet polgárok, akik ma húsz-huszonöt éve
sek, biztosan át se tudják érezni annak a ténynek forradalmi páto
szát, hogy a trónterem falára messzire ellátszó betűkkel Lenin
nek egy mondata van, az egész falat széliében elfoglalva, kifestve, 
s hogy akár egy Petőfi-vers illusztrációja, az egykori cári trónszék 
a középkori múzeumi tárgyak közt találta meg a végleges helyét; 
a ma húsz-huszonöt éves szovjet polgároknak ez magától érte
tődő, mert az ő számukra az, ami a föld többi részén még félel
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mes, életet megmérgező, életeket zabáló eleven szörnyeteg, csak 
képes- és iskolás könyvekből megtanult legenda, halovány mesz- 
szi múlt. Igen, többek közt a Péter-Pál-erődre gondolok, de nem
csak arra: mint nálunk a középkori kínzóeszközöket, itt mindun
talan múzeumi tárgyként, máskor meg, nem átvitt értelemben, 
hanem ténylegesen, vitrinben, üveglap alatt mutogatják azt, ami 
a világ minden többi részében még mindig és továbbra is való 
jelen.

✓

Útban Moszkva felé, ugyanaznap éjjel a vonaton

Leningrádban megismerkedtünk egy nővel, helyesebben -  és 
ez a kellemetlen a dologban -  megismerkedett velünk egy nő, aki 
az itteni átlaghoz viszonyítva feltűnően jól öltözködik, és mind
járt túlságosan megtisztelt bennünket a bizalmával. Megvallotta, 
hogy nem rokonszenvez a bolsevikokkal. El se tudjuk képzelni
-  mondta - ,  hogy mi volt itt Leningrádban tavaly, a leningrádi 
pártszervezet titkára, Kirov meggyilkolása után.

Mondtam, hogy de igen, tudom, mert a francia lapok is közöl
ték a hivatalos szovjet jelentést, amely arról szólt, hogy a merény
let után megtorlásként százhúsz fehérgárdistát végeztek ki
-  s annál megdöbbentőbben hatott, mert a jelentés semmiféle fel
világosítással se szolgált arról, hogy 1934-ben honnan kerültek 
egyszerre a szovjethatalom kezére „fehérgárdisták”.

A nő a vállát vonta, és arról kezdett meséim, hogy Leningrád- 
ban a gyilkosság napján a GPU mindjárt egész utcákat lezárt, és 
a készenlétben álló tehergépkocsikkal szállította el lakóikat, mert 
az az elv, hogy inkább több száz ártatlan szenvedjen, mintsem 
hogy egy, aki árthatna, szabadon maradjon.

Különös, hogy a nővel, aki kitűnően beszélt franciául, kísérő
nőnk révén itt az Európa Szálló szőnyeges halijában találkoz
tunk, és hogy amint hivatalos kísérőnőnk eltávozott, ez a nő ott 
mindjárt kihasználta az alkalmat, hogy a rezsimmel szembeni
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ellenséges érzületeiről beszéljen nekünk, noha M. az udvariatlan
ságig tartózkodó és szótlan maradt. A nő a beszélgetés során 
elmondta, hogy őt magát a GPU 1927-ben Krímben letartóztatta, 
s három hétig tartotta fogságban, vőlegényét pedig, aki egykori 
orosz herceg, két évvel ezelőtt fogta el a GPU, és Szibériába szállí
tották mint szociálisan veszedelmes elemet.

A nő, aki egyébként csinos, harminc körül lehet. Hajóbeli 
ismerősünk, Lukin után ez volt a második eset, hogy valaki bizal
mas vallomásokat tesz nekünk, ismeretlen idegeneknek. Ezenkí
vül azonban a nő nekem még egy okból kellemetlen volt: talán 
rövidlátó, vagy pedig csak rossz szokása volt, de mindenesetre 
beszéd közben, ellentétben a különben kitűnő modorával, egész 
közel hajolt hozzám, valósággal rám dőlt, és ha én, már azért is, 
mert erősen parfümözve volt, önkéntelenül hátrább húzódtam, 
akkor -  mintha így akart volna marasztalni -  beszéd közben 
kezemre vagy a karomra tette a kezét.

Ennek ellenére, mikor megtudtam, hogy a GPU-t tapasztalat
ból ismeri, nem álltam meg, hogy meg ne kérdjem, hogyan bán
nak ott a foglyokkal.

Bármennyire is nem szimpatizál a rezsimmel -  felelte - ,  saját és 
ismerősei börtöntapasztalatai alapján állíthatja, hogy a GPU soha 
a legkevésbé se bántalmazza a letartóztatottakat vagy gyanúsítot
takat. Mikor vőlegénye a Ljubjankán valami komplikált beteg
séggel ágynak esett, professzorokat hívtak oda hozzá, s mikor 
ő maga nagy depressziókkal járó idegbaja miatt nem tudott táp
lálkozni, a GPU tisztje külön kosztot hozatott neki, s elképzelhe
tetlen türelemmel igyekezett rábírni, hogy egyék. A börtönök
ben mindenütt gazdagon felszerelt könyvtár áll a foglyok rendel
kezésére.

Nehezen megy az írás a robogó vonaton, de reggelre már 
Moszkvában leszünk, és ezt még gyorsan legalább így fel akartam 
jegyezni. Mit higgyek el ennek a nőnek? Mit akar? És ezzel kap
csolatban: mit gondoljak most már Lukinról? Ha az én Vjacsesz
lav Fjodorovicsom most itt volna, s egyenesen megkérdezném? 
A hajón és egyébként Leningrádban is, ettől eltekintve, minden 
és mindenki olyan egyértelműnek, titok nélkülinek, frissen vilá
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gosnak hatott. S ez volt a benyomásom a publikumról is a lenin- 
grádi színházakban. De a leningrádi színházakról s még annyi 
minden másról majd Moszkvában. Hány csomót kellene a zseb
kendőre kötnöm, hogy semmit se felejtsek el?



MÁSODIK RÉSZ





Előzetes felvilágosítás

-  És a regény regénye? -  kérdezhetné valaki, akinek türelmét pró
bára tette a Vityebszk-Csapajewel és Leningráddal kapcsolatos 
élmények leírása.

Megvallom, magam is haboztam, hogy nem kellene-e terjedelmes 
naplójegyzetek helyett összehasonlíthatatlanul rövidebben kizárólag 
azoknak a naplórészieteknek közlésére korlátoznom magamat, 
melyek közvetlenül erről az egy tárgyról, az Optimisták kéziratának 
moszkvai bolyongásairól szólnák. Ha ezt a módot választom, az lett 
volna az előnye, hogy egy meglehetősen áttekinthető összefoglaló táb
lázat készül el. Ezen a táblázaton időrendben a kézirat harminc vagy 
harmincöt meglepő kalandja sorakozott volna egymás mellé és alá. 
Minthogy az odisszea egyes fázisai és a fázisok körül szereplő szemé
lyek, intézmények és környezet arculata ily módon többé-kevésbé 
homályban maradna, egy ilyen táblázat úgy viszonylana a valóság 
képéhez, mint a pikareszk regényekben az egyes fejezetek homlokán 
a címek magukhoz a színes, eleven és jellegzetes alakokkal és arcokkal 
tele fejezetek tartalmához.

Ha minden mást félretéve csak azt közölném, hogy mi mindent 
mondtak, írtak és nyomtattak ki az Optimisták kéziratával kapcso
latban, hogyan váltakoztak a kiadás esélyei a kilátástalanságtól 
a megkötött, pecsétes és szükséges aláírásokkal megerősített szerződé
sig és szerződésekig, hogy aztán megint da capo kezdődjék és folyta
tódjék két éven keresztül az egész viharos hullámzás a mélyponttól 
a kiadás megint kétségtelennek látszó és mégse megvalósuló megvaló
sulásáig -  az ilyen redukált krónika afféle hosszan tartó hidegleléses 
betegség lázgrafikonjához hasonlítana, szeszélyesen fel-le hullámzó, 
hol magasra szökő, hol hirtelen lebukó vonallal. Nem mondom, hogy 
egy ilyen grafikon híján volna minden érdekességnek. Nem, belőle is 
lehetne egyet-mást látni és sok mindenre következtetni.
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Csak egy a bökkenő: ilyen módon az a hamis látszat keletkez
ne, mintha kizárólag egy kézirat moszkvai sorsáról és az ezzel kap
csolatos reflexiókról volna csak szó. Valójában az Optimisták kéz
irata különös módon afféle közeg szerepét töltötte be; moszkvai 
pályafutása során szerzője szeme előtt egy közállapotot, egy egész 
mechanizmust leplezett le, melyet különben - e z  is a rendszerhez tarto
zik -  akkor még a legféltékenyebben és legfélénkebben titkoltak. 
De az Optimisták írója -  mint naplójából kitűnik -  ennek ellenére 
sokáig nem látja, nem meri látni és szeretné nem látni, hogy mit je
lentenek, mire vallanak s mit árulnák el a kézirata kapcsán szer
zett s a kézirat sorsának érdekességét, jelentőségét messzi túlhaladó 
tapasztalatok.

Azt, hogy mennyire nem egy egyszeri, privát „esetről” van szó, 
mennyire nem elszigetelt jelenségről, hanem olyan egyéni esetről, mely
ben rendkívül szemléltetően nyilvánul meg egy egész általános álla
pot, egy uralkodó szabály, semmiféle kronologikus táblázattal vagy 
grafikon segítségével nem lehetne érzékeltetni. S épp ez az, ami miatt 
érdemes és szükséges megismertetni és megismerni a regény moszkvai 
regényét.

Hangsúlyozom: a regény m o s z k v a i  regényét. A z  Optimisták 
kézirata, írójával együtt- ez ma már megállapítható - ,  egy olyan tör
ténelmi pillanatban került Moszkvába, mikor a legmélyebbre ható 
átalakulások veszik kezdetüket a Szovjetunió egész belső életében. A z  
író akkor nem tudja ezt, nem is tudhatja, de minthogy naplót ír, igen 
sokszor anélkül, hogy tudná, mi az, amit regisztrál, mindezt a maga 
módján napról napra megrögzíti. A Szovjetunióban 1935-től egész 
1937-ig egymást követték a „meglepetések”. Aki ezeket az éveket 
Moszkvában élte át, annak szinte napról napra látnia kellett, szem
mel követhette, mint tűnik el valami abból, amit neki még érkezésekor 
-  1935-ben -  a Szovjetunió élete szerves részeként mutogattak, 
s miként alakul ki és készül valami egészen más, mint amit tegnap még 
hivatalból ideálként magasztaltak.

Mai távlatból már kétségtelenül világos, hogy épp ezekben az évek
ben -1935-, 1936- és 1937-ben -játszódott le a lenini Október szelle
mének -  és élő képviselőinek -  következetes likvidálása és a lenini 
Október szellemének az a teljes eltorzítása és meghamisítása, melynek
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csak méltó betetőzését jelentették maguk a moszkvai perek és a sztáli
nizmusnak az a szemérmetlenül hazug irodalmi apoteózisa, mely
-  a mű koronájaként -  Az SZK(b)P története címen látott napvilá
got közvetlenül a perek után.

Ha magukról a moszkvai perekről s a velük egyidejű és őket követő 
tömeges kommunistairtásokról -  a sztálini Szent-Bertalan-éjszaká- 
ról, mely nem egy éjszaka, hanem néhány száz napon és néhány száz 
éjszakán át intenzíven tartott -  egyet-mást már meg is írtak, az, hogy 
1935 és 1936fokozatosan miként készítette elő mindazt, ami történt, 
milyen rendeletekkel, milyen változtatásokkal, milyen mesterségesen 
megteremtett atmoszférában és milyen, minden emberi önállóságot és 
szellemi bátorságot sikeresen megbénító módszerekkel - e z  a két, kül
földről nézve látszólag „csendes” esztendő a Szovjetunió életében 
mind a mai napig krónikásra vár, aki majd felfedezi és felfedi sors
döntő jelentőségüket az orosz és az európai kommunisták és kommu
nista pártok csak később nyilvánvalóvá vált erkölcsi és politikai tra
gédiájában.

A moszkvai naplómnak még azok a részei is, melyek első látásra 
tisztára autobiografikus, intim természetű adatként hatnak, valójá
ban azok, de egyben tükröződései egy sokkalta általánosabb állapot
nak. Ennyiben egyszerre személyes és kordokumentumnak is tekinthe
tők. Ez az oka annak, hogy moszkvai naplómnak némely ilyen intim, 
személyes természetű részletét napvilágra kell hoznom. A tanácstalan
ság és a küzdelem azért, hogy a legnegatívabb jelenségekre is valami 
pozitív magyarázatot találjak, a lelkesedés és a sötét kétségbeesések
-  ez mind nemcsak a napló írójára, hanem abban az időben hívők és 
a hitükért küzdő hitetlenek ott élő százezreire jellemző. Akkor, amikor 
e naplót írta, a napló írója maga se tudta, hogy ezekkel a benső hul
lámzásaival nem izolált egyén, hanem csak egy a megszámlálhatatla
nul sok közül, akik vele együtt s vele egyet élnek át, válságot válság 
után, a többiek éppúgy, mint ő, csak jobban titkolják maguk s még 
inkább mások előtt, s így sokáig tart a látszat, hogy izolált, önhibából 
eredő kétségekről és bánatokról van szó. Nemegyszer fellebbent 
a fátyol, de ahelyett, hogy ilyenkor az ember szembenézett volna 
azzal, ami láthatóvá vált, magyarázatokkal szőtt maga és a valóság 
közé újabb, lehetőleg még sűrűbb fátyolt.
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Átugorva az időbeni sorrendet, fejtegetések helyett a mondottak 
illusztrálására idézek naplójegyzeteimből, az egyik idézet 1936. már
cius 27-i, a másik ugyanez év április 21-i keltű.

Meghívást kaptam, hogy menjek el az Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Schriftsteller (a német írók munkaközössége) tegnap esti 
ülésére. Ismerős arcok: a kis Hugó Huppert, a kövér pártköltő, 
Weiner, az Optimisták egyik lektora, Hans Günther és természe
tesen a hosszú Johannes R. Becher is. És még vagy húszán. 
A referátumot Kurella tartotta: Nietzsche és a francia irodalom 
címmel. Számomra újat nem mondott, de nagyon jól dokumen
tált előadás volt, sok adattal és idézettel bizonyította, hogy az 
újkori francia irodalomban Nietzschei épp ellenkezőleg értékelik 
és épp ellenkezőleg hatott és hat, mint ma a hitleri Németország
ban. Kurella tartózkodott attól, hogy ő maga érdemlegesen állást 
foglaljon, de a problémára hallgatólagosan rámutatott. A referá
tumot vita követte. Megdöbbentett, hogy a német kommunista 
írók teljesen úgy beszélnek Nietzschéről, mint Rosenberg, 
s egyetértenek a fasiszta ideológussal abban, hogy Nietzsche 
a német nemzetiszocialistáknak volt az előharcosa. Nem állhat
tam meg, hogy fel ne szólaljak. Nem mondtam semmi rendkívü
lit, sőt érzésem szerintvcsak dolgokat, amelyek mindenütt másutt 
magától értetődő, kézzelfogható igazságnak számítanának. Azt, 
hogy ha ma Németországban a fasiszták ki akarják sajátítani 
maguknak Nietzschét, mi ne segítsünk nekik abban, hogy 
a XIX. század egyik legnagyobb gondolkodójára barna inget húz
zanak. Azt mondtam, hogy akik itt jelen vannak, többnyire az én 
nemzedékemhez tartoznak, és tapasztalatból, emlékeikből 
éppúgy tudhatják, mint én, hogy nem Nietzsche filozófiai követ
keztetései, hanem intenzitása, gondolkodó szenvedélye, szellemi 
bátorsága milyen pozitív nevelő szerepet játszott épp abban, hogy 
forradalmárokká lettünk. Ők féltik a francia munkásság forra
dalmi szellemét attól, hogy ott Gide és Malraux és velük az egész 
mai baloldali francia intelligencia Nietzschére még mindig mint 
nagy európai gondolkodóra hivatkozik, s nem látják, hogy igenis 
ezeknek a francia kommunista intellektueleknek van igazuk, ha
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nem egyeznek bele, hogy Nietzschét a fasiszták a maguk fegyve
révé aljasítsák le. Semmit, aminek szellemi értékét és emberi 
értékét elvitatni nem lehet, nem szabad átengedni a szellem és az 
ember negációjának, a fasizmusnak.

Megdöbbentett, hogy ilyen közhelyek milyen megrökönyö
dést és -  némaságot váltottak ki. Johannes R. Becher látva, hogy 
a vita, mely az én felszólalásomig meglehetős élénk volt, egy
szerre így elakadt, úgy találta fel magát, hogy nem zárta be a vitát, 
hanem -  „hogy az elvtársak alaposan felkészülhessenek” -  az én 
felszólalásom feletti vitára a következő hónap, tehát április 20-a 
egy egész estéjét indítványozta.

Ma este Arbeitsgemeinschaft deutscher Schriftsteller, folyta
tása a Nietzsche-vitának. Boriska is (a húgom) velünk jött. Fel
szólítottak, hogy foglaljam össze, lehetőleg tézisszerűen, Nietz- 
schéről való nézeteimet. Attól kezdve, hogy kinyitottam a szá
mat, a legnagyobb megbotránkozás az általános reakció. Egysze
rűen nem értem. Nem mondtam mást, megint csak annyit, hogy 
kár és megengedhetetlen, hogy Nietzschét szőröstül-bőröstül át 
akarják engedni a fasisztáknak, s hogy a baloldali francia intellek- 
tuelektől, akiket ők marxizmusra akarnak tanítani, Nietzschét 
illetően épp ők tanulhatnának egyet-mást. Hivatkoztam Lenin 
gesztusára Tolsztojjal kapcsolatban. Kétségtelen, hogy az akkori 
orosz reakció mindent megtett a halott Tolsztoj dicsőségének 
a reakció érdekében való kamatoztatására, egyszerűen maguké
nak akarták és a tanításaiból fegyvert kovácsoltak minden forra
dalmi szellem ellen. Kétségtelen, hogy Tolsztoj számtalan írása 
nyújtott erre lehetőséget. Lenin mégis, vagy épp ezért, nem adta 
oda Tolsztojt a reakciós orosz intelligenciának. S nem ugyanezt 
kellene-e Nietzschével kapcsolatban tenni, nemcsak Nietzsche 
védelmében, ami kulturális szempontból szintén fontos, hanem 
egyszerűen a politikai okosság szempontjából is? A vita rendkívül 
nyomasztóan folyt le. Ahogy én Lenin Tolsztojról szóló cikkére, 
ők Leninnek egy másik írására hivatkoztak, arra, melynek 
a címe: A z örökség, melyről lemondunk. Ebben a cikkben persze 
szó sincs Nietzschéről, de nem is ez a fontos. A fontos, hogy nem
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hiszek abban, hogy az emberek itt, ezen a vitán csakugyan azt 
mondták, amit gondolnak. S később csakugyan meg is tudtam 
ezt. Mikor az ülésről elmentünk, az egyik német megmondta, 
hogy valamelyik pártkorifeus -  ha jól emlékszem, Radek -  cikket 
írt már két hónap előtt Nietzschéről, olyan értelemben, hogy én 
a magam álláspontjával Nietzsche értékelésében szembekerül
tem a hivatalos pártvonallal.

E mellett a naplóbejegyzés mellett ott találom zárójelben ezt 
a három szót: „Morgenröte, 285. oldal.”* Hogy ez a bejegyzés mit 
jelent, máig sem felejtettem el. Néhány nappal a vita után egy német 
elvtárs szobájában ültem a Hotel Luxban, és a könyvei közt ott talál
tam Nietzsche műveinek tizenhat kötetes teljes kiadását. Ott ültek 
velünk a szobában többen azok közül, akik pár nap előtt kérlelhetet
lenül a fasizmus szemétdombjára dobták Nietzschét. A z én köny
veim nagy része Prigrevica-Sveti Ivánon maradt, köztük ugyanaz 
a zöld kötéses Nietzsche-kiadás is, melyet itt, a Lux Szálloda e szo
bájának a könyvespolcán láttam. S magam se tudom, hogyan történt, 
míg ott körülöttem a szobában beszélgettek, én levettem a könyves
polcról Nietzsche Morgenröte című kötetét, és minden szándék nélkül 
lapozgatni kezdtem benne. Egyszerre fantasztikus módon megüti 
a szemem (a könyv 285. oldalán) egy tipikusan nietzschei aforizma, 
melynek a címe: D ie  f r e i w i l l i g  B l i n d e n .  Elolvasom előbb 
magamnak, s aztán félbeszakítva a többiek beszélgetését, hango
san:

„Es gibt eine Art schwármerischer, bis zum Áussersten gehen- 
der Hingebung an eine Person oder Partéi, die verráth, dass wir 
im Geheimen uns ihr überlegen fühlen und darüber mit uns grol- 
len. Wir blenden uns gleichsam freiwillig zűr Strafe dafür, dass 
unser Auge zu viel gesehen hat.”**

Minden meggondolás és tudatos szándék nélkül olvastam fel ezeket

* Nietzsche: Morgenröte (Hajnalpír).
** „Van egy fajtája a rajongó, végsőkig menő odaadásnak egy személlyel vagy párttal 

szemben, mely elárulja, hogy titokban fölényben érezzük magunkat vele szemben, és 
emiatt haragszunk magunkra. Mi mintegy önkéntesen megvakítjuk és büntetjük magun
kat azért, mert túl jól látott a szemünk.” („Akik önként vakok.”)
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a szavakat. Mint ahogy az ember felkiált, ha valami meglepi. De 
hogy fennhangon olvastam, és elvtársaknak, és itt, aKomintem funk
cionáriusai különszállójának, a Luxnak egy szobájában, rám ma
gamra is úgy hatott, mintha olyasmi hangzott volna el, amit nem lett 
volna szabad s legkevésbé épp itt lett volna szabad néven nevezni. 
Ráeszméltem, hogy hallgatólagosan, kötelezően elismert megállapo
dást, egy olyan konvenciót sértettem meg kíméletlenül, mely az élet
hez, az élet elviseléséhez kellett. Hogy felhangzó gondolat lehet ütés 
meztelen idegre: soha még annyira nem tapasztaltam, mint abban 
a pillanatban. Nem a többieken, hanem magamon és a többieken. 
A kínos csend, bár csak rövid ideig tartott, közös, együttes kínos csönd 
volt. Siettünk véget vetni neki. Mint ahogy az ember gyorsan becsukja 
a rosszul záró ablakot, melyet az odakint süvítő s a védett szobába 
betörő fagyos szél váratlanul egy taszításra széttárt. Mindenki sietett 
egyszerre másról beszélni, másról s a szokottnál hangosabban, látható 
igyekvéssel, hogy az előbbi borzongást segítsenek egymásnak egymás 
előtt letagadni. Úgy tenni, mintha semmi se történt volna. 1936 máso
dik felében jártunk, s akkor már mindenkinek volt oka, hogy féljen 
a saját gondolataitól, de azonkívül: hogy féljen még azoktól is, akiket 
barátainak vélt. Mindenkitől.

Kik maradtak életben azok közül, akik akkor együtt voltak, s kit 
hogyan pusztítottak el a következő évek erkölcsileg és fizikailag 
a „tisztogatások” pokoltüzében, nem tudom. De hogy ez a szoba 
a barátságos esti társaságával abban az időben már csak egy volt 
a nagy Szovjetunió százezer és millió hasonló atmoszférájú szobája 
közt, az biztos. Légió azoknak a legjobbaknak a száma, akik -  tragi
kusan -  a forradalomhoz, az emberhez s az ember nagy reményéhez 
való hűség megőrzésére más módot nem találtak és -  akkor -  nem is 
találhattak, mint „önkéntes vakság>> árán szükségesnek, forradalmi
nak és jónak vallani mindent, ami a Szovjetunióban történik. Azért, 
mert a Szovjetunióban történik. E z az önkéntes vakság olyan szellemi 
öncsonkítással járt együtt és a szellemi, vagyis az emberi élet megnyo- 
morításának olyan orgiájává fajult, amilyenről Nietzschének halo- 
vány sejtelme se lehetett. O csak az önkéntes vakság szubjektív pszi
chológiai okait látta, de mit sem tudott arról, hogy adódhat olyan poli
tikai konstelláció, melyben a forradalmár, épp azért, mert nem sza
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bad kétségbeesnie, épp azért, mert meg akar maradni forradalmár
nak, teljes embernek, nem tud mást tenni -  nemcsak pszichológiai, 
hanem erkölcsi okokból se tud mást tenni - ,  mint nap nap után lebun- 
kózni magában az erkölcsi lázadást, a bíráló és világos gondolatot. 
Lebunkózni magában, fáradhatatlanul s mindaddig, míg csak vagy 
őt magát is, fizikailag is, halálba nem küldik, vagy pedig életben 
marad, s ez talán a siralmasabb tragédia: minthogy éveken keresztül 
rendszeresen és sikeresen ölt meg magában minden önálló, spontán 
egyéni felbuzdulást és gondolatot, már küzdelmébe se kerül, már nem 
is fá j neki, sőt már teljes szívvel forradalmi ideálnak hirdeti az 
embert, aki még nem ember, hanem deformált, aszketikusan mindent 
eltűrő, mindent helyeslő és mindenre kész párttisztviselő.

Hogy ez így van, hogy ez volt az a folyamat, melynek szemtanúja 
voltam, s hogy épp ennek, az ilyen irányú folyamatnak a forgatagába 
kerültem bele és ennek iszapjában gázoltam és ennek a folyamatnak 
örvényeiben vergődtem, kezemben az Optimisták kéziratával -  ezt 
akkor nem tudtam. Nem tudtam a nevét annak, amit láttam és éltem, 
de hűségesen számot adtam magamnak, hűségesen s ha naivan is, de 
kerestem is -  mint sok százezer, sok millió más ember is akkor -  az 
igazi nevét annak, ami előttem, velem és bennem nap nap után tör
tént. S ez a naplóm kortörténeti bizonyíték arra, hogy vannak objektív 
és szubjektív helyzetek, melyekben a legnehezebb hinni a saját sze
münknek, s bevallani magunknak, hogy jól látjuk azt, amit szeret
nénk nem látni, s amit nem lehet mégse nem látnunk.

Növekvő csodálkozások, növekvő 
nyugtalanságok...

Ha tehát nem is lehetek oly rövid, hogy naplómból csak az Opti
misták kéziratával közvetlenül kapcsolatos részleteket válogassam 
össze, időnként összefoglalva fogom előadni egy-egy hosszabb részle
tét. A t kell vennem a szót néha azért is, mert helyenként a naplóban 
egy-egy mondat vagy szó afféle jelírás csak, melynek jelentését
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magamnak kell kibetűznöm és megmagyaráznom. S van még egy ok, 
természetesen: ki kell hagynom azokat a részleteket, melyek bajba 
dönthetnének ma is nyilvános funkciót gyakorló, szovjet uralom alatt 
élő személyeket.

A Moszkvába érkezés után készült első bejegyzés május 19-i keletű. 
Azzal kezdődik, hogy a moszkvai utcák milyen meglepően tiszták, 
hogy sokkal többet seprik őket, mint a párizsiakat, s hogy az emberek 
fegyelmezettebbek, mint a párizsiak, vigyáznak, hogy be ne szemetel
jék az utcákat. De már akkor, alig néhány nappal a megérkezés után, 
a napló írója még egy meglepő felfedezést rögzít meg:

Nemcsak a vonaton, de Moszkvában se könnyű feljegyezni 
a napi élményeket. A vonaton azért nem volt könnyű, mert 
rázott, itt pedig azért, mert az élet tempója a gyorsvonaté, és köz
ben az embernek csak egy gyéren közlekedő, régimódi villamos 
áll a rendelkezésére. A túlzsúfolt, rozoga villamoskocsik lépcsői
ről olyan vérfagyasztóan merész fürtökben csüngnek az utasok, 
hogy ember legyen a talpán, aki magának helyet tud szorítani. (A 
földalatti, mely nemrég nyílt meg, egyelőre csak tizenkét kilomé
ternyi vonalon közlekedik.)

„Az élet” gyorsvonattempója ez itt, első naptól fogva ez az 
ember érzése, de ugyancsak első nap már tapasztalja -  s ezt 
a tapasztalatot minden nap és minden óra egyre inkább megerő
síti - ,  hogy ezzel szemben az itt élő emberek tempója a minden 
képzeletet felülmúló lassúság. Ha az élet üteme a gyorsvonatéra, 
az egyes embereké nem a bácskai vicinális vasutakéra, hanem az 
ottani ökrös szekerek vontatott lassúságára emlékeztet, még
hozzá őszi időben, a vendégmarasztaló sáros utakon. Nincs 
hasonlat a lassúság érzékeltetésére, mellyel itt a legegyszerűbb 
dolgok bonyolódnak le. Könyvkiadó vállalathoz vagy a VOKSZ 
hivatali helyiségébe akarok feljutni. A kapubejáratnál megállíta
nak. „Bumaska” nélkül egy lépéssel se lehet megközelíteni a célt. 
A „bumaskát”, vagyis az írást arról, hogy felmehess a lépcsőkön, 
csak akkor kaphatod meg, ha előbb erre a célra másik bumaskát 
(útlevelet, személyazonossági igazolványt) mutatsz fel. Ez azon
ban csak a kezdet. Az útlevelem előveszem, s átadom abban
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a reményben, hogy most már indulhatok. Szó sincs róla. Most 
újabb procedúra kezdődik. Az útlevelet alaposan s nem sietve 
megtekintik, s aztán vele együtt a portás visszavonul fülkéje 
mélyébe. Kintről látom, hogy leül a telefonja mellé, és igyekszik 
telefonhoz kapni az illető személyiséget, akihez felmenni akarok. 
Az illető személyiség legtöbbször nem jelentkezik azonnal, mert 
vagy éppen szintén másik telefon mellett ül, vagy épp kiment 
a szobájából, vagy a szobájában van ugyan, de fontos megbeszélés 
közepette. A legjobb esetben azonban jelentkezik, és miután 
a portás referál, utasítást ad neki, hogy színe elé bocsáthat. Most 
a portás visszaakasztja a telefonkagylót, és bámulatos nyugalom
mal leül egy asztal mellé, melynek fiókjából egy tenyérnyi nagy
ságú cédulát vesz ki s tesz maga elé, s azon többnyire nem éppen 
gyakorlott kezű ember körülményességével kitölti a megfelelő 
rovatokat: a dátumot, a látogató nevét, továbbá annak a nevét, 
akit a látogató keres, azután következik a kérdés, hogy milyen 
ügyben, s miután ezt mind megtudja és ráírja, felemeli fejét, hogy 
megnézze, hány óra, ráírja, hogy hány óra hány perckor adta át 
a bumaskát, s figyelmeztet arra, hogy akihez megyek, annak 
szintén alá kell írni, s ha visszajövök, neki, a portásnak kell lead
nom az írást. Mindezek után két-három lépcsőt átugorva elindu
lok azzal a biztos meggyőződéssel, hogy most már célhoz értem. 
S megint várni kell. Várni kell még akkor is, ha előzőleg pontosan 
megbeszéltem a látogatás idejét. Várni kell azért, mert akit kere
sek, fantasztikusan elfoglalt ember, aki vagy véget nem érő, 
rendkívül fontos telefonbeszélgetést folytat, vagy váratlanul az 
előirányzottnál hosszabbra nyúló megbeszélésen vesz részt, vagy 
-  s ez a legrosszabb, de leggyakoribb eset -  egy percre kiment 
a szobából, hátrahagyva az üzenetet, hogy „tüstént” (szicsasz) 
visszajön -  és a „tüstént” itt a legeslegkedvezőbb esetben leg
alább fél órát jelent.

Moszkvában a három legelőkelőbb hotel: a Hotel Metropol, 
a Savoy és az a szálloda a Moszkva folyó partján, ahol bennünket 
helyezett el a VOKSZ. Megint libériás, romantikus színművek 
agg várnagyaira emlékeztető pátriárka a bejáratnál, pompás 
szoba fürdőszobával és telefonnal, és az étteremben válogatott
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legfinomabb ételek sokaságából választhatunk kedvünkre és 
a VOKSZ számlájára. D e... de akármit is választunk, a kiszolgá
lás oly lassú, hogy az egyik fogástól a másikig még mi is, akik csak 
lassan olvasunk oroszul, első betűtől az utolsóig elolvashatjuk 
a Pravdát, de nemegyszer még az Izvesztyiját is. Sietős volna 
befejezni az étkezést, mert fontos és pontos időre megbeszélt 
találkozásra kell mennem. De ha végre odaérek, az illetőtől üze
net vár: valószínűleg kissé késni fog, de várjam meg, tüstént (szi- 
csasz) itt lesz -  és megjelenik másfél órás késéssel. Talán az ebédje 
tartott még tovább, mint az enyém, talán a villamosra nem tudott 
felszállni, vagy váratlanul valami halaszthatatlan elintéznivaló 
szakadt a nyakába. Mindez együttvéve mindig újra felidézi és 
állandóan fokozza az érzést, hogy körülöttem minden rohan, és 
én nem tudok semmit se elvégezni, semmit se utolérni.

Mi rejlik e paradoxon mögött? Ha az emberek ilyen lassúak, mi 
az „az élet”, ami úgy, olyan utolérhetetlenül vágtat? Mi az „az 
élet”, ami úgy rohan, hogy az emberek, ezek a lassú emberek 
tehetetlenül lihegnek, anélkül hogy lépést tudnának tartani az 
idővel? Bárkivel beszélek, mindnek ez az érzése „az élet” tempó
járól. A nappal itt túl rövid. Mintha itt kevesebb férne bele, mint 
másutt. Párizsban aligha jutna valakinek eszébe éjfél után tele
fonhoz hívni egy embert, aki félig-meddig idegen; itt magától 
értetődően normális, hogy éjfél után egykor telefonálnak valaki
nek a lakására. Nappal nem lehetett megtalálni, tehát éjfél felé 
kezdik hívni, éspedig nagyszerű idegekkel, negyedóránként, 
kitartóan, míg csak nem jelentkezik. Az élet itt feladatokban, lát
nivalókban, akaratban -  és akadályokban, melyeket le kell küz
deni, hogy a legegyszerűbb ügyet elintézhessem -  oly nagyon 
bővelkedik, hogy reggeltől estig és éjfél utánig nem ereszti el az 
embert, míg csak a fáradtságtól össze nem esik -  reggel nyolckor 
már rám csenget, újra visszavisz az életbe a telefon, melynél 
egyébként, azt már látom itt az időbeosztás napi programjában, 
átlag egy órát tölt az ember. Minimum egy órát.

Ami ebben az első moszkvai naplójegyzetben így összegezve többé- 
kevésbé zavarosnak látszik, az valóban zavaros. A z hű tükröződése
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az első moszkvai napok meglepő és ellentmondásokkal teli tapasztala
tainak. A z újonnan érkezett, aki a fenti sorokban megkísérelte össze
foglalni fogalmilag a számtalan nagyobb és kisebb benyomását, bár
mennyire is lelkesedett, látszik, bizonyos tapasztalatokkal nem tudott 
mit kezdeni.

így nem tudta, hogy mire vélje Aroszev elvtárs magatartását. Igaz, 
Aroszev elvtárs VOKSZ-ja nemcsak Leningrádban, Moszkvában is 
úgy kitett magáért, hogy többet nem is lehetett volna vendégszeretetben 
nyújtania. Moszkvában is minden reggel megjelent a hotelban 
a VOKSZ-nak egy-egy rendkívül kedves női alkalmazottja, hogy 
ceruzával a kezében és papirost téve maga elé összeállítsa kívánsá
gaink listáját: milyen intézményeket óhajtunk meglátogatni, melyik 
színházba, milyen előadáshoz akarunk belépőjegyet, hány órára 
kívánjuk a VOKSZ gépkocsiját -  és akár a mesében, ki kellett csak 
mondani a kívánságot, hogy a VOKSZ nyomban gondoskodjék telje
sítéséről. Ámde se a nagyszerű hotelszoba, se a hotel szakácsának 
impozáns művészete, se a színházjegyek, se a VOKSZ-tól kirendelt 
kísérőink minden rendkívüli előzékenysége és fáradhatatlan kedves
sége, semmi se tudta számomra ellensúlyozni az ugyancsak rendkí
vüli, de negatív értelemben rendkívüli meglepetést, azt, hogy nap múlt 
nap után, és azzal, aki voltaképpen meghívott Moszkvába, Aroszev 
elvtárssal, a VOKSZ elnökével még mindig nem beszélhettem. Sőt 
még csak nem is láthattam. Minden nappal kínosabb lett számomra, 
hogy a VOKSZ épp soron lévő, lekötelezőén kedves női alkalmazott
jához a sztereotip sürgető kérdéssel forduljak, hogy vajon Aroszev elv
társ ma is annyira elfoglalt-e, hogy megint nem ér rá fogadni. S már 
szégyelltem magam, hogy a VOKSZ egymást váltogató s változatla
nul szeretetreméltó női alkalmazottait minden esetben újra kényszerí
tem, hogy meghallgassák magyarázatomat, hogy bármennyire is 
őszintén és megindultan hálás vagyok ezért a nemcsak minden vára
kozásomat, de minden elképzelésemet is messze felülmúló fogadtatá
sért és vendégszeretetért, melyben részem van, mégis szükséges és 
mondhatnám életbe vágóan fontos számomra arra emlékeztetni, hogy 
én nem turistaként jöttem a Szovjetunióba, hanem mint az Optimis
ták című regény írója, s jövetelem közvetlen és legfontosabb célja, 
hogy kéziratomat itt kinyomtassák, s ez egyben további maradásom
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feltétele is, és hogy nincs főbb vágyam, mint az, hogy feleségem orvosi 
munkát vállaljon, én pedig a kiadóvállalattal megkötött szerződésem, 
illetve a regényért kapott honorárium segítségével szintén ne 
a VOKSZ vendégeként, hanem mint író éljek és keressem meg kenye
remet a Szovjetunióban. S hogy ez a vágyam nem ábránd, hanem 
minden további nélkül teljesülni fog, arról annak idején Párizsban 
épp Aroszev elvtárs biztosított, s nekem épp ezért, ugyebár ez érthető, 
a legsürgősebben kellene találkoznom Aroszev elvtárssal, aki meg
ígérte nekem, hogy az Állami Kiadóvállalat és az Idegennyelvű For
radalmi írók Könyvkiadó Vállalata fogja kiadni, illetve lefordíttatni 
az Optimisták című regényemet.

A z én egyre hevesebb és türelmetlenebb litániámra VOKSZ-beli 
barátnőim, akiket már megjelenésükkor a kérdéssel fogadtam: Aro
szev? -  mind egyformán türelmesen azzal válaszoltak, hogy ami a fe
leségemet illeti, máris meggyőződhettem róla, mennyire szükség van 
Moszkvában röntgertológusra, hiszen minden üzemben, melyet meg
látogattunk, amint csak meghallották, hogy ő röntgenológus, elhal
mozták ajánlatokkal. E z csakugyan így is volt, s az, ahogy itt kínál
ták a munkahelyeket, Párizs után, ahol az idegennek tilos volt dol
gozni, valóban úgy hangzott, mint szinte hihetetlen, elbűvölően bol
dogító muzsika. Annál kellemetlenebbül hatott azonban, hogy amint 
VOKSZ-beli barátnőim a saját személyemre tértek át, mindig csak 
egy nótát húztak a fülembe, tudniillik azt, hogy ők természetesen 
megértik türelmetlenségemet, melyre azonban, legalábbis egyelőre, 
nincs okom, meg kell szoknom itt a tempót, hiszen még csak most 
érkeztünk, és a hónap még hosszú, a hónap végéig a VOKSZ vendé
gei vagyunk, a VOKSZ gondoskodik minden szükségletünkről, és 
csak napok kérdése, hogy mikor lesz Aroszev elvtársnak ideje, hogy 
velem mindent megbeszéljen, s azután már, remélhetőleg, minden 
gyorsabban fog menni, egy-két napon pedig nem múlik semmi...

S  csakugyan úgy volt. Bebizonyult, hogy felesleges volt oly epedve 
várni a pillanatra, amikor Aroszev elvtárs időt szakíthat majd 
a velem való összejövetelre. A pillanat mégis csakugyan bekövetke
zett, de...

Nem mintha Aroszev elvtárs nem lett volna barátságos. Sőt szívé
lyes, nagyon szívélyes volt, csak éppen -  ellentétben első találkozá
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sunkkal, mikor a párizsi szovjet követség kis fogadószobájában az 
egyik kis asztal szélén ülve beszélgetett -  most a kissé túlságosan, 
hangsúlyozottan előkelő elnöki” szobájában s egy nem kevésbé impo
záns „elnöki” íróasztal mögül emelkedett fel, hogy kezét nyújtsa, ezút
tal -  szintén ellentétben párizsi találkozásunkkal -  csak az egyiket. 
Aroszev elvtárs nyilván azok közül az emberek közül való -  gondol
tam - ,  akik másképp "viselkednek, arcuk is szinte más lesz, amikor 
társadalmi méltóságuk külső attribútumai veszik körül őket. Kevésbé 
szabaddá, elfogulttá teszi őket a tisztelet, melyet a saját, a társadalmi 
ranglétrán elfoglalt magas pozíciójuk s általában „a pozíció” iránt 
éreznek. Egyébként sokáig -  relatíve sokáig, mert hiszen negyedórá
nál többet aligha raboltam el a VOKSZ elnökének idejéből - ,  sokáig 
alig jutottam szóhoz. Aroszev elvtárs beszélt, úgy tett, mintha kérde
zősködne, de a kérdésekre mindjárt ő maga is felelt. Megkérdezte, 
hogyan utaztunk, s mindjárt hozzátette, hogy biztosan fáradságos volt 
a hosszú hajózás. Érdeklődött, mit láttunk Leningrádban, s mit lát
tunk eddig Moszkvában, s helytelenítette, hogy még nem mutatták 
meg nekünk Sosztakovics operáját, a Leszkov kisregényének szöve
gére készült Katyerina Izmajlovát, s mindjárt fejcsóválva meg is 
nyomta íróasztalán a csengő gombját -  a telefonon kívül az íróaszta
lon három ilyen csengő vo lt-, s az erre megjelenő titkárnőjének erélyes 
utasítást adott, hogy ha törik, ha szákad, a Katyerina Izmajlova elő
adására szerezzen nekünk jegyet, persze, mondta hozzánk fordulva, 
mindenki kényelmes, az ilyesminek utána kell járni, mert hetekre előre 
ki vannak árusítva ajegyek, de a VOKSZ alkalmazottai tudhatnák, 
hogy a VOKSZ számára a színház köteles helyet teremteni. Aroszev 
elvtárs panaszkodott, amint a titkárnő eltávozott, hogy mindenre neki 
kell gondolnia, aztán a feleségemet kérdezte, megmutatták-e már neki 
az abortáriumot, mint orvost ez biztosan rendkívül érdekli, ezt az 
intézményt a VOKSZ minden külföldi orvosnak megmutatja, mert ez 
is azok közül a szovjet intézmények közül való, melyekhez hasonlót 
sehol a világon nem lehet találni, ez az intézmény a bizonyítéka, hogy 
a Szovjetunióban gyakorlatilag keresztülvitték azt az elvet, hogy a nő 
nem rabszolga, a nő rendelkezik a saját testével -  s ki tudja, meddig, 
illetve én tudom, biztosan így ment volna ez tovább, egész a nekem 
szakított negyedóra utolsó percéig, hacsak épp azért, mert egyszerre
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tudatára eszméltem ennek a veszélynek, meg nem emberelem magam, 
és szinte erőszakosan meg nem ragadom a gyeplő szárát, s rántva egyet 
rajta, meg nem akadályozom, hogy Aroszev elvtárs továbbra is csak 
így erre-arra kalandozzék, megfeledkezve arról, hogy én voltaképpen 
miért vagyok itt.

S Aroszev elvtárs eddig vidáman csillogó fehér fogai egyszerre lát
hatatlanná váltak az összeszorított ajk mögött, s mintha még az ango
losra nyírt tömött fekete bajusz is hirtelen elkomorodott volna az előbb 
még mosolygó kerek arcon -  Aroszev elvtárs képére őszinte megrökö
nyödés ült ki, mintha csakugyan váratlanul, sőt brutálisan tapintatla
nul emlékeztetném valamire, amiről megfeledkezett.

-  A z  Optimisták kiadásának ügye miatt már napok óta tűkön 
ülök, alig vártam, hogy végre találkozzunk -  ismételtem, és most már 
én csodálkoztam azon, hogy ezt egyáltalán magyaráznom kell őneki, 
majd folytattam kissé bizonytalanná válva lendületemben, de annál 
hevesebb elszántsággal. -  Most ugyebár lesz szíves kézbe venni a dol
got, tájékoztatni az Állami Kiadóvállalatot, valamint az Idegen
nyelvű Forradalmi írók Kiadóvállalatát a kéziratomról, és ahogy 
Párizsban megbeszéltük, épp mint a Kultúrkapcsolatok Intézetének 
elnöke, nekem, külföldi írónak a kezemre járni, hogy a szovjet ki
adókkal kapcsolatba kerüljek...

Minden elszántságom ellenére torkomon akadt a szó. Ugyanis míg 
beszéltem, Aroszev elvtárs már nemcsak hogy kellemetlenül komoly 
maradt, hanem olyan képet vágott, mint akinek a tányérjára olyan 
ételt tesznek, mellyel szemben idioszinkráziája van, de a jó modora 
tiltja, hogy ezt nyíltan bevallja, viszont zavart és kínos, szinte vádoló 
grimaszával mégis elárulja, hogy tapintatlanul kellemetlen helyzetbe 
hoztam.

-  Nagyon, nagyon sajnálnám, ha félreértene -  mondotta, miköz
ben orosz cigarettákkal kínált, s egy pillanatra még a hosszú orosz 
cigaretták és az európaiak közt pár szóval párhuzamot vont. 
-  Nagyon sajnálnám, ha félreértene, de meg kell vallanom, az 
a benyomásom, hogy...

Aroszev elvtárs ezúttal nem beszélt folyékonyan. Egy-egy mondatot 
állítmány helyett egy gesztussal fejezett be. Beszélt Romain Rolland- 
ról, aki -  mint mondta -  a Szovjetunió nagyszámú külföldi barátai

107



közt kétségtelenül „a legnagyobb”, s akinek a szava a Szovjetunióban 
kétségtelenül rendkívüli súllyal esik latba. Semmi, abszolút semmi ok 
sincs rá, hogy kételkedjünk abban, hogy a Szovjetunióban kiadóra 
talál egy kézirat, melyről egy Romain Rolland azt mondja, hogy nagy 
és nagyszerű, s énné mulasszam el majd annak idején Romain Rol
land-nak a kéziratról szóló írásos nyilatkozatait a kiadóknak megmu
tatni. Ezt ő barátilag tanácsolja nekem. Viszont ugyanakkor baráti- 
lag arra kér, hogy ne értsem félre, sőt, hogy igyekezzem megérteni, 
hogy ő mint a VOKSZ elnöke már megtette, amit tehetett, azzal, hogy 
vendégül hívott s vendégül lát a Szovjetunióban, s ezáltal lehetségessé 
teszi, hogy itt a kéziratom ügyében a szükséges lépéseket megtegyem. 
Meg kell értenem, hogy ő, épp mint a VOKSZ elnöke, személy szerint 
még csak közvetítőként sem angazsálhatja magát egy kéziratért, mely
nek értékében és sikerében ugyan egy pillanatig se kételkedik, de ame
lyért, épp mivelhogy a VOKSZ elnöke, tehát exponált politikai és tár
sadalmi személyiség, mégse vállalhat felelősséget. A z ilyesmi -  s ez 
alkalommal pontosan azt a kifejezést használta, melyet a fogadtatá
sunkra kirendelt nő Leningrádban, a kikötőben, éjszaka a katonával 
kapcsolatban, aki le akart szállítani bennünket a gépkocsiról - ,  
elvégre kultúremberek vagyunk, s ön mint tapintatos kultúrembermeg 
fogja érteni, hogy az ilyesmi kényes ügy.

A sok szó veleje az volt: Aroszev elvtárs megtagadta, hogy bármi 
formában is segítségemre legyen az Optimisták ügyében. Csak azt 
teheti meg, hogy a titkárnőjével telefonáltat a GIHL (Állami Szép- 
irodalmi Kiadóvállalat) igazgatójának, Jonov elvtársnak, hogy meg
kérdezze, mikor fogadhat engem. S az íróasztalon levő csengő gomb
já t energikusan megnyomta, ilyen értelemben utasítást is adott a tit
kárnőjének, és kérve, hogy ne értsem félre, sőt, hogy értsem meg őt, 
továbbra is kellemes itt-tartózkodást és sok szerencsét kívánva, barát
ságosan utamra bocsátott.

A véletlen úgy akarta, hogy a nap és az este legkülönbözőbb órái
ban való többszöri állhatatos telefonálgatás és idegességemben önkén
telenül is erélyes sürgetés után ugyanezen a napon sikerült végre azzal 
a Grivcov professzorral is találkoznom, akinek Rolland felesége 
elküldte az Europe számára írt, Szemben a bíróval című kézirato
mat. Grivcov professzor annak idején vállalta, hogy ezt az önéletraj
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zot oroszra fordítja és eljuttatja Gorkijhoz, akinek Rolland már beje
lentette a kéziratot és az én érkezésemet. Egyenesen azzal a kérdéssel 
fordultam hozzá, hogy mennyire haladt a fordítással, és mikorra 
reméli, hogy elkészül és elküldheti Gorkijnak.

Grivcov, akivel ez a beszélgetés egy állami hivatal folyosóján 
bonyolódott le, igen művelt úriember, s a kérdésemre feleletképpen 
rendkívül hangsúlyozta, hogy ő elsősorban specialista”, vagyis apo- 
litikus. És, tette hozzá, éppen ezért... S a mondatot szakasztott úgy, 
mint Aroszev elvtárs, csak egy bizonytalanul lebegő kézmozdulattal 
fejezte be. S folytatta: Marija Pavlovna -  Rolland felesége -  már oly 
régóta él külföldön, hogy érthető módon szem elől téveszti a specifiku
san szovjet viszonyokat, és a dolgokat egyszerűbbnek véli, mint ami
lyenek itt, ahol... S megint a bizonytalanul lebegő gesztus az, ami 
a mondat befejezését helyettesíti. Grivcov professzor azt mondja, hogy 
elolvasta Szemben a bíróval című önéletrajzomat, megjegyzi, hogy 
az voltaképp egy olyan önéletrajz, amely egy kor nemzedékének a lel
kiállapotát jeleníti meg, s ami őt személy szerint illeti, teljesen egyetért 
Marija Pavlovnával, szintén megkapó, sőt elragadó emberi doku
mentumnak tartja ezt az írást -  s ezt oly kevéssé elragadtatva, oly 
savanyú képpel mondta, hogy azt hittem volna, rosszul értem, ha nem 
franciául beszélgetünk - ,  de... -  folytatta -  nem az a kérdés, hogy 
neki személy szerint mi tetszik és mi nem, hanem -  és sajnos ez nem 
kérdés -  ő legalábbis attól tart, hogy itt a Szovjetunióban ezt az érté
kes kéziratot általában túl merésznek, túl szabadszájúnak, bizonyos 
értelemben talán megengedhetetlennek fogják találni, s természetesen 
ilyen esetben ő mint fordító -  s Grivcov professzor ugyanazokat a kife
jezéseket használta, mint Aroszev elvtárs-kényes helyzetbe kerülhet, 
ő még nem tudja, vállalhatja-e a felelősséget, mivelhogy az ilyesmi 
úgyszólván, értsem meg őt, kockázatos. Ha írok Marija Pavlovná- 
nak, írjam meg, hogy ő majd igyekszik valami megoldást találni, de 
egyelőre minden sietség elhamarkodottsággá válhatna, és ő szereti 
a dolgokat alaposan meggondolni.

Úgy fogtam fel a dolgot, hogy ez az „apolitikus” embernek, a „spe
cialistának” az óvatoskodása, „az emberé, aki kívül áll és kívül akar 
maradni a szocialista ország politikai életén, és épp mert idegenként 
kívül áll, fél még az árnyékától is” -  így írtam róla a vele való találko
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zásról beszámoló levelemben Rolland-nak. Ami azonban megzavart, 
az nem Grivcov professzor volt, hanem Aroszev elvtárs. A z zavart 
meg, hogy a Grivcov professzorral való találkozás után még egyszer 
végiggondoltam az Aroszev elvtárssal folytatott beszélgetésemet. A z  
zavart meg, hogy Aroszev elvtárs, aki kommunista, ugyanúgy óvatos, 
ugyanúgy tartózkodik a felelősségvállalástól, ugyanúgy „kényes” 
ügyekről beszél, ugyanolyan kevéssé spontán -  egyszóval ugyanolyan 
kevéssé beszél és cselekszik közvetlenül és szabadon, mint a magát 
specialistának valló Grivcov professzor. Aroszev elvtárs, aki mint 
félig gyerekember már részt vett a polgárháborúban, régi kommunista, 
forradalmár -  vajon énbennem van-e a hiba, ha nem tudom megér
teni, hogy egy országban, ahol a forradalom győzött, ahol a forrada
lom erői már a hatalom teljes birtokában vannak, meg kell változnia 
a forradalmár típusának is?

így kellett feltennem a kérdést, mert igen hamar kiderült előttem, 
hogy Aroszev elvtárs esetében nem egyéni jellem sajátosságaival, 
hanem a Szovjetunióra általánosan jellemző s főleg az ottani kommu
nistáknál általános magatartással ismerkedtem meg.

Itt az Állami Szépirodalmi Kiadóvállalat igazgatója, Jonov. Az 
épület, melyben székel, már az utcáról látható impozáns grafikonok
kal hirdeti, hogy évről évre hány millió és millió s minden évben az 
előzőnél hány millióval több könyvet adtak ki. A számoktól az embert 
valóban szédülés környékezi -  és ha az ember, mint az én esetemben, 
történetesen író, akkor aligha tudja elkerülni, hogy ne gondoljon irigy
séggel szovjet-orosz kartársaira, akik százmilliós néphez szólhatnak, 
s akiknek életében nem jelent kivételes eseményt, ha egy-egy könyvük 
kiadását százezer példányban nyomatják.

A z irigység azonban, mellyel a szovjet írók működési területének 
gigantikus méreteire és lehetőségeire gondol, lelohad az idegen íróban, 
mihelyt az Állami Szépirodalmi Kiadóvállalat, vagy ahogy itt mond
ják -  ahol a monogramszerű rövidítéseket annyira kedvelik - ,  
a GIHL igazgatójával csak három percig is tárgyalt egy kiadandó 
kéziratról. E z a Jonov hosszú ember, nem sovány és nem kövér, nem 
barátságos és nem barátságtalan. Biztos, hogy nem rosszindulatú, 
ámde biztos az is, hogy aligha képes lelkes rokonszenvre; mindenképp 
seszínű, kivéve a kissé puffadt arcát, mely kimondottan sárgás. Velem

110



egykorú, vagy legfeljebb pár évvel idősebb nálam, de ennek a Szovjet
unióban legnagyobb könyvkiadó vállalatnak, tehát a Szovjetunió 
egyik legnagyobb kultúrintézményének a vezetője olyan személytele
nül hat, mint valami megsárgult közigazgatási akta, melynek rubri
káit valami rég elporladt, rosszul fizetett, becsületben és unalomban 
megőszült írnok töltötte ki szellemtelenül szabályos betűkkel.

Vajon csak az én véletlen személyes balszerencsémnek tudható-e 
be, hogy itt, a győztes forradalmi proletariátus államában, rövid ittlé
tem alatt az állami intézményekben csupán olyan funkcionáriusokba 
ütközöm, akik magatartásukkal semmiképp se forradalmárokra, sem
miképp se egy az emberiség egyetemét átfogó nagy gondolat szenvedé
lyes és merész harcosaira emlékeztetnek, hanem inkább -  ó, sokkal 
inkább! -  a szerepüket átlátszóan rosszul játszó, örök tojástáncotjáró 
halhatatlan Rosencrantzra és Guildenstemre? Mintha láthatatlanul 
mindig jelen volna, megfélemlítően ott lebegne fölöttük és körülöttük 
valami felsőbb hatalom -  valami, ami annyira kiszámíthatatlan 
s amitől úgy inukba száll a bátorság, hogy legszívesebben semmit se 
kezdeményeznének, mert ha, sajnos, a semmit se tevés is negatív érte
lemben cselekedet, mégis kevésbé kockázatos, mint megtenni valamit, 
vállalni a felelősséget egy önállóan elhatározott cselekedetért. Min
denesetre viszonylagosan kevésbé kockázatos a halogatás, és nem 
viszonylagosan, hanem abszolúte biztosabb, ha sikerül megtalálniok 
a módját, hogy ténylegesen ne legyen döntő részük abban, amit formá
lisan tesznek vagy nem tesznek.

Grivcov professzor habozik, mert ha lefordít oroszra, ezt úgy értel
meznék, hogy magáévá tett olyan valamit, amiről még nem lehet 
tudni, hogy felsőbb hatóságok is magukévá fogják-e tenni.

Aroszev elvtárs úgy találja, hogy személyes közvetítése író és kiadó 
között már személyes kezdeményezés volna, exponálná magát vele, és 
ezért megmondja a szemembe, hogy ő óvatos, és mindenesetre már 
előre mossa kezeit, előre Jonovra hárít m i n d é  n felelősséget.

Ésjonov?
Jonov funkciója a Szovjetunióban, hogy kéziratokat százmilliós 

nép számára hozzáférhető, fűzött vagy kötött könyvvé változtasson, 
ezért fizetik, ez a megbízatása, ez a feladata, ebben a létjogosultsága. 
O csak nem teheti meg, hogy ilyen ügyben Grivcov vagy Aroszev mód
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jára szintén áthárítson minden felelősséget valaki másra? Neki sze
génynek funkciójánál fogva nincs erre módja. E zt gondolná az ember. 
Meggyőződtem azonban róla, hogy van, ő talált rá módot.

Amint beléptem hozzá, elővettem a kéziratot, és letettem az aszta
lára, aztán -  megfogadva Aroszev tanácsát -  elővettem Rolland leve
leit. Elővettem André Malraux-nak a regényemről szóló levelét is, 
Párizsból való elutazásom előtt adta nekem azzal, hogy hátha hasz
nát veszem a Szovjetunióban. A GIHL igazgatója a kéziratot önkén
telen mozdulattal nyomban eltolta magától, el a nagy íróasztal leges
legszélére, és látszólag a legnagyobb figyelemmel hozzáfogott a leve
lek olvasásához. Olvasta őket, egyiket a másik után. S mikor a végére 
ért, akkor a rendszerető ember gondosságával egymásra rakta és visz- 
szaadta őket. Mindezt oly lassan, mintha nem az ötéves terv szocia
lista Szovjetuniója fővárosának kellős közepén, hanem az örökkéva
lóság partjain ülnénk, ahol már tudvalévőén megszűnik az idő mint 
puszta kanti kategória.

S hogy csak külsőség ez a lassúság, csak egymást kergető gondok és 
gondolatok szürke takarója, hogy ez a lassúság csak arra kellett, hogy 
a GIHL igazgatója megtalálja a formulát, mely őt, kinek az a dolga, 
hogy igent vagy nemet mondjon, felmenti mind az igen, mind a nem 
felelőssége alól, erre abból következtettem, hogy Jonov végül is egy 
pillantást vetett az Optimistáknak az íróasztal szélén dagadó kézira
tára, és-felsóhajtott. Hallva sóhajtását, rájöttem, hogy bizonyos ese
tekben helyénvaló a régimódi kifejezés: kebléből sóhaj szakadt fel. 
Szinte bűnösnek éreztem magam, hogy GIHL igazgatóját egy kézirat 
elfogadásának vagy elutasításának a dilemmája elé állítom olyan 
módon, hogy nemcsak velem szemben kell vállalnia a felelősséget 
-  ami egyáltalán nem volna baj - ,  hanem azzal a Romain Rolland- 
nal szemben is, akiről épp a napokban írta a Pravda, hogy a „világ 
legjobb intellektueljeinek ragyogó példaképe”. Jonov sóhaja elhang
zott, és én, mintegy mentegetőzve, megtörtem a csendet:

-  A z ügy nekem sürgős -  szóltam. -  Addig kell elintéznem a kiadás 
ügyét, míg itt a VOKSZ vendégeként élhetek. A kiadásra alapozom 
a szándékom és reményem, hogy a Szovjetunióban maradhatok. Sür
gős, mert máris szeretnék szobát keresni, illetőleg szobát bérelni, de 
ehhez pénz kell, nekem pedig a szó egyszerű és szó szerinti értelmében
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egyetlenegy rubel sincs a zsebemben; a VOKSZ valóban pazarul gon
doskodik rólam e pillanatban, de ez az én mostani létbizonytalansá
gom szempontjából nem jelent többet, mint még rövid ideig tartó lehe
tőséget, mindenesetre kedvező lehetőséget, hogy az Optimisták kiadá
sának elintézése által normalizálhassam a helyzetemet a Szovjetunió
ban. Aroszev elvtárs ebben a feltevésben hívott is meg Moszkvába. 
Ismétlem tehát, nekem rendkívül sürgős, hogy a kézirat ügye elinté
ződjék.

Jonov továbbra is gondjaiba merülve hagyta, hogy részletesen 
kifejtsem, miért volna nekem sürgős, hogy az Optimisták ügyét dűlőre 
vigyem. Kifejtettem, aztán elhallgattam. Neki még egy pillanatra 
volt szüksége, mielőtt megszólalt. Ekkor azonban a szemrehányás egy 
árnyalatával, némi meglepetésemre megkérdezte tőlem:

-  Miért nem adatta ki a könyvet Franciaországban?
Levelében Malraux megírta, hogy Gallimard vállalkozott a ki

adásra, de azzal a feltétellel, hogy a kéziratot megrövidítem, shogyerre 
nem tudtam magam rászánni. Emlékeztettem Jonov elvtársat, hogy 
az imént olvasta ezt a levelet, és hogy Franciaországban ma a magyar 
proletárdiktatúra, mely a kézirat témája, s a kézirat egész szelleme...

S  a GIHL igazgatójának homlokáról egyszerre eltűnt a ború. 
Annyira megélénkült, hogy félbeszakított egy kérdéssel, mely ezúttal 
szinte vidáman csengett:

-  Szóval az ön könyvének a témája kifejezetten politikai, kifeje
zetten a magyar proletárdiktatúra? De hisz akkor a dolog egész egy
szerű: oda fogom adni a lektornak, s amint megkapjuk tőle az írásos 
véleményt, ön megkapja a szerződést, a szerződéssel együtt az előírt 
előleget, és minden rendben.

Nem értettem. Miért kellett ennyi ideig gondolkodnia ezen a kézen
fekvőén egyszerű és szokásos megoldáson, s miért örült meg neki úgy, 
mint valami hirtelen támadt mentő ötletnek? Most már a kéziratot is 
közelebb húzta magához, és rátéve mind a két kezét, felemelkedve 
székéről folytatta:

-  Minthogy azonban a kézirat témája a magyar proletárdiktatúra, 
a GIHL lektorán kívül a Komintemnek, személy szerint magának 
Kun Bélának is véleményeznie kell. Enélkül nem vállalhatom a fele
lősséget, én egyáltalán nem vállalhatom a felelősséget egy regényért,
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mely a magyar proletárdiktatúráról szól. Kun Béla, igen, ő döntsön, 
csak ő dönthet.

E z volt tehát az az ötlet, mely a GIHL igazgatóját kibékítette mind 
a sorssal, mely őt „kényes” kéziratok kiadásának a felelősségével ter
helte, mind pedig velem. S még jobban kibékült volna velem, ha meg
mondom, hogy a kéziratot amúgy is már napok előtt átadtam Kun Bé
lának.

Jonowal való ez első találkozás után következik naplómban 
a beszámoló a további csodálkozásaimról és hasonló és más természetű 
„nyugtalanító” élményekről:

Moszkva, 1935. május 28.

A sovány Silvio, aki Párizsban fantaszta volt és egész komolyan 
hitte, hogy sikerül majd összehoznia egy konzorciumot egy szoci
ális tendenciájú avant-garde film finanszírozására, melynek 
a szövegkönyvét is megíratta velem, természetesen anélkül, hogy 
bármi is megvalósult volna az ő „abszolút reális” kilátásaiból 
-  ugyanaz a Silvio, aki mint technikus specialista pár hónappal 
előttünk jutott ki a Szovjetunióba, itt meglepő módon józan és 
gyakorlati szellemű férfiúvá lett, aki kötelességének tekinti, hogy 
engem óvjon attól, amit ő az én „gyermeki illúzióimnak” nevez. 
Ezek közé sorolja azt az én reményemet is, hogy az Optimisták 
kiadása legkésőbb a jövő hónap folyamán véglegesítve lesz. O, 
aki hozzám képest már régi, tapasztalt moszkvai lakos, gondban 
van, hogy miből fogunk élni, ha egyszer kikerülünk a VOKSZ 
védőszárnyai alól. Addig is, míg az Optimisták kiadása elintéző
dik, hangoztatja, ha másért nem, hát azért, hogy mielőbb valami 
pénzhez jussak, részleteket kellene közöltetni belőle az itteni 
folyóiratokban, s nemcsak belőle, hanem ajánljam fel más írásai
mat is. Épp azért, mert az ő számára is új a szerep, saját magának 
is imponál az előrelátó józan férfiú szerepében, rejtélyesen sokat
mondó hangsúllyal s felemelt ujjal beszél lelkemre:

-  Vigyázz. M . orvosi fizetéséből lehetetlen megélni, s üres zseb
bel Moszkvában semmivel se mulatságosabb, mint Párizsban.
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Akárhogy is, de csakugyan megható Silvio túlzott baráti aggó
dása. Igyekszik minden módon kezünkre járni. Az ő „akciói” 
során kaptunk tegnap estére meghívót a Za rubjezsom című heti
lap egyik szerkesztőjének, Deutschnak a lakására. Erről még 
majd kell írnom, de most nem ez az új ismeretség az, ami miatt 
ebben a késő éjjeli órában elővettem a naplómat.

Mielőtt elindultunk ennek a szerkesztőnek a lakására, előko
tortam a kofferból azokat a rövidebb novelláimat, melyek alkal
masak hetilapban való közlésre. Silvio tanácsára magammal akar
tam őket vinni. S felejthetetlen meglepetés ért. Itt vannak 
a novelláim, amelyek a bécsi Dér Tagban, azArbeiter-Zeitungban, 
németországi munkássajtóban meg a zürichi Volksrechtbcn jelen
tek meg. Szerettem ezeket a rövid történeteket, szerettem őket 
-  egész eddig az estéig. De most, ez este, ahogy a kezembe vettem 
őket, egyiket a másik után mindjárt félre is toltam. Mind, kivétel 
nélkül mind munkanélküliekről, hajléktalanokról, elkínzott 
nőkről, testi és lelki nyomorról, reménytelenségről, megoldha
tatlan konfliktusokról, pusztulásról szólnak, s azt a mélységeket 
és magasságokat betöltő sűrű sötétséget fejezik ki, melybe az 
utolsó évtizedben mindinkább beleveszett és belevész az, ami 
Európában egykor jövőbe, igazságba, emberi győzelembe vetett 
bizalomként eleven volt. És ahogy vannak sejtelmek, gondolatok 
és elképzelések, melyek valóságosak, megokoltak és szuggesztív 
erejűek éjszaka, mikor az ember magányosan, álmatlanul mered 
a sötétbe, de nappali világításban már annyira rekonstruálhatat- 
lanok, hogy még az emlékezetben is összefüggéstelennek hatnak, 
egyszerűen azért, mert hiányzik hozzájuk az álmatlanság, 
a magányosság és a sötétség közege -  úgy itt, Moszkva kellős 
közepén, ahol tele a szemem a munkásklubok, a késő éjjel is vilá
gos ablakok, az utcákon szakadatlanul áradó tömegek, a gyer
mekjátszóterek -  egy más élet látványával, ezeknek az én novel
láimnak i 11 bennem se támadt visszhangjuk, az itteni valóság
ban nincs rezonancia, i t t  hiányzik az akusztika az ilyen történe
tekhez. I t t  engem se érdekeltek, mert i 11 az én képzeletemet is 
egész más kérdések foglalkoztatják.

Míg a novelláim közt válogattam, M. is odaült hozzám, hogy

115



segítsen, s anélkül, hogy egy szóval is közöltem volna vele a meg
lepő felfedezésem, ezúttal ő is ugyanúgy meglepve ugyanarra 
a következtetésre jutott, mint én. Egész sereg ősi, hagyományos 
probléma itt letűnt a napirendről. Csak egy, de nagyon fontos 
példa: amiről századokon át drámák, regények, novellák belátha- 
tatlanul hosszú sora íródott és most is íródik, ami az európai civi
lizációban nap nap után megalázó, kínos és nemegyszer halálos 
tragédia motívumaként szerepel az emberiség egyik felének, 
a nőknek életében, az itt megszűnt mint probléma. Rám is fehér 
köpenyeget adtak, úgyhogy M. oldalán, a lelkes és rokonszenves 
orosz professzor kalauzolása mellett én is megtekinthettem az 
abortáriumnak nevezett, ragyogóan tiszta kórházat. A professzor 
szerint itt, ahol naponta tömegesen végzik a műtéteket, olyan 
tökéletes technikára tettek szert, hogy a páciensek félórával 
később frissen és egészségesen beszélgetnek egymás közt. A pro
fesszor fölényesen nevetve fejtegette M.-nek, hogy tökéletesen 
hamis az európai orvosi fakultások tanítása arról, hogy a megfe
lelő módon elvégzett műtétnek káros következményekkel kell 
járnia. Büszkén mutatott statisztikai adatokat az ő intézetének 
a működéséről. S ami rám a legnagyobb benyomást tette: a páci
enstől nem kérdeznek semmit, ha nem akarja, még a nevét se kell 
megmondania, itt -  s ez talán az egyetlen ilyen intézmény a Szov
jetunióban -  nem kell „bumaska”.

A valóság, mely túlnőtt az irodalmon, fölébe nőtt. Az iroda
lomnak egy olyan hagyományos tragikus motívumát, mely 
a naxósi Ariadnétól kezdve különböző formában él Gretchen tra
gédiájáig vagy akár Romain Rolland hősnőjéig, a L ’Áme enchan- 
tée-ig, az új társadalom valósága technikai problémává redukálta, 
s mint ilyet oldja meg. S ezzel kapcsolatban -  s ez a kérdés, ami 
miatt mindezt most éjfél után kettőkor itt írom -  felmerül a kér
dés: az én novelláim problematikájuknál fogva itt még engem se 
érdekelnek. Ez rendben van, ezek a novellák nem itt nőttek. De 
hogy van az, hogy ami művészi produkciót eddig itt láttam, itteni 
művészi produkciót, az az egy Sosztakovics-opera kivételével 
elképesztően szegény, lelki és szellemi szegény, meddő, kísérte
tiesen vértelen és kong az ürességtől? Hogy értsem azt, hogy
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magyarázzam meg magamnak, hogy ahogy Aroszev elvtársban 
vagy Jonov igazgatóban semmit se tudtam felfedezni a forradal
márból, éppúgy, szakasztott éppúgy a Szovjetunió művészi pro
dukciójában se érzem még csak a leheletét se annak, amit forra
dalminak, újnak, szocialistának lehetne nevezni? Képtelen 
vagyok, legalábbis egyelőre képtelen vagyok felfogni, hogy 
milyen elvek és szempontok szerint irányítják itt a kulturális 
életet.

Egyelőre nem tudom, miképp értelmezzem, hogy amit itt 
művészetként űznek, miért annyira eredetiség, miért annyira 
minden lényeges újság, nagyság és merészség nélkül való, miért 
üt el szemet szúró és nemegyszer lesújtó epigon voltával attól az 
„alapépítménytől’’, attól a szovjet valóságtól, mely legázolta 
a múlt társadalom formáit és normáit, s mely annyi újjal és eddig 
nem is sejtett problémákkal és feladatokkal terhes? Mi a háttere, 
mi a magyarázata? Ez is szükséges, vagy hiba? De hol a hiba?

Ha felmerülhetne bennem a kétség, hogy én vagyok az, aki 
nem ítéltem meg helyesen az itteni művészi produkciót, ha hihet- 
ném, hogy bennem a hiba, s hogy csak én nem látom nagyságát és 
értékét! De hogy ez csak valószínűnek is tűnjék, ahhoz az kel
lene, hogy valami újjal, szokatlannal, esetleg megbotránkoztató- 
val álljak szemben, mert akkor, legalábbis elméletben, lehetséges 
volna, hogy az én meg nem értésemről legyen szó. Ámde ami 
a meglepő ebben a művészetben, az épp a minden meglepőnek 
a teljes hiánya. Ha sorba veszem, amit eddig színházban és mozi
ban láttam, ha volt, ami meglepett, az épp ez volt.

Már Leningrádban, ahol Vahtangovék vendégszereplésében 
láttunk egy mai, Arisztokraták című orosz darabot -  egész idő 
alatt sajnálnia kellett az embernek a kitűnő színészeket, amiért 
olyan élettelen figurák és érdektelen cselekmények megelevení- 
tésére fecsérlik órákon át nagyra hivatott erőiket. A Hudozseszt- 
vennij tyeatrban -  megint ragyogó színészek -  egy Knut Ham- 
sun-drámát játszottak. Ha érdektelennek találtam az én novellái
mat a Szovjetunióban, Knut Hamsunnak erről a drámájáról azt 
kell mondanom, hogy az engem még Bécsben vagy Párizsban is 
ma már untatott volna. A darab egy fiatal művészről szól, aki nem
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hajlandó megalkudni, kitart a saját szépségideálja mellett. A fele
sége egy ideig csalja, és aztán végleg el is hagyja valami üresfejű 
újságíróval. A fiatal művészre, akit az asszony hűtlenül elha
gyott, a lelki bánatot tetézőn rászakad még az anyagi nyomor is, 
s a dráma a végrehajtó megjelenésével fejeződik be.

M. nevetett: valaki, akihez még érdemes végrehajtót küldeni. 
Ez is nyomor?

És együtt kérdeztük: mikor látunk majd egyszer szovjet drá
mát, mait, igazit, igazán mait? Schiller Ármány és szerelemje, bár
milyen felülmúlhatatlanul is adták elő Vahtangovék, csak még 
elevenebbé tette a kérdést: hol az a szovjet dráma, mely annyira 
forradalmi és annyira művészi, mint volt az ifjú polgári forradal
már Ármány és szerelem\t?

A VOKSZ elvezetett bennünket Tairovhoz is. Ott Lecocqnak 
egyik gyengébb operettjét -  Nap és hold a címe -  adták elő. 
A VOKSZ úgy találta, hogy ezt a múlt századbeli francia operet
tet kell nekünk megmutatnia Moszkvában 1935-ben. A színé
szek akrobatamutatványai nem voltak ahhoz eléggé szórakozta- 
tóak, hogy az első felvonás után továbbra is a színházban marad
junk.

A Malij tyeatrban a Szolo na flejtye* című műremeket láttuk. 
Ezt a darabot bármelyik bácskai katolikus legényegylet nyugod
tan műsorára tűzhetné, mert „eszmei tartalmát” tekintve az 
erény diadaláról és a bűnt utolérő bűnhődésről szól, s azonkívül is 
csapnivalóan rossz.

S a filmek? Hová tűntek a megrázóan forradalmi nagy orosz 
filmek, amelyek annak idején szuggesztív művészi erejükkel 
mindenütt a világon még az ellenségeket is hódolatra kényszerí
tették? Milyen mai szovjet filmeket láttunk, mióta itt vagyunk?

Művészi kvalitásról csak a Csapajevről szóló filmmel kapcso
latban lehet beszélni. Vannak jelenetei, amelyeket soha többé 
nem lehet elfelejteni. (Például, ahogy a fehértisztek díszmenet
ben mennek -  voltaképpen nem annyira a harcba, mint 
a halálba.) De egy kérdés még itt is feltolakszik: háborús hősies

* Fuvolaszóló.

118



ségnek, háborús erénynek vagy forradalmi szellemnek az apoteó- 
zisa-e ez a film? Ebben a filmben a határvonal a kettő között igen 
vékonyan van megvonva. Ez annál meglepőbb, mert Furmanov- 
nak, a fiatal írónak a forradalom első éveiben írt könyve, melynek 
alapján a film készült, épp ellenkezőleg, a nagy Október fiatalo
san üde, nagyszerűen naiv, chiliasztikusan forradalmi szellemé
vel van telítve. S a többi film?

Harmonika az egyiknek a címe. Az egyetlen biztató élmény 
vele, mint általában az egész „művészi” üzemmel kapcsolatban: 
a közönség. A közönség, mely például Sosztakovics operájának 
vagy még az Ármány és szerelemnek nagyszerű előadásán is inten
zív feszültséggel kísér és ért minden szót -  s ez érezhető - ,  a Har
monikánál fészkelődön, sőt mögöttem három fiatal munkás 
gúnyos megjegyzésekkel kísért egy-egy túlságosan idillikus, idio- 
tikusan „bájos” jelenetet, hogy végül is előadás közben hagyja el 
a termet. Ez a Harmonika című film, úgy látszik, a Veszjolije reb- 
jata (Vidám fiúk) szériáját folytatja: annak az „életörömnek” 
a propagálására készült, melytől, bár a Veszjolije rebjata itt is 
nagyon népszerű, engem az életuntság érzése környékez; egy 
proletarizált rokokó hamis, ízléstelen és buta operettatmoszférája 
lengi be ezeket a filmeket.

A moszkvaiak minden színházat, minden mozit zsúfolásig 
megtöltenek, s a művészek, ahelyett hogy legalább elérnék a pub
likum nívóját, voltaképpen mindent elkövetnek, hogy lenyom
ják. Miért engedik meg itt a művészetnek ezt a kompromittálá- 
sát? Miért engedik meg, hogy így megcsalják a publikumot, 
ennek a publikumnak szépségre és igazságra való éhségét, az 
igazság talmi szurrogátumaival, rossz, hazug, ízléstelen operet
tekkel?

Eszembe jut egy beteg, akit a napokban a központi röntgenin
tézetben láttam. Maga az intézet is, ahol az igazgató-főorvos, dr. 
H. kalauzol, és egyáltalán, itt minden érdekesebb, mint az iroda
lom és a művészet. Az intézetben a kis laboratóriumok tömege, 
egymás hegyén-hátán, irtó szűkén: nincs elég hely. Azt mondja 
dr. H.: robinzoni leleményességet kell kifejtenünk, magunk 
készítjük a röntgencsöveket, dozimétereket, s a falakat, melyek
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az orvost és ápolót védik a sugaraktól, barittal preparáljuk, mert 
az ólom más célra kell. És nem panaszosan, hanem szinte dicse
kedve, lelkesen beszél a nehézségekről, mert azok is annak az 
erőnek a bizonyítékává válnak, mellyel úrrá lesznek felettük. 
Körülbelül százezer orvosra volna még szükségünk -  mondja dr. 
H. Az egyik kórteremben szemembe tűnik egy ember, voltakép
pen már hulla, aki az ágy szélén ül, s alig lélegzik. Dr. H. mondja: 
nem tud már feküdni, uráli bányamunkás, rák, az egész teste el 
van lepve gócokkal. Négy nap, négy éjjel utazott ide az Urálból. 
Megmondtuk neki: nem tudunk segíteni, kap orvosságot, men
jen vissza. Nem hitte el. Hogy mi nem tudnánk segíteni! „Ti itt 
a »sztolicán«, Moszkvában mindent tudtok.” Nem lehetett ezzel 
a hittel szemben érvelni -  mondja dr. H ., s itt tartották, persze 
remény nélkül.

S ez a hit, én úgy érzem, kötelez, köteleznie kellene mindenkit, 
hogy a legjobbat, a legigazabbat, a legszebbet adja. Ez a hit a for
radalomban, a forradalom által termett, és ennek a forradalom
nak az ereje. Micsoda feladat s micsoda kiváltság s micsoda fele
lősség emberekhez szólni, akikben ez a hegyeket megmozgató hit 
él! S Aroszev- vagy Jonov-szerű emberkék volnának azok, akik 
ezeket az embereket autentikusan képviselnék? Mi köze ennek az 
uráli bányamunkásnak, mi köze ennek a hitnek ahhoz, amit itt 
szovjet művészetként szellemi tápláléknak kínálnak? Nem, még 
az én, a sötét Európában sötét kétségbeesésben írt novelláim is, 
még azok is igazabbak itt is, mint az a problémátlan idiotikus 
életöröm, amit a Harmonika, a Szolo na flejtye és egész társaságuk 
propagál.

Nem, nem felejtem el, hogy az összes többi kérdéshez képest 
harmadrangú kérdés a színdarabok és a filmek minősége. A nagy 
francia forradalom művészete se állt arányban magának a forra
dalomnak történelmi nagyságával. A sok száz színdarabíró, festő, 
szobrász, költő, akik a forradalom éveiben Franciaországban 
nagy nevekként szerepeltek -  nincs köztük egy se, aki nyomót 
hagyott volna irodalomban vagy képzőművészetben. Ez igaz. 
S a francia forradalom mégis a nagy francia forradalom volt. Ez is 
igaz. A bökkenő azonban az, hogy a Szovjetunióban nem volt így
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mindig. A Szovjetunióban a forradalom első éveiben, egész 
a NÉP korszakának végéig volt egy irodalom, mely intenzíven új, 
élő, merész, igaz volt, csakugyan a forradalom irodalma, a forra
dalom problémáinak, a forradalomban élő, a forradalmat átélő 
embernek a művészi kifejezése volt. És volt Ejzenstejn, és volt 
pudovkin. Hová tűnt, miért tűnt el mindez? Hogy helyette ilyen 
vagy olyan formában, de végeredményben mégiscsak a Pasztuh 
Kosztya* operettszelleme és operettindulója váljék uralkodóvá 
s uralkodó motívummá a szovjet művészet m i n d e n  produktu
mában?

A Pravda e heti számai vannak itt egymásra rakva az íróasztalo
mon. Ahogy az utcán s mindenütt, ahol megfordulok, állandóan 
megfeszített figyelemmel igyekszem látni, igyekszem megérteni, 
amit látok, az újságot is mindig újra kezembe veszem, csak hogy 
minél hamarabb végleges, világos képet kapjak erről az itteni, 
egyáltalán nem könnyen áttekinthető új valóságról. Az ember azt 
hiszi, hogy ezt vagy azt most már biztosan tudja, s a következő 
órában rájön, hogy megint egyszer revideálni kell a konklúzióit. 
S most is, hogy már abba akartam hagyni a feljegyzéseket s végre 
lefeküdni, ebben a pillanatban, hogy a Pravda e heti számaiban 
lapozgatok, mintha fejbe kólintottak volna. Nincs még félórája, 
hogy ebbe a füzetbe az abortáriumról írtam, arról, hogy az milyen 
tiszta, hogy az milyen emberséges és racionális módon old meg 
egy mindenütt másutt gyötrelmesen megoldatlan problémát 
-  ugyancsak most, itt, ugyanennél az íróasztalnál veszem észre 
a Pravda e heti, pontosan 1935. május 22-i számában ezt az apró 
betűs hírt:

„ T it k o s  a b o r t á r iu m  é s  a  g a z d á ja

J . D. Mironov nőorvos-specialista a Leningrádi út 154. alatt, a 6- 
os számú lakásban lakik. A moszkvai I. számú orvosi poliklinikán, 
a betegfelvételi osztályon dolgozik. Idősebb orvos, egykor nőgyógyá

* Kosztya, a pásztor.
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szati szanatóriumnak volt a tulajdonosa. A napokban letartóztatták. 
Két szobából álló lakásán két ágyban fekvő nőt találtak, akiken köz
vetlenül a hatóság közegeinek érkezése előtt Mironov itt a lakásán 
műtétet hajtott végre. A lakásán abortuszhoz szükséges teljes felszere
lést találtak; nőgyógyászati műtőasztalt, fecskendőket, vattát, kötsze
reket és készüléket, mely a műszerek sterilizálására szolgál. Kámfor-, 
morfium- és koffeinampullákat is találtak. A szobák piszkosak, 
a padlón alvadt vér nyomai és használt vattadarabok. A »kórház
ban« Kurakina háztartási alkalmazott szolgálta ki a betegeket.

A két megoperált nőt a mentőik kórházba szállították. Mironov 
a klienseit annak apoliklinikának a pácienseiből toborozta, ahol dol
gozott. Mint a poliklinika orvosa megtagadta a műtét elvégzését 
mindazoknak, akik elmulasztották a kellő időt, vagy akiket erre test
alkatuknál fogva alkalmatlannak minősítettek. Hivatalosan elutasít
ván őket, mindjárt ugyanott, a poliklinikán felajánlotta nekik, hogy 
otthon, a lakásán elvégzi rajtuk a műtétet. Mironov lakásán 65 800 
rubelt, 18 dollárt, 400frankot, több aranyórát, karpereceket, fülbe
valókat és más értéktárgyakat találtak.

Kurakinát szintén letartóztatták.”

Hát ez mi? Egy orvos, aki magzatelhajtási üzem révén 65 800 
rubelt takaríthatott meg itt, ahol az átlagos havi kereset szemé
lyenként 150-től 200 rubelig terjed? Igaz, ez a dr. Mironov csak 
egy eset, de ez az eset arra vall, hogy... Mire vall? Csak arra-e, 
hogy az új ház tiszta falain újra és újra kiüt a régi, a sok száz éves 
régi, talajba beszívódott penész? De akkor se értem: miért kell itt 
nőknek i l y e n  segítséghez folyamodniok, hogyha az abortá- 
rium, mint a professzor ott mondta, mindenkinek ingyenesen 
rendelkezésére áll? Az ilyen mintaintézmények -  vajon csak min
tának vannak itt?

Ezeket a feljegyzéseket ma éjfél után azzal kezdtem, hogy a Za 
rubjezsom szerkesztője, Deutsch meghívott a lakására, s hogy 
vinni akartam neki a novelláimból, s hogy egyet se találtam köz
tük, amit méltónak ítéltem volna, hogy itt napvilágot lásson 
-  s most látom, hogy Deutschtól jövet ezek az éjjeli asszociációk 
annyira elfoglaltak, hogy noha már kint szürkül, a látogatásról
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eddig még egy szót se írtam. Ez nem véletlen. Itt legkevésbé azok 
érdekesek, akik abból élnek, hogy „szellemi munkások”, illető
leg úgy kellene mondani: a szellem szatócsai. A kedvességük és 
a blazírt tréfáik mindenütt -  Bécsben és Párizsban és Moszkvá
ban -  egyformák, mindig egy és ugyanazok. A szerkesztő felesége 
Alekszej Tolsztojjal együtt gyárt filmszcenáriókat. M. valószínű
leg csalódást okozott neki, mert noha Párizsból jöttünk, tájéko
zatlanabbnak bizonyult a divat kérdéseiben, mint Alekszej 
Tolsztoj filmszcenárióinak ez a különben igazán kedves és hoz
zánk nagyon barátságos társszerzője. Én, ez csak természetes, 
szeretnék mindenkit kihasználni, hogy az itteni jelenségekről 
minél többet tudjak meg. Szerettem volna tőlük is felvilágosítást 
kapni dolgokról, amiket nem értek: el is vittem egy kis hírt, 
melyet a Pravda május 15-i számából vágtam ki, s most visszara
gasztok a naplómba. A hír a következőképp hangzik:

„Huligánok támadása egy csoport pionyír ellen

A Tambov közelében lévő kuzminogotszkiji iskola pionyírcsoportja 
meglátogatta a Vörös Harcos gyárüzemet, s utána dobszó mellett 
indult hazafelé. Útközben a csoport huligánokkal találkozott, akik 
a gyerekeket kövekkel dobálták és bottal támadták meg. A huligánok 
elszedték a pionyíroktól a vörös nyakkendőket, átlyukasztották 
a dobot, s Vavilovnak, a pionyírok dobosának összeszurkálták 
a kezét, majd szétverték a csoportot. A huligánokat letartóztatták. 
Mindannyiukat -  név szerint Popov Nyikolajt, a Kambarov fivére
ket és Szamojlov Vaszilijt bíróságnak adják át.”

A hír nem lett volna semmi különös,* ha tizenöt vagy tíz év előtt

* E hírlapkivágás mellé naplómba van ragasztva egy másik apró betűs hír is, a Pravda 
1935. június 1-jei számából: Egy pionyír vadállati meggyilkolása. Csortorin faluban 
(lubarszkij járás, vinyicai kerület) május 11-ére virradó éjszakán Manyin Pavel pionyír 
vadállati gyilkosságnak esett áldozatul. Baltával és késsel tizenöt sebet ejtettek a fején. 
A vizsgálat kiderítette, hogy Manyint egy csoport gyilkolta meg, melynek tagjai Bazsinsz- 
kij nevű pópa, Gurin J. asszony, ennek férje és fivére. Valamennyit bebörtönözték. 
A nyomozást tovább folytatják.
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jelenik meg az újságban. De tart itt még a polgárháború? Kér
deztem új barátainkat, hogy miféle „huligánokról” lehet itt szó, 
mit gondolnak, mi a háttere az ilyen támadásnak? Sok kérdésem 
volt, illetve lett volna, de visszakoztam, mert láttam, a kérdéseim 
vagy nem érdekelték őket, vagy pedig... Mindenesetre másról 
kezdtek beszélni. Hiszen másutt engem se izgat ennyire minden 
apró újsághír, itt azonban az ember mindent a maga személyes 
ügyének és -  azt hiszem, ebben nem tévedek -  mindent politikai 
kérdésnek érez. De épp ez az: ahogy az én hajóbeli Vjacseszlav 
Fjodorovicsomnak, úgy látszik, itt másnak sincsenek politikai 
problémái. Mindenesetre még sehol se tapasztaltam, hogy az 
emberek oly keveset beszéltek volna politikai kérdésekről, mint 
itt.

Pozitívum: Deutsch szerkesztővel abban állapodtam meg, 
hogy az Optimisták kéziratából fog a lapja, a Za rubjezsom a legkö
zelebbi számában egy szemelvényt közölni.

Moszkva, 1935. június 1. Éjfél.

Ki akarjuk használni az időt, mielőtt még M. elfoglalja a mun
kahelyét a központi rákkutató intézetben. S kihasználni az időt 
-  azt jelenti, hogy lehetőleg sokat járjuk az utcákat, s lehetőleg 
gyalog. Aki a VOKSZ gépkocsiján viteti magát egyik helyről 
a másikra, a valóság egy lényeges része mellett suhan el hunyt 
szemmel. Láthat nagyon szép intézményeket, de -  ez az, amire 
rájöttem -  abból, hogy az ember megismerkedik egy társadalom 
legnagyobb intézményeivel, korántsem következik, hogy megfe
lelő képet tud alkotni magának arról, miként élnek és milyenek 
ennek a társadalomnak az emberei. Ma már tudom: egy-egy 
intézmény csak egy elvnek, egy kormányzati törekvésnek a kife
jezője, s nem több. Az intézmény tökéletessége nem jelenti, hogy 
falán kívül már minden annak szellemében működik.

Épp ellenkezőleg: a moszkvai földalatti villamos a márványai
val és díszeivel csakugyan pazar, túlzottan pazar, valósággal kel
lemetlenül fényűző és hivalkodó látványosság. Bizonyára szüksé
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ges, hogy így legyen, nemcsak a külföld felé irányuló propaganda 
szempontjából, hanem belső használatra is: hadd érezze a min
den jel szerint még mindig szűkösen élő szovjet polgár a maga 
országa gazdagságát: olyan metrója van, amely mellett a világ 
minden nagyvárosának minden földalattija szégyenletében még 
mélyebben a föld alá bújhat. (Ez a tréfás megjegyzés Vjacseszlav 
Fjodorovicstól ered.) Számomra azonban jelképes jelentőségű, 
úgy találom, hogy valahogy az egész mai szovjet valóságot jel
lemzi, hogy ebben a városban, ahol föld alatti márványpalotákká 
építették és építik a metrót, olyan házak is épülnek, mint ami
lyent a VecsemajaMoszkva mai számában ír le egy panaszos levél. 
Megjegyezve, hogy a Kuznyeckij moszt, melyről itt szó van, nem 
külváros, hanem Moszkva közepében van, kivágom s ideragasz
tom a levelet:

„A Kuznyeckij moszt 9110. sz. épülettömbjében, az 5. számú 
lakásban nincs konyha, nincs klozet, nincs vízvezeték. Akik itt lak
nak, azoknak mind a szomszédba kelljámiok vízért és klozetra. G. 
Podobed, lakásfelelős.”

Mindezt azzal a moszkvai gyermekmúzeummal kapcsolatban 
írom, melyet ma tekintettünk meg. Egy múzeum, amely gyerme
kek számára készült, s amely egyben nagy gyermekkönyvtár. 
Háromórás beszélgetés a gyermekmúzeumban a nagyon rokon
szenves fiatal nővel, aki mindent töviről hegyire megmutatott. 
Nem tudott betelni saját intézete szépségének a mutogatásával. 
Amint valaki ily lelkesen szereti a munkáját, nyomban rokon- 
szenvet ébreszt, és -  újságírók, írók és az idegenek kalauzolására 
a VOKSZ-nál alkalmazott, titokban mindig fáradt s unatkozó, 
hivatásszerűen örökösen bájmosolygó nők kivételével -  itt 
Moszkvában éppen úgy, mint a hajón, szembetűnő, hogy mennyi 
ember lelkesedik fel abban a pillanatban, amikor a munkájáról 
beszél. A múzeumbeli nő nemcsak rokonszenves, de intelligens 
is. Beszél arról, hogy milyen nagyon kellene s milyen nagyon 
hiányzik a gyermekirodalom. Mire én megkockáztatom a meg
jegyzést:
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-  Nekem úgy tűnik, hogy nemcsak a gyermekirodalom hiány
zik, hanem általában az irodalom. A színházak műsora...

A nő jelentősen elmosolyodik.
-  Nem osztom a nézetét. Nekünk, felnőtteknek van mit olvas

nunk. Puskin, Tolsztoj, no és Balzac... Balzac ma Puskin és 
Tolsztoj mellett a Szovjetunió legnépszerűbb írója.

A legszebb, amit a gyermekmúzeumban láttam -  és ezzel kap
csolatban hallottam - ,  az a nagy terem, melynek falain színes 
képek mutatják be a föld nagyvárosait. Köztük van Tokió is, 
a pályaudvarral és a pályaudvar előtti térrel, ahonnan a villamo
sok, gépkocsik, autóbuszok és trolibuszok viszik az utasokat be 
a városba. Ezek között a járművek között, e járművek forgatagá
ban szembetűnően bukkan fel egy-egy utasokkal rohanó vagy 
utasokra váró riksa, a két rúd között a mezítlábas, rongyos ku
lival.

Iskolákból, gyermekotthonokból, a fővárosból és vidékről nap 
nap után csoportokban látogatják a gyerekek ezt az ő múzeumu
kat, s elképzelhető, hogy egy-egy ilyen kép előtt a csoportok min
denkori vezetőjének van mire felelnie s van mit mesélnie. 
A tokiói pályaudvart ábrázoló kép előtt a vezető megkérdi, hogy 
ki milyen járművel szeretne a városba jutni. A gyerekek közt
-  akiknek elmagyarázták, hogy Kínában és Japánban az ember 
olcsóbb, mint a ló, s hogy a riksa ezért maradt még ma is közleke
dési eszköz -  még véletlenül se akadt, aki a riksakulit választotta. 
A vezető kérdésére, hogy nem volna-e kedvük riksával vitetni be 
magukat a városba, arcukon iszonnyal és felháborodva felelnek:
-  Nem szégyelled magad ilyet kérdezni?

-  Nem gondolja, hogy a gyerek mégis voltaképp kíváncsi, és 
kedve volna megpróbálni, hogy milyen az, ha ló helyett ember 
szalad a kocsi előtt? -  kérdem.

A nő habozás nélkül igazat ad nekem, de nyomban hozzáteszi:
-  Úgy van. S épp azért vált ki bennük a kérdés oly heves iszo

nyatot és felháborodást. A spontán gyermeki kíváncsisággal 
nyomban szembeszáll az, amit a mi társadalmi nevelésünk már 
szinte ösztönné tett, a szociális ösztön. Nálunk kialakult -  egy 
percig habozik, és kijavítja magát - ,  kialakulóban van egy új,
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kifejezetten szociális tartalmakkal telített lelkiismeret. Beideg- 
zett, spontánná, valósággal fiziológiaivá váló utálat mindennel 
szemben, ami sebet ejt az emberi méltóságon.

Ez az, ami voltaképpen a legtöbb volna: ezt az utálatot -  tehát 
egy erkölcsi tartalmú esztétikai érzékenységet fejleszteni ki az 
emberben. Ahogy a sok ezer éves civilizáció kifejlesztette az esz
tétikai utálatot az emberevés gondolatával szemben, úgy egy új 
társadalomban ki lehet alakítani nemcsak az elvi s nemcsak az 
erkölcsi -  ez kevés volna - ,  hanem a fiziológiai averziót is min
den, az emberi együvé tartozás érzését sértő cselekedettel szem
ben. Valahogy úgy, ahogy, ha jól emlékszem, Hegel definiálta 
egyszer a szégyenérzés kínját, mint valami emberien megenged
hetetlen miatt való spontán haragot. Amit el kell érni, az nem 
a fölülről megzabolázott ember, hanem az ember, akinek lehetet
lenné teszi a saját fantáziája -  mert hiszen ez az e m b e r i szenzi- 
bilitás titka - ,  hogy embertársa megalázása vagy kihasználása 
révén képes legyen bármit is élvezni. A moszkvai gyermekmú
zeum ennek a törekvésnek a szellemében működik, és az ember 
ezt az épületet boldogabban hagyhatná el, mint amilyen volt, 
mielőtt megismerkedett vele -  az ember boldogabban hagyhatná 
el, ha nem úgy volna, hogy ez az intézmény csak egy intenciót 
fejez ki, nem pedig egy, már elért valóságot. Valóság!

A múzeumból távozva ugyanis az ember lépten-nyomon gyere
kekbe ütközik, akik talán hazudnak, ha azt mondják, hogy éhe
sek, de mindenesetre itt csavarognak az utcán, s abból élnek, 
hogy elébed tartva kimondhatatlanul piszkos kezüket, koldul
nak. Az ember gondolhatná, hogy csak a polgárháború alatt haj
léktalanná vált, annak idején milliókra rúgó csavargó gyermek
hadak utolsó szétszórt maradványairól van szó. Leningrádban 
még ezt gondoltam. De különös módon, épp miután a gyermek
múzeumot elhagytam s a kávéházban találtam a Pravdát, amit itt 
nem olyan könnyű megszerezni, mert túl kicsi példányszámban 
jelenik meg és előfizetést csak bizonyos kategóriáktól fogad el 
-  szóval amint a múzeumot elhagytam, a zöld foteles kávéházban 
ülve maga a Pravda figyelmeztetett rá igen nyomatékosan, hogy 
nem úgy van, mint ahogy még Leningrádban gondoltam.
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A Pravda mai számában ugyanis hosszú kormányrendelet, intéz
kedések egész sora a hajléktalan gyerekek ügyében és a gyermek
bűnözés elleni „energikus küzdelem” érdekében. És a gyerekek
kel, a fiatalkorúakkal szemben alkalmazandó intézkedések és 
megtorló rendszabályok között -  itt, ebben az országban, ebben 
a városban, ugyanitt, ahol ez a gyönyörű gyermekmúzeum áll 
-  többek között ott szerepel a fiatalkorúakkal szemben is alkal
mazható halálbüntetés.

Moszkva, 1935. június 
(hiányzik a nap dátuma)

Most aztán semmit se értek. Nem akartam hinni a szememnek, 
mikor ma a Pravdában öles nagy cikket láttam. Arról szól, hogy 
meg kell szüntetni a szovjet nőnek azt a jogát, hogy nem kívánt 
terhesség esetén orvosi beavatkozást vehessen igénybe.

Ausztriában a klerikális, keresztényszocialista kormány volt 
az, amely nemcsak a kommunista, hanem a .szociáldemokrata, 
sőt a liberális polgári pártok és sajtójuk ellenében ragaszkodott 
a hírhedt „Paragraph 145”-höz, melynek értelmében a bíróság 
a nőt, aki elhajtatta magzatát, öt évig terjedő fegyházbüntetéssel 
sújtja, s magát a kísérletet is, még ha nem is járt eredménnyel, egy 
évig terjedő börtönnel bünteti.

Franciaországban a párt mindig újra a szovjetunióbeli nőnek 
arra a jogára mutatott rá, hogy szabadon rendelkezhetik a tes
tével.

S itt találkoztam Moszkvában Friedrich Wolffal, a német író
val, aki kommunista meggyőződésére hivatkozva nyíltan szem
beszállt a német birodalmi törvénnyel, és mint orvos kijelentette, 
hogy a törvény ellenére igenis segíteni fog azokon a nőkön, akik 
hozzá fordulnak. S most itt a Pravdában ez a cikk. Ez a cikk 
a Pravdában azt bizonyítja, hogy a legmesszemenőbb elővigyá- 
zattal, legnagyobb orvosi szaktudással végrehajtott ilynemű 
műtét is beláthatatlan káros következményekkel jár a nőkre, és 
a nők védelmében -  így áll a cikkben - ,  a nők védelmében és érde
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kében követeli, hogy szigorú törvényt hozzanak az abortusz be
tiltására.

Ez magában is több, mint meglepő. De ami miatt nem tudtam, 
illetve szerettem volna nem hinni a szememnek: a nagy cikket 
ugyanaz a professzor írta, a cikk alatt ugyanannak a professzor
nak a neve van kinyomtatva, aki alig pár nap előtt nekünk oly 
büszkén és lelkesen mutatta be az abortáriumot, és aki akkor 
pontosan az ellenkezőjét mondta mindannak, amit itt most 
a Pravdában a saját neve alatt kinyomtat.

Most légy okos, Domonkos!

Kun Béla

Megint félbe kell szakítanom a naplófeljegyzések beszéltetését: 
a kívülálló számára helyenként érthetetlenek volnának utólagos kom
mentár nélkül. Amit naplómban annak idején csak a magam számára 
jegyeztem fel, abban a formában az olvasó nem érthetné meg, de ezen
kívül az is magyarázatra szorul, hogy honnan a felindulás, sőt megil- 
letődöttség, lelkesedés és rajongás, mellyel ezek a naplójegyzetek szól
nak írójuknak Kun Bélával való minden találkozásáról.

1935-ben, Moszkvába érkezésem első napjaiban első dolgom volt, 
hogy Alfréd Kurella révén -  akihez Romain Rolland küldött, s akiről 
a naplóban majd még sok szó esik -  jelentkezzem a Komintemben 
Kun Bélánál. Nem tettem volna, legalábbis az Optimistákba/ nem 
siettem volna Kunhoz, akitől a regény számára nem sok jót vártam, 
ha Kurella nem jelenti be mindjárt, hogy megérkeztünk, és ha Kurella 
nem mondja, hogy Kun Béla instanciája megkerülhetetlen. S mikor 
Kunnal -  akkor több mint tizenöt év után -  feleségemmel együtt elő
ször ültem szemben, számomra ez nemcsak egy rég nem látott emberrel 
való viszontlátást jelentett.

A szavak közt, melyek ártatlan vértanúk, megbecstelenítő embe
reknek és időknek ártatlan vértanúi, ott szerepel ma már „a vezér” szó 
is. De Kun Béla 1919-ben ennek a szónak valóban szűzi értelmében
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jelentett vezért, s számomra akkor nem volt senki, akinek a szava az 
övénél parancsolóbb súllyal, döntőbben esett volna latba. Vezér, 
ahogy ő volt, nemcsak autoritást jelentett, melynek aláveti magát az 
ember. Forradalmárok, magyar forradalmárok egy nemzedékének 
tette tartalmasabbá életük minden napját; általa, tőle tudta és találta 
meg ifjú magyar forradalmárok egy nemzedéke azt, amit sötétben 
tapogatózva addig hiába -  és többé-kevésbé rosszul -  csak keresett. 
Feladatot hozott, épp azt a közös, nehéz és nagy feladatot, melyre 
addig türelmetlenül és hiába vártak. Egyszóval: az egész, az első 
világháborút vak lázadással és vak kétségbeeséssel átélő nemzedék 
életében Kun Béla volt Magyarországon a lenini Október eszméinek 
első autentikus küldöttje -  az első bolsevik, akit szemtől szembe lát
tunk. Valaki, aki harci tapasztalatból tudta mindazt, amit mindenki 
közülünk csak találgathatott a túl gyéren érkező, szándékosan eltorzí
tott hírek s mindenképp áttekinthetetlenül zavaros hírverés útvesztőjé
ben. A z első bolsevik, akit láttunk, s aki elhozta magával a távoli 
Oroszországból azt a sok boldog és elszánt hitet, mellyel az orosz pro
letárforradalom hívott a végső és világot megváltó harcba. S azt, hogy 
„ez a harc lesz a végső”, éppúgy, mint annak idején az oroszok, mi is 
szó szerint hittük, s hittük, hogy nem kell más, mint egyetlen, mindent 
elsöprő roham, hogy eltakarítsuk a világháború húszmillió halottjá
val együtt a halálra sebzett világkapitalizmus hulláját. És hogy ezt 
a rohamot magyar földön megszervezze és vezesse, ez volt Kun 
Béla küldetésének célja -  és ez volt az, amit Kun Béla be is váltott: 
drámai gyorsasággal szervezte meg a rohamozókat, és vezette őket 
diadalra.

A diadal tudvalévőén nem volt hosszú életű. Majdnem pontosan 
annyi ideig tartott, mint amennyi a kivívásához kellett: a magyar 
kommunista párt alig négy hónappal a megalakulása, Kun Béla 
hazaérkezése után a hatalom birtokába került, seza  hatalom ugyan
annyi idő után össze is omlott. Hogy ez a négy hónap történelmi szem
pontból se volt epizód, nem ez az, amiről itt szólnom kell. Itt személy 
szerint Kun Béláról van szó, aki épp minden tévedésével, épp minden 
hibájával, épp egész politikájának ezzel a gondtalan hitével az euró
pai munkásmozgalom egy egész korszakának -  és a forradalmárok
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egy ijjú, nagyon is ifjú nemzedéke hitének, reményeinek, végzetes 
tévedéseinek és tragédiájának maradt élő szimbóluma.

Mikor Moszkvába érkeztem, több mint tizenöt év telt el a rövid 
négy hónap óta, melyet joggal mindenki Kun Béla nevével jelölt meg, 
s az az egész tizenöt év nem volt más az én életemben, mintfolytatása, 
feldolgozása, tisztázása és következménye annak az életre szóló, 
örömben, fájdalomban és problémákban egyedülállóan gazdag négy 
hónapnak, melynek tartalmát Kun Béla vezérsége határozta meg.

S míg a Komintem épületében, a földszinten lebonyolították velünk 
a bejelentési procedúrát, már maga az, hogy eb b en az épületben tar
tózkodom, ezt a pillanatot az én személyes életemben patetikusan tör
ténelminek érezteti -  a pillanatot, mely mindenesetre egyáltalán nem 
röpke pillanat, hanem fél óra. Mert fél órába telik, míg telefonálga
tás, majd kettőnk személyi adatainak bejegyzése után megkapjuk az 
írást, mellyel elindulhatunk, hogy a folyosók labirintusán keresztül 
elvezessenek bennünket Kun Bélához.

Ezúttal azonban a fél óra sem tűnt túl hosszúnak. Míg lent vára
koztunk, az Optimisták hónom alatt tartott kéziratának nem egy 
figurája, illetve nem egy figurájának modellje a meglepetéstől szinte 
megkövülve ismert rám, s miután gyorsan kölcsönösen meggyőztük 
egymást, hogy nem vagyunk látomások, hanem közönséges testi való
ságunkban bukkantunk fel egymás előtt a valószínűtlenül távoli múlt 
homályából, folytattuk az ismeretséget, sőt azt lehetne mondani, 
a beszélgetést, ahol az tizenöt év előtt -  vagyis ahol az Optimisták 
kéziratában abbamaradt.

E z a fél óra nem volt valami prousti utazás a múltba. Nem is 
a helyreállított folytonosság egy kataklizmával megszakított múlt és 
a jelen között. Ha valaki éveken át egy szobában élne, portrékkal tele
aggatott falak közt, s a képkeretek közül egy napon egymás után ele
venen lépnének ki az emlékezetből megfestett alakok, s nyújtanák 
a kezüket, s hallatnák az eleven, összetéveszthetetlen hangjukat- ezt 
éltem át ott a fél óra alatt először, s aztán a moszkvai tartózkodás 
többi ideje alatt. A z  Optimistákban sorba átkereszteltem ezeket az 
embereket, s számomra annyira eggyé váltak a regénybeli nevükkel, 
hogy első pillanatban Sarkadinak vagy Stein elvtársnak szólítottam 
őket, és csak a megrökönyödésük térített észre. Ok mind az 1919-beli
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fiatal arcukkal éltek bennem tovább, s akik itt elém bukkantak, 
mozdulataikban, testtartásukban s főleg hangjukban annyira hason
lítottak akkori magukhoz, hogy azonnal felismertem őket az álarc 
alatt, melyet az évek megszürkítő hatalma borított rájuk.

Moszkva, 1935. június 3.

Ideje, hogy a Kun Bélával való első találkozásomról írjak most, 
mikor már a harmadik vagy negyedik találkozásról való beszá
moló válik időszerűvé. Az első találkozás első benyomása: látha
tóan megöregedett, betegnek hat, de ennek ellenére, számomra 
valahogy mégse változott. Úgy emlékeztem rá, hogy alacsonyabb 
termetű, valószínűleg azért, mert akkoriban kevésbé volt sovány. 
Egyébként annyira a réginek érzem, helyesebben: annyira a régi 
vagyok vele szemben, hogy csöppet se lepne meg, ha Kun elv
társ, amint beléptem a szobájába, az ő régi pattogó szavával 
fejemre olvasná, hogy mi mindent tettem rosszul, s aztán 
éppúgy, mint régen, mikor szakállt növesztettem, hogy elrejtsem 
illetlen húsz évemet, vigasztalásul hátba vágna vagy megmar
kolná a sörényemet.

A szobájában itt, a Kominternben, az íróasztalán éppoly ren
detlen halmaza papíroknak, újságoknak, könyveknek, mint 
annak idején Budapesten, a Hungária szállóbeli szobájában, ahol 
reggel fogadott, miközben a borbély szappanozta az arcát. 
A Hungária óta mégis tizenöt év múlt el. A tizenöt év alatt mi, 
akik akkor félig-meddig sihederek voltunk, úgy látszik, szintén 
felnőttünk. Erre akkor eszméltem rá, amikor hallottam, hogy 
Révai, akit épp elmenőben még Kunnál találtunk, Bélának szó
lítja és tegezi Kunt, holott „utoljára” velem együtt volt húszéves, 
és éppúgy, mint én, mindig bizonyos elfogult izgalommal állt az 
ember előtt, akiről még magunk közt sem beszéltünk másképp, 
mint „Kun elvtársról”. S mikor „utoljára” láttuk Kunt, akkor 
még a magyar pártban fiatal elvtársak között se volt szokásos a te- 
geződés.

S hogy egyedül maradtunk M. és én Kunnal, leültetett ben

132



nünket szemben az íróasztallal, mely mögött ő foglalt helyet. Azt 
mondta, beszéljünk, mondjuk el, hol mindenütt jártunk, mint 
éltünk, mit tettünk azóta, hogy utoljára láttuk egymást. Hagyta, 
hogy beszéljek, ő maga elővette a töltőtollát, s mintha minden 
figyelmét lefoglalta volna az igyekezet, mellyel az előtte lévő, 
„Borci”-nak nevezett orosz cigarettadobozt díszítő felhők körvo
nalait rajzolta utána tintával, hogy aztán később magukat a felhő
ket is kissé oldalt hajtott fejjel sorba átfesse kékre. Míg beszél
tem, csak a toll sercegett -  és hogy sercegett, azt is csak olyankor 
vettem észre, ha arra az időre, míg egy-egy kérdést tett föl, egy
szerre megállt a toll a kezében.

Egész idő alatt tisztában voltam vele, hogy ez volna az egyetlen 
alkalom, amikor mindent meg lehetne, sőt meg kellene monda
nom. Azt, hogy a forradalmi kormányzótanács harc nélküli 
lemondásánál is mélyebben megrendített az, ahogy a kormányzó- 
tanács vezetői épp vele, Kun Bélával az élükön sorsukra hagyták 
a legközelebbi elvtársakat, „a legkompromittáltabbakat”, s ők 
maguk, az osztrák menedékjogot csak maguknak biztosítva, 
különvonaton mentek Ausztriába. O a „Bőrei” cigaretták dobo
zán rajzolgatva csendesen csak egy-egy kérdést tett fel, és minden 
ilyen alkalommal éreztem, hogy most elmondhattam volna, ami 
számomra kínzóan jelen maradt. Azt, hogy talán még az ő mene
külésüknél is nagyobb, erőmet felülmúló próbának tett ki a párt 
azzal, hogy a fehérterror idején, mikor Pesten rejtőzködtem, 
megtiltotta, hogy a Révainál és nálam elrejtett, gondosan becso
magolt dollárokkal az üldözött és Pesten bujdosó elvtársaknak 
segítséget nyújtsunk a menekülésre. (A barna dobozt, tele dollár
ral, később érintetlenül Horthy rendőrsége szegény Léderer 
néninél, Révai anyjánál találta meg, aki emiatt több évet a mária- 
nosztrai fegyházban töltött.)

A pártnak ez az embertelensége saját tagjaival szemben s az
után a mindjárt az emigráció elején kitörő, kölcsönös vádasko
dásba és gyalázkodásba fúló frakcióharcok riasztottak el végleg 
a párttól.

Mindebből semmit se mondtam el. Kun a legcsekélyebb jelét 
se adta, hogy Canossát akar járatni velünk, s akkor milyen jogon
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lehetnék én az, aki, ha vallomások formájában is, de végered
ményben őt bírálja, bármit is számon kér tőle?

Azt megmondtam, hogy a diktatúra alatti élményemről írtam 
m indjárt az emigráció elején, de aztán arra a gondolatra, hogy azt 
a kéziratot, az adatokat, amiket ott közlök, kihasználhatják a párt 
ellen, az utolsó pillanatban elálltam a szándéktól, hogy kiadom, 
holott már Antal Frigyes művészettörténész le is fordította 
németre, és talált is rá kiadót. Míg így az elmúlt tizenöt évről 
szóló beszámolómat hallgatta, egy-egy közbevetett rövid meg
jegyzése arra vallott, hogy nem hall tőlem semmi újat, s csak azért 
beszéltet, hogy ellenőrizze az ő adatai helyességét. Megkérdezte 
például, kikkel érintkeztem Párizsban, s miközben soroltam 
a neveket s egy pillanatra megálltam, habozva, hogy megemlít
sem-e Károlyit is, ő mondta helyettem Károlyi nevét és Ney 
Lászlóét. Meglepett a memóriája: emlékezett rá, hogy hol mit 
írtam, s még egy olyan kis szatírára is, mint a II. Intemacionálé 
párizsi tanácskozása alkalmából a UHumanitében közölt kis cik
kem, a Monáeur Godefroy. Nagyon komoly volt egész idő alatt. 
Megkérdezte, emlékszem-e rá, hogy mikor találkoztunk utol
jára?

-  Megírtam a regényemben. Ceglédnél, mikor a front felbom
lott -  mondtam, és hozzátettem azt is, hogy egy momentumot 
nem írtam meg a regényben, épp azt, ami borzalmasan hatott 
rám. Megírtam, hogy egész idő alatt, míg ő beszélt, az első sorban 
egy katona a bárányfelhőt bámulta, és láttam, átéltem, milyen az, 
hogyha a szó elhangzik, a kiáltó szó a pusztába. O beszélt, hogy 
rávegye a nagyszerűen felfegyverzett csapatot, hogy menjen 
harcba, beszélt rettenetes erőfeszítéssel, és csak rettenetes 
közöny, csend fogadta. Soha embert olyan egyedül még nem lát
tam, mint akkor Kun Bélát. Ezt megírtam, de nem írtam meg, 
hogy minduntalan félbe kellett szakítania a beszédet, mert majd
nem minden harmadik mondatnál elfordult, kezét az arcához 
emelte és -  öklendezett, hányt...

Míg beszéltem, az ő feje mélyebbre hajolt a „Bőrei” cigaretta- 
doboz fölé, és anélkül hogy abbahagyta volna a rajzolgatást, 
könnyezett.
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-  Hát el fogom olvasni a regényét. Hívjon fel három nap múlva 
-  állt fel hirtelen, és még csak annyit mondott:

-  Furcsák az élet útjai, ugye?
A központi röntgenintézetet szemléltük meg éppen, onnan 

hívtam fel három nap után Kunt.
-  A pokol sötét fenekére kívántam magát s magával együtt az 

Optimistákat napjában legalább tízszer -  pattogott a telefonba 
barátságosan Kun Béla ismerős hangja. -  Annyi a dolgom, 
s a kéziratától nem tudok megválni. Igyekezni fogok, hogy abba
hagyjam, de tartok tőle, hogy nem fog sikerülni. Túlságosan 
izgat. Hívjon fel majd ismét, hogy megbeszéljük, mikor találko
zunk.

Az újabb randevú, eddig az utolsó, tegnapelőtt délután volt, 
s megint a Komintem épületében. Ezúttal több mint barátságo
san fogadott M.-t és engem. Úgy nézett ránk mosolyogva, mele
gen és egyben vizsgálódva, mintha első találkozásunk óta -  azóta, 
hogy a kéziratomat olvasta -  meglepő dolgokat tudott volna meg 
személy szerint rólunk, s mintha most, ebben az új világításban 
barátságos és nyílt kíváncsisággal először látna bennünket. 
S megint ott találtuk nála Révai Józsit. Most már nyilvánvaló, 
nem véletlenül volt ott első találkozásunkkor sem. Most azonban 
ott is maradt, inkább csendes hallgatóként, összejövetelünk 
egész ideje alatt.

Józsi! Évekig tartó, az egész ifjúságot betöltő, egész ifjúsá
gunknak szerves részét alkotó intim barátság emléke sose halvá
nyodhat el. Legkevésbé akkor, ha egyetlen barátról van szó, aki
nek a helyét azóta se foglalta el senki. Megmaradt pótolhatatlan 
veszteségnek. Csak az élet kegyetlen butaságának vagy buta 
kegyetlenségének nagyságát bizonyítja, hogy vagy egy óra hosz- 
szat úgy ültünk most egy szobában, hogy még ha egy-egy szót vál
tottunk is, az önkéntelenül is valahogy ironikus hangsúllyal tör
tént, és olyan tárgyilagos hidegséggel, mint ahogy Józsi kék sze
mén a pápaszem üvege csillogott.

A vele való együttlét nyomban emberibbé, közvetlenebbé, iga
zabbá vált volna, ha mint első gondolatom, úgy első szavam is az 
a kérdés lett volna, hogy mi van egykori közös barátnőnkkel
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-  azzal a különös, kivételes intelligenciájú teremtéssel, aki annak 
idején voltaképpen létrehozta barátságunkat, s aki miatt pár 
évvel később elszakadtunk egymástól. Tudtam, hogy ez a mi egy
kori közös barátnőnk, aki Pesten valahogy szellemi nevelőnk 
volt, s még a bécsi emigrációs években is mindkettőnknek szel
lemi és emberi kérdésekben az arbitert jelentette, most Oroszor
szágban él, s azt is tudtam, hogy mindenkitől elhagyatva, vagy 
talán -  ez az, amit nem tudtam -  még annál is rosszabb, a lehető 
legrosszabb helyzetben. De nem ejtettem ki a nevét sem. Nem  
felejtettem el azt, amire itt Moszkvában mindjárt a legelső napok
ban valósággal ijedten figyelmeztettek.

Hallottam már Párizsban, hogy Czóbel Ernőt valami, a pártvo
nal ellen elkövetett vétség miatt Szibériába száműzték. Czóbel 
Ernőt még gyerekkoromból ismertem. Akkoriban ő, a fővárosi 
középiskolai tanár s azonkívül publicista a lényeges korkülönb
ség ellenére se átallotta, hogy valahányszor lejött Szabadkára, 
órákat töltsön velem, a gimnazistával, és figyelmesen hallgassa 
meg az éppoly lelkes, mint rossz s Adynak csak a modorát utánzó 
verseimet. Aki miatt annak idején Czóbel Ernő sűrűn járt látoga
tóba, s abba a házba, ahol engem az öreg Lányi Ernő annyi szere
tettel avatott be a klasszikus zene rejtelmeibe, Lányi Sarolta, 
Czóbel Ernő felesége lett, és Sarolta jelenleg is Moszkvában él. 
Amint ez utóbbit megtudtam, megkérdeztem a címét. Gondol
tam -  s azt hiszem, nem tévedek - ,  hogy örömet okozna neki 
viszontlátni valakit, akivel lánykorában találkozott Szabadkán 
s nyáron Palicson az apai házban. De amilyen természetesnek 
tűnt nekem ez a kívánság, olyan ellenkezést, majdnem felháboro
dott rosszallást váltott ki Garai Karcsinál, akinél Sarolta címe 
után érdeklődtem. Magyarázta nekem, hogy rendkívül helytelen 
volna nemcsak az, ha meglátogatnám Saroltát, hanem még az is, 
ha csak folytatnám is az érdeklődést a címe vagy egyáltalán 
a jelenlegi életkörülményei iránt.

Érteden ellenvetésemre, hogy Sarolta nyilván nem követett el 
semmi rosszat, különben nem élhetne továbbra is szabadon 
Moszkvában, azt a választ kaptam, hogy ez természetesen igaz
-  de viszont mégis a felesége egy embernek, akit büntetésből Szi
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bériába száműztek, és e z é r t eszembe se jusson fölkeresni vagy 
továbbra is érdeklődni iránta.

-  Csak nem félsz attól, hogy gyanús színben tűnhetnék fel? 
-  kérdeztem nevetve.

A válasz megdöbbentett:
-  Nem c s a k  attól. S nem c s a k  erről van szó. Hanem a kom

munista kötelességeiről. Ezek közé kell számítani a kötelezettsé
get, hogy az ember gondosan elkerüljön minden olyan látszatot, 
mellyel a GPU figyelmét magára vonhatná -  s nemcsak látogatá
sod, de érdeklődésed is egy Szibériába száműzött kommunista 
felesége iránt a GPU-t azzal a feladattal terhelné, hogy utánajár
jon, nem rejlik-e valami e mögött. Megengedhetetlen, hogy tisz
tára szentimentális okból valaki, aki kommunista, fölösleges 
munkát adjon a GPU-nak. Épp ezért -  így hangzott a tanács és 
a figyelmeztetés - ,  akiről csak fel lehet tételezni, hogy közvetle
nül vagy közvetve gyanús vagy gyanúsítható, arról az ellenségek
től körülzárt Szovjetunióban nem beszél az ember. Nem szabad 
elfelejtenünk soha, hogy ostromlott várban élünk.

Garai Karcsit -  most a moszkvai német újság egyik szerkesz
tője -  még a húszas években, abban az időben szerettem meg, 
mikor együtt laktunk a bécsi grinzingi barakkokban. Szelíd, lágy 
és tiszta ember, akiből mindig is, most is csak úgy árad a meleg
ség. Mégis, itt ránevelték erre a lelki fegyelemre, melyhez képest 
az, amit spártai ideálnak szoktak nevezni -  valósággal gyerekjá
ték. (Romain Rolland -  az az érzésem, tévesen -  közelebb érzi 
a szovjet valóságot Athénhez, mint Spártához.) Garai Karcsi tíz 
éve él itt. Lehet-e, hogy tíz év múlva én is ilyen meggyőződéssel 
fogom nem az önmegtagadás, hanem -  ami ennél sokkal nehe
zebb -  a mindent feltétlenül helyeslés elvét képviselni? Mi meg
szoktuk, mert a másik világban nőttünk fel, hogy a forradalmiság 
szükségszerűen a kritikában és az ellenzéki magatartásban nyil
vánul meg. A Szovjetunióban a forradalmiság pontosan az ellen
kező követelményekkel találja magát szemben, itt a forradalmár 
feladata a legmesszemenőbb konformizmus. Vajon képes leszek- 
e valaha én is erre a belső átalakulásra? S vajon biztos-e, hogy ha 
az ember minden spontán emberit láncra ver, ez az emberi átala
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kulás, ez a belső performáció végül is nem az emberinek a defor- 
málása-e?

Nem könnyű forradalmárnak lenni a győztes forradalom or
szágában.

Gyakorlatban azonban hihetetlen gyorsan idomulok a követel
ményekhez. Ültem Józsi mellett Kunnál, anélkül hogy Léna 
nevét kiejtettem volna. Szerencsére Kun hamar az Optimistákra 
terelte a szót.

-  A kézirat háromnegyed részét már elolvastam -  mondta 
s ha továbbra se lesz politikai kifogásom, kiadásra fogom aján
lani.

S aztán -  az volt a benyomásom, hogy nem is annyira velem 
beszél, mint inkább Józsival folytatja az érkezésünkkel félbesza
kított beszélgetést erről a témáról -  dicsérte az Optimisták bán épp 
azt, ami miatt annak idején nemcsak Károlyi, de én is éppen 
Kuntól tartottam leginkább. Dicsérte, hogy „kegyetlenül igaz 
könyv az események és az emberek ábrázolásában”. S ezzel kap
csolatban említette, hogy annak idején olvasta a Párizsban megje
lenő magyar kommunista újságban a Két akasztott balladáját, 
amit Sallai és Fürst kivégzésének évfordulójára írtam. Az iroda
lomban -  mondotta -  középkori csökevény az embereknek olyan 
portretírozása, mintha csak hősök és gyávák, szentek és bűnösök 
közt lehetne választani. A magyar kommunista nekrológok Sal- 
laiból is afféle kommunista aszkétát csináltak, pedig hát valójá
ban Sallai igazán... -  nem fejezte be a mondatát, de egyenesen 
Józsihoz fordulva, kérdéssel folytatta: -  Mi az ördögnek rajzolják 
meg úgy a kommunistát, mint ahogy Benczúr Gyula festette meg 
a patetikus hermelines képein Vajk megkeresztelését és az ősma
gyarokat?

Révai egész idő alatt passzív maradt; igaz, ő nem ismeri a kéz
iratot, de még így is, legalábbis Kun reflexióival kapcsolatban, 
nyilatkozhatott volna. Ó azonban beérte azzal, hogy tartózkodó 
szemlélőként, láthatóan figyelemmel kísérve a beszélgetés mene
tét, némileg elgondolkodó arccal -  mosolygott. Azért-e, mert az 
ilyen együttlét M.-vel és velem neki is éppúgy fájdalmas és min
denesetre izgató eseményt jelentett, mint minekünk? Vagy
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azért-e, mert Kunnal szemben is zárkózott a k a r t  maradni? 
Furcsa, de így van: ő, akiben a heves spontaneitást, azt a tulaj
donságát szerettem legjobban, hogy mindeme oly kitörő intenzi
tással, néha igazságtalanul, de mindig egész lényével reagált, 
ő most Kim mellett néha valósággal kifürkészhetetlen „diploma
tának” hat. Arra is csak mosollyal reagált, mikor Kun felsorolta, 
hogy ki mindenkire ismert rá az Optimisták alakjaiban.

-  Vértes alakja volt a számomra a legmeglepőbb felfedezés 
-  mondta Kun. -  Nem is tudtam, hogy a diktatúra kellős köze
pén, ott a Hungáriában, az én szobámtól két ajtóval odébb éjsza
kánként egy egész társaság a marxizmusból marxista teológiát 
csinál, és a teológiai problémákat marxista problémákká alakítja 
át.

Kun ezt nevetve mondta, Józsi azonban megszűnt moso
lyogni. Mintha el is pirult volna. (Ez a pirulás, akkor egy pilla
natra, egészen a régivé tette.)

Számomra a legmegdöbbentőbb: ha jól láttam, akkor annyi 
rettenetes pusztulás és vér után is a magyar párt vezető rétegeiben 
itt Moszkvában valahogy még mindig megelevenedhetnek az 
emigráció első éveiből való frakcióharcok elvi és személyes ellen
téteinek és ellenségeskedéseinek fullánkjai. Miért érdeklődött 
volna Kun olyan tüntetőén épp Vértes alakja iránt?

Kun -  és nem Józsi - ,  Kim volt az, aki nagyon behatóan tuda
kozódott a mi további terveink iránt. S mondtuk, hogy Oroszor
szágban akarunk maradni, hogy M. már munkát is vállalt a köz
ponti rákintézetben, csak még nem kezdte meg, én pedig arra 
készülök, hogy amint az Optimisták ügye elintéződik, életemben 
először kenyérgond nélkül, életemben először nyugodt, emberi 
körülmények között -  írjak. írni!

Mindenre inkább számítottam, mint arra, hogy maga Kun lesz 
az, aki hevesen, igen, hevesen helyesel majd nekem.

-  A legostobább hibáink közül való volt, hogy az embereket 
modell után akartuk átszabni -  mondta, s megint az volt az érzé
sem, hogy legalább annyira szól Józsihoz is, mint hozzám.

-  Százszor jobban tetszik nekem, hogy ezzel a tervvel jött, 
mintha azzal a kívánsággal áll elő, hogy a pártban akar dolgozni.
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Ez a helyeslés boldoggá tett. Oly boldoggá, hogy kérdésére 
szokásom ellenére is részletekbe menően beszéltem irodalmi ter
veimről, a drámáról, amit az Optimisták befejezése után még 
Párizsban kezdtem el írni. Budapest drámájáról, a Sallai és Fürst 
letartóztatásától a kivégzésükig eltelt tizennégy nap feszültségé
ben, aztán meg a tervezett íilmszcenáriókról. S hogy terveim 
Kun Bélát annyira érdekelték -  éreztem, hogy míg beszélek 
róluk, épp azért, mert őt ennyire érdeklik, számomra is még fon
tosabbakká, még inkább enyéimmé válnak. S hogy elmentem 
Kuntól, akit ma kell újból felhívnom, legszívesebben egyenest 
a hotelba siettem volna, hogy semmi mással se törődve kipakol
jak, az asztalhoz üljek, írjak, írjak és írjak.

Ugyanaznap éjjel

Azonnal telefonhoz kaptam Kunt. Az utolsó száz oldal híján 
elolvasta a kéziratot. Nagyon tetszett neki.

-  Semmi kifogásom. 7-én hívjon fel újra, s akkor véglegesen 
megbeszélünk mindent. 7-én feltétlenül találkozunk.

Most már kezdem hinni, hogy végre nyomdába kerül ez 
a keserves kézirat. Illetőleg kezdem komolyan remélni. Hinni 
már csak akkor fogom, ha kezemben lesz a szerződés.

Furcsa kombinációi az életnek! Kuntól tudtam meg, hogy teg
nap óta Révainál van a kézirat első része. Mikor Prigrevica-Sveti 
Ivánon írni kezdtem az Optimistákat, a leglehetetlenebb elképze
lés is valószínűbbnek tűnt, mint az, hogy ezt a kéziratot Kun Béla 
fogja az én egykori egyetlen barátomnak olvasásra adni, annak, 
akinek emléke egész idő alatt, míg a könyvön dolgoztam, nem
csak nappal, hanem még az éjszakai álmaimban se tágított mel
lőlem.

Most lakást keresünk, legalábbis ideiglenest, hogy legyen hova 
mennünk, ha majd a hotelt el kell hagynunk. Ilyen lakáskere
sésre, mondják, kivált június alkalmas, illetőleg általában a nyári 
hónapok, amikor mindenki igyekszik elhagyni Moszkvát. Az 
emberek erre az időre kiadják a lakásukat, s a pénzzel, amit érte
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kapnak, fedezik nyaralási költségeik egy részét. Főleg intellektu- 
elek mennek ilyen módon nyaralni. Másik verzió szerint nem
csak üzleti okokból adják ki így a lakásukat. Sokan csupán azért 
keresnek a nyári hónapokra lakót, hogy legyen, aki vigyáz 
a lakásra. Félnek a betörőktől és tolvajoktól. (Mindeddig nem 
sikerült adatokat szereznem a kriminalitás méreteiről. Általában 
azonban gyakran hallja az ember, hogy „vigyázni kell”. Az újsá
gokban is nagyon sok szó esik erről, de csak általánosságban 
a „huligánokról” beszélnek, mert ez a fogalom itt nemcsak pol
gári, hanem politikai bűnözőket is jelent.)

Lakáskeresés közben állandó kép: régen egyetlen lakás, ma 
minden szobában egy-egy család (néha család és műhely egy szo
bában), közös konyhával, közös fürdőszobával, s mindenütt 
a primusok elmaradhatatlan deprimáló szaga.

Óriási kiváltság egy teljesen különálló, igazi lakás. Ilyen van 
például Stekleréknek, akiknél tegnap este voltunk. A hosszú 
Stekler Bécsben, a barakkban még meglehetősen érdektelen, de 
szorgalmas diák volt, most azonban igazán nem érdektelen estét 
töltöttünk vele. Nem ő lett érdekesebb, hanem a világ, amelyben 
él. Mérnök, s úgy bele van vonva itt az építés munkájába, hogy 
a legkülönbözőbb termelési ágak fejlődéséről és problémáiról 
izgatóan színes képet kap tőle az ember, ha hallgatja. És szenve
déllyel dolgozik és szenvedéllyel beszél a munkájáról. A sínekről, 
amik még ki se hűltek, máris szállítják őket az üzemből; a házak 
ról, melyeknek a befejezéséhez már csak két vagy három hét kel
lene, de egyszerre kiderül, hogy sehol sem lehet villanydrótot 
vagy a csatornázáshoz szükséges csöveket kapni -  illetőleg, amit 
a gyárak ebből vagy abból produkálnak, az még fontosabb 
helyekre kell. Az új textilüzemekről, melyek teljesen berendezve 
a legmodernebb gépekkel készen állnak és -  kihaltak, meg se 
kezdték a termelést, mert még nem jutott nekik nyersanyag, gya
pot vagy gyapjú... A teáskanna, melynek árát ezerszázalékos 
haszonra kell megszabni, mert még nincs belőle elég, és meg kell 
akadályozni, s csak ilyen módon lehet megakadályozni, hogy túl 
sok fogyjon belőle.



A villamoson ma: szakállas öreg. Mint kutya a csontot, úgy tar
totta a szájában a villamosjegyet. Rongyos, cári időkből való 
katonaköpeny takarja el a még rongyosabb „ruháját”.

Június 4.

A filmszcenárió ügyében ma találkám lett volna Krejcsivel, aki 
-  így mondta -  tíz órától kezdve található a hivatalában, melyet, 
ha jól értettem telefonon, rövidítve MORT-nak hívnak. Keres
tük hát a MORT-ot. Útközben azonban, minthogy meg kellett 
hosszabbíttatnunk vízumaink érvényességét, bementünk egy 
fényképészhez, akinek a specialitása, hogy gyorsfényképeket csi
nál. Velünk együtt sokan vártak a gyorsfényképre. Félóra után 
került csak ránk a sor, de ránk került. S akkor azt hittem, most 
megkapjuk pár perc után a képeket. De újabb várakozás után 
csak két gondosan kitöltött nyomtatott cédulát kaptunk. Azzal, 
hogy talán már holnapután estére elkészülnek a „pillanatfelvéte
lek”. Mindenesetre jobb lesz, ha előbb telefonon érdeklődöm, ta
nácsolták.

Mire odaértünk, Krejcsit már természetesen nem találtuk 
hivatalában, pedig Silvio már beszélt vele, és Krejcsi nagyon 
érdeklődik Párizsban írt filmszcenárióm, a La doctoresse dujnl- 
lage* iránt. Kínos ez az újabb halasztás, mert még a gyorsfényké
pek kifizetéséhez is kölcsön kellett kérnünk a pénzt. És a lakás. 
Ha találnánk, arra is legalább foglalót kellene adnunk.

Az utcán rengeteg ember közt féllábú öreg kéregető biceg. Pil
lanatok alatt, számoljuk, négyen is adnak neki. A féllábú öreg 
odatartja a tenyerét egy fiatal munkás elé is. Annak sietős az útja, 
s megy tovább. De alig pillanat múlva látjuk, visszafordul, tekin
tetével keresi az ellenkező irányban bicegő öreget, utánamegy, 
pénzt nyom a markába, s csak aztán folytatja útját, még jobban 
sietve.

* Falusi orvosnő.
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Ugyanaznap

Steiner Brúnó. Amíg nem hallottam beszélni, úgy képzeltem, 
hogy valami diplomataféle. Elegáns, de az eleganciája inkább 
a rendszeretet diszkrét megnyilvánulásaként hat. Olyan figyel
mesen tud másokat hallgatni, ez az, amivel mindjárt kitűnik 
a többiek közül. Akárhányan vannak együtt, amint őt észreveszi 
az ember, ha nem is ismeri, ha nem is tudja, kicsoda, önkéntele
nül is hozzá fog beszélni. Legalábbis ez történt velem, mikor 
Bécsben, Fannina Haliénál megismerkedtem vele.

Fannina Haliénak a Zsolnay-Verlagnál megjelent Die Frau in 
Soiojeirussland* című vastag könyve abban az időben baloldali 
körökben igen népszerű volt. Az ő lakásán azon az estén is a Szov
jetunióról volt szó. Fejtegetéseimet a proletárdiktatúra dialekti
kájáról- diktatúráról, mely minden diktatúra egyetlen lehetséges 
sírásója, de hogy valóban betölthesse ezt a misszióját, olyan 
következetesnek kell lennie, mint amilyen a Szovjetunióban - ,  
ott Fannina Halle lakásán az idegen olyan mély figyelemmel 
követte fejtegetéseimet, hogy nagyon meglepett, mikor megszó
lalt és igen barátságosan közölte velem, hogy a kérdésről ő is 
tudna egyet-mást mondani, mivelhogy a világháborúban orosz 
hadifogságba került, ott élte át a forradalmat, s azóta kisebb meg
szakításokkal, egy ideig mint az osztrák kereskedelmi kirendelt
ség tagja, majd mint specialista, állandóan a Szovjetunióban él. 
S ennek közlése után mindazt, amit én beszéltem, igyekezett 
tapasztalataira hivatkozva megcáfolni.

Több mint három év múlt el azóta, hogy Fannina Haliénál 
azon az estén kettőnk között ilyképp igen heves vitára került sor. 
Én csak a meggyőződéseimet vethettem harcba ellene, aki tapasz
talatokon alapuló ismeretekre támaszkodott. Bármely heves is 
volt a vita, ő emberileg annyira rokonszenves volt nekem, hogy 
késő este, mikor a társaság eloszlott, mielőtt elhagytuk a vendég
látó házat, megkérdeztem tőle, nem találkozhatnánk-e újra. De 
ő már hajnalban utazott is. Vissza Moszkvába, vissza a Szovjet

* Az asszony Szovjet-Oroszországban.
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unióba -  mondta, szintén sajnálva, hogy többet nem találkozha
tunk, de ugyanakkor makacsul megismételve és összefoglalva 
nézeteit - ,  vissza a Szovjetunióba, ahol nagyon sok jó és nagyon 
sok rossz van, de szocializmus nincsen.

Magam sem tudom, hogyan és miért, de bár három év telt el 
a futólagos találkozás óta, amint Moszkvába értünk, pontosab
ban, amint a pályaudvarról jövet reggel a moszkvai hotelszobánk
ban egyedül maradva megpillantottam az íróasztalon a telefon
előfizetők névjegyzékét, a könyv után nyúltam, s hogy megtalál
tam benne Steiner Brúnó nevét, felhívtam. Megkérdeztem, ő-e 
az, akivel Bécsben egyszer együtt töltöttem egy estét, s még csak 
nem is csodálkoztam, hogy ő se felejtette el azt a találkozásunkat. 
Amire azonban nem voltam elkészülve, az a válasz volt: -  Mind
járt indulok -  és csakugyan, tíz percbe sem telt, már ott is volt 
nálunk szállodai szobánkban.

Az élet legszebb szerencséi közül való, sőt a legszebb szerencse 
az ilyen kölcsönös rokonszenv, amely mindig ajándékként hull az 
ember ölébe -  azzal a magától értetődő érthetetlen egyszerűség
gel, mely nem kevésbé kifürkészhetetlen adomány, mint a tehet
ség, a jellem, a lelki vagy testi báj, nem kevésbé megokolhatatlan, 
mint általában az egyéni élet végső tényei.

Az ember azonban önkéntelenül is keres valami racionális 
magyarázatot. S természetes, hogy szerepet játszik az úgyneve
zett külsőség is, hogy valaki puszta megjelenésével intellektuális 
vonatkozásban mindjárt személyiségnek hat. Ötven körül jár, de 
megőrizte a nézés szenvedélyét. A nézését, mely nála elválasztha
tatlan a gondolkodás szenvedélyétől. Úgy találom, hogy rendkí
vül jellemző rá az az érve, mellyel már bécsi találkozásunkkor 
bizonyítani igyekezett, hogy a sztálini Szovjetunió nem a lenini 
Október reményeinek a megvalósulása:

-  Nézzen meg egy Lenin idejéből való képes újságot, s hason
lítsa össze Lenin és a korabeli többi bolsevik vezető ember fizio- 
nómiáját, a fejeket a sztálini ekipa fejeivel. Ha semmi mást se tud
nék a mai Szovjetunióról, számomra pusztán ez az összehasonlí
tás eleget, sőt mindent elárulna.

S mintha első és egyetlen találkozásunk nem évek előtt, hanem

144



előző este történt volna, amint pár szóval megmondtam, hogy 
miként kerültünk ki Moszkvába, épp csak még az Optimisták 
témája felől érdeklődött, s nyomban el is kérte a kéziratot -  aztán 
máris ott folytatta, folytattuk a vitánkat, ahol Bécsben abbahagy
tuk. Mikor arról beszéltem, hogy el vagyok ragadtatva az embe
rek kedvességétől, közvetlenségétől, melegségétől, amit a hajón 
oly bőségesen tapasztaltunk, ő először is arra figyelmeztetett, 
hogy a hajó legénysége kiváltságos réteget képvisel, de azonkívül 
ne felejtsem el a népi sajátságokat sem.

-  Akármilyen furcsán hangzik -  mondja ő - ,  Oroszországban 
még a cárizmus idején se voltak az emberek között olyan kaszt
szerű merev különbségek, mint például az Osztrák-Magyar 
Monarchiában. Ellentétben a bécsi polgárral, aki lelke mélyén 
magasabb rendű lényt é r z e 11 az uralkodóház és az arisztokrácia 
minden tagjában, itt Oroszországban mindig eleven volt az érzés, 
hogy elvégre mindnyájan c s a k  emberek vagyunk. Főleg lent 
volt ez az érzés eleven, de még fent is. Most azonban...

A most itt dívó mérhetetlen személyi kultuszról beszélve, 
a Sztálin-kultuszról, mellyel az államapparátus minden tagja 
önmagát is a közönséges halandók fölé emeli, ő a különbséget az 
orosz múlt és az orosz jelen között emberi szempontból így hatá
rozza meg:

„Es gab die viehische Brutalitát dér Herrschenden, jawohl, viehi- 
sche Brutalitát, aber es gab keinen Dünkel.”*

Mintha még az is kapoccsá válna köztünk, hogy nem értünk 
egyet. Mióta Moszkvában vagyunk, alig múlik el nap, hogy ne 
találkozzunk. És nemcsak én, M. is minden találkozás után 
megállapítja: sose fogjuk őt meggyőzni, és reméljük, hogy ő se 
fog sose bennünket. S M. fején találta a szöget, mikor ma a vele 
való találkozásunk -  és természetesen vitánk -  után azt mondta, 
hogy minket vele és őt mivelünk az köti össze, hogy ő ugyanazok
nak a követelményeknek és vágyaknak nevében tagad, melyek
nek nevében mi megengedhetetlennek tartjuk az ő kétségeit.

Egyébként csak ma tudtam meg, hogy ő egyazon lakásban él és
* „Az uralmon lévők baromian brutálisak voltak, igenis baromian brutálisak, de nem 

voltak magukkal elteltek.,,
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közös háztartást vezet I. E. Bábellel, az Odesszai történetek írójá
val, aki üzente vele, hogy meg akar ismerkedni velem. Steiner 
ugyanis beszélt neki az Optimistákról.

Az Optimisták: csupa szépet és jót mond a kéziratról, melyet 
ő valóban olvasott. S minthogy csupa szépet és jót mond, ezen 
a ponton nem kerül köztünk vitára sor. Egyetlen kifogása, hogy 
az Optimistákban, az író láthatóan nem képes rá, hogy a szociálde
mokratákat úgy ábrázolja, b e l ü l r ő l ,  mint ahogy a kommunis
táknál ez sikerül neki. Erre sose gondoltam, de alighanem igaza 
van ebben. Ő azt mondja, hogy az én szociáldemokratáim, az egy 
„elnök elvtársat” kivéve, nem eléggé fájdalmasan élők.

Valamit kell tennem, hogy nagyon gyorsan végre valami pénz
hez jussak: felvittem a Littérature Internationale szerkesztőségébe 
az Optimisták két fejezetét. Apletyin -  így hívják ott a döntő sze
mélyiséget -  rendkívül kedves volt, hallott már rólam, illetőleg az 
Optimisták ról. Megmondtam neki, hogy miért sürgős az ügy szá
momra, s megígérte, hogy legalábbis előleget még ezen a héten 
folyósít majd. Hívjam fel telefonon.

Moszkva, 1935. június 7.

Grivcov professzorról azt mondani, hogy leleményes -  igazság
talan volna. Az egyetlen adekvát jelző arra a megoldásra, amit 
ő talált, az, hogy zseniális! Miután ugyanis végre telefonhoz kap
tam, közölte velem, hogy Marija Pavlovna (Rolland felesége) újra 
írt neki, és sürgette az én autobiográfiám oroszra fordítását, 
illetve azt, hogy a fordítást mielőbb Gorkijhoz juttassa, viszont ő, 
mint már mondta, megmarad amellett, hogy eltekintve kétségte
len irodalmi értékétől, ez az autobiográfia „az adott körülmények 
között” még a fordítót is hamis színben tüntetheti fel, azaz 
kényes helyzetbe hozhatja, ő tehát -  átadta a kéziratot egy egye
temi hallgatónak, tanítványának, egy nagyon derék, nagyon 
művelt, nagyon lelkiismeretes nőnek, úgyszólván legjobb tanít
ványának, úgyszólván kedvenc tanítványának, Natalja Ivanov- 
nának, hogy ő legyen a kényes kézirat fordítója (s ha kell -  teszem
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hozzá én áldozata). Grivcov, illetve Pilátus professzor nem szé- 
gyelli, hogy ilyen „óvatos”: ez is nehezen érthető. De teljesen ért
hetetlen, hogy még azt se szégyelli előttem nyíltan bevallani, 
hogy így oldotta meg a „lelki konfliktust”: ha nem lesz semmi 
baj, akkor ő az, aki nekem a fordítót szerezte, ha pedig valami baj 
támad, akkor az ügy az ő kedvenc tanítványának, Natalja Ivanov- 
nának a személyes vállalkozása.

Egyébként megjelent saját személyében Natalja Ivanovna is. 
Kezdte fordítani a kéziratot, de meg kell mondania, hogy bár
mennyire is érdekli, őt személy szerint felháborítja az, hogy én 
ebben a kéziratban annyi figyelmet szentelek egy csendőr halálá
nak, s hogy általában tiszteletlenül beszélek a forradalomról. 
Beszélek például arról, hogy a forradalomnak is szüksége van 
emberekre, akik a hóhér szerepét töltik be. A „hóhér” szót, 
a „bourreau”-t elszörnyedése jeléül számtalan r-rel ejti ki, mert 
szerinte tiszteletlenség a forradalommal szemben, ha ilyen szót 
alkalmazunk. Minden logika ellenére azt állítja, hogy hóhérról 
csakis a cárizmussal kapcsolatban lehet beszélni. Ellenveté
semre, hogy halálos ítéleteket forradalom idején is hoznak, sőt 
kell lenni valakinek, aki végre is hajtja azokat, ő valósággal felhá
borodva csak a fejét rázza, és egyre azt hajtogatja, hogy ez a gon
dolat őt felháborítja. S mialatt erről beszél, csakugyan egészen 
kipirul. Az áttörhetetlen, zárt világnézet, melyet a szovjet nevelés 
ad: korlátoltság is, de erő is, s Natalja Ivanovna személyében elő
ször találkoztam ennek a világnézetnek, voltaképp a Vjacseszlav 
Fjodorovics világnézetének intellektuális képviselőjével. Natalja 
Ivanovna azt ajánlja, hogy hagyjam ki az autobiográfiából „a fel
háborító részleteket”. De mi marad meg akkor az egészből? Biz
tatom, hogy ne féljen, hisz ő csak fordító.

Ugyanaznap délután ötkor.

Könnyű biztatni Natalja Ivanovnát, de mit csináljon az ember, 
amikor mindenki visszariad minden elhatározástól? Felhívtam 
ugyanis Apletyint, hogy érdeklődjön az előleg iránt. S az ember
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-  ez már régi tapasztalatom, eleget gyakoroltam -  telefonon 
keresztül is kaphat olyan hideg tust, mintha jégszekrényből 
eresztenék a fejére. Pontosan ugyanazt csinálja Apletyin, amit 
Jonov, és Jonov pontosan azt, amit Apletyin. És többet senki se 
akar csinálni; mindenki Pilátus pózában várja, hogy mások csele
kedjenek.

-  A legnagyobb örömmel fogjuk közölni az Optimisták átadott 
fejezeteit, de szeretnénk előbb megvárni -  így felelt Apletyin elv
társ - ,  föltétlenül meg akarjuk várni a GIHL válaszát az egésznek 
a kiadását illetően.

Telefonbeszélgetés Kunnal. Mikor megmondtam neki, hogy 
a GIHL-ben megtudtam, Mathejkának hívják azt az elvtársat, 
akinek véleményezésre odaadták a kéziratomat, Kun ezt a nem 
nagyon biztató kijelentést tette: -  Ajjaj, az nagy marha! - ,  s délre 
adott találkát a Komintemben. El is mentem, de üzenet várt: 
Kunt sürgősen ülésre hívták el. Ma tehát megint nem tudtam 
meg, hogy mi lesz az Optimisták sorsa. S holnap megint hajszol
hatom Kunt telefonon, hogy megtudjam a találkozás újabb dá
tumát.

A hangulatot korántsem teszi rózsásabbá Ilf és Petrov cikke: 
aMaty (Anya), mely a mai Pravdában jelent meg. Az ember a sze
mét dörzsöli. Az annak idején a gróf Zichy János legmagasabb 
védnöksége alatt működő budapesti Szent István Társulat vagy 
akármelyik osztrák keresztényszocialista, szigorúan vallásos egy
házi folyóirat a Szentszék „Nihil obstat”-jának biztos reményé
ben mint sajátját teljes egészében leközölhetné ezt a Pravdában 
nagy betűkkel s feltűnő helyen közölt cikket. Itt valami valahogy 
még sincs rendben. Nem lehet rendben az, hogy Ilf és Petrov, ez 
a két igazán friss és szellemes tehetség, leültek és megírtak vala
mit, amiről kitűnő paródiát tudnának írni, de ők nem paródiá
nak, hanem a maguk hitvallásának szánták ezt a cikket, aminek 
se a stílusához, se a tartalmához a világon semmi közük sincs.

Éppúgy, mint az abortáriumbeli professzor, rendelést kaptak; 
míg azonban azt a professzort csak azért kaptam rajta, hogy mást 
mond, mint gondol, mert véletlenül pár nappal azelőtt nekünk 
élőszóval az ellenkezőjét mondta annak, amit írt, Ilfnél és Petrov-
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nál más az eset. Ők írók, és tehetséges írók, van tehát saját veretű, 
külön hanglejtésük, személyiségük. Míg a mindennapi életben 
élőszóval többé-kevésbé mindenkinek sikerülhet úgy hazudni, 
hogy rajta ne kapják, addig épp a tehetséges író valahányszor írás
ban hazudik, védtelen: ő feltétlenül el fogja árulni magát, épp az 
írása fogja elárulni. Amint tollat vesz a kezébe, vége a csalás lehe
tőségének, tudniillik a s i k e r e s csalás lehetőségének. Semmi
féle rutinnal se lehet utánozni az élményből fakadt írott szó 
autentikus művészi erejét, nem lehet szavalás mögé rejteni, hogy 
c s a k  szavalás történik.

Ma már nyilvánvaló: a professzor cikke a magzatelhajtás ellen 
csak az első ütem volt, jel egy előre megszervezett egész zenekar 
megszólalásához, Ilfnek és Petrovnak, nekik kettőjüknek -  épp 
nekik! -  az érzelmes fuvolát nyomták a kezükbe, hadd fújják 
szívrepesztően. Ahogy Natalja Ivanovnát felháborítja az én „tisz
teletlenségem” a forradalom iránt, engem az háborít fel, hogy Ilf 
és Petrov olyan módon beszélnek az anya „magasztos fogalmá
ról”, hogy pátoszuk falusi plébánosok szószéki kenetességére 
emlékeztet. Én ezt a hazug pátoszt érzem tiszteletlenségnek -  az 
anya fogalma és az olvasó iránt. S csak fokozza a kínos benyo
mást, hogy a két kedvesen szókimondónak, huncutul őszintének 
ismert író a közösen megírt cikkében csak azért magasztalja az 
anyát, hogy egyben magasztalja a házasság szent intézményét is, 
s hogy elítélje a válást mint erkölcstelent... Épp csak hogy nem 
követeli a szovjet morál nevében a házasság felbonthatatlanságá- 
nak törvénybe iktatását! Shakespeare-től, nem, az óindiai drá
máktól, Abélard és Héloíse levélváltásától egészen Tolsztojig, 
Ibsenig vagy Maupassant-ig a férfi és nő viszonyának társadalmi 
béklyók alól való felszabadítása a világ irodalmának nagy témája 
-  s most egyszerre, s épp a Szovjetunióban, a férfi és nő viszonyá
ról úgy beszélnek, olyan prédikációkat tartanak, mintha csak 
meg akarnák cáfolni Fourier zseniális megállapítását, hogy min
den társadalmi rendszernek legbiztosabb kritériuma a nő hely
zete -  vagyis az, hogy a férfi és nő viszonya milyen mértékben 
alapszik tisztára belső kötöttségeken, milyen mértékben emanci
pálódott külső béklyók alól.
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Június 8.

Beszélgetés Krejcsivel. Átadtam Párizsban írt filmszcenárió- 
mat, s mindjárt előadtam még két filmszcenáriónak a tervét. Lel
kesen fogadta a terveket s egyáltalán azt, hogy a szovjet filmnél is 
akarok dolgozni. El se tudom képzelni, hogy milyen nagy a hiány 
valamirevaló filmszcenáriókban, mondta.

De el tudom képzelni. Ma este ugyanis elmentünk megnézni 
a Zolotoje ozero* című filmet. A legrosszabb szovjet film, amit 
eddig láttam. „Eszmeileg” éppoly alacsonyan áll, mint technikai 
nívóját tekintve -  s mivel technikailag megnevettetően kezdetle
ges, ennél megsemmisítőbb ítéletet s ennél a filmnél pocsékabbat 
kigondolni se lehet.

Utólag közölte velem Silvio, hogy Krejcsi minden lelkesedése 
és jóakarata ellenére neki úgy nyilatkozott, hogy mielőtt bármi
ben is megállapodik velem, szeretné megvárni a Komintern, ille
tőleg Kun végleges állásfoglalását az Optimisták kiadása ügyében. 
O is, mint Jonov, mint Apletyin, mint Aroszev. Kunt azonban 
ma nem sikerült telefonhoz kapnom.

Moszkva, 1935. június 11.

Ezt az utolsó három napot se fogom egykönnyen elfelejteni. 
Nem fogtam fel mindjárt a dolog egész jelentőségét.

Azzal a szándékkal mentem el Jonovhoz, hogy előleget kérjek 
az Optimisták orosz nyelvű kiadására, hiszen Kun véleményében, 
ami feltétel volt, végül is már nem lehetett kételkedni. Jonov 
azonban ezúttal ijesztően ünnepélyes és fagyosan komoly képpel 
fogadott.

Az Állami Szépirodalmi Kiadóvállalat megkapta lektorának, 
Mathejka elvtársnak írásbeli véleményét az Optimistákról.

Ez jó, gondoltam, tehát egy lépéssel közelebb jutottam 
a nyomdához, s lelkemben elismeréssel adóztam a Mathejka nevű 
ismeretlen lektor bátorságának. Végül is a Szovjetunióban az

* Arany tó.
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összes kiadók és szerkesztők között ő az egyetlen és első, aki nem 
várt, nem hárította másra a felelősséget, hanem a maga nevében, 
a maga feje szerint véleményt nyilvánít, s méghozzá -  ezt Jonov is 
külön hangsúlyozta -  írásbeli véleményt.

-  A lektorunk írásbeli véleménye szerint -  folytatta azonban 
némi szünet után gyászbeszéd hangján s lesütött szemmel Jonov 
-  az Optimisták című kézirat helyenként nyíltan, helyenként bur
koltan, de egészében és lényegében ellenforradalmi szellemtől 
fűtött kézirat.

így mondta: fűtött, ellenforradalmi szellemtől fűtött. Kézirat
tal már fűtöttem, de kézirat, amelyet fűtök s amelyet ellenforra
dalmi szellemmel fűtök, az ellenforradalmi szellem tüzével, tehát 
tüzes ellenforradalmi szellemmel -  ez a metafora mély benyomást 
gyakorolt rám. Pillanatig még a lélegzetem is elállt a csodálkozás
tól, hogy aztán -  valószínűleg inkább hisztérikusan -  hangosan 
felnevessek.

De ez alatt a három nap alatt többet aztán nem nevettem. 
Mikor az Állami Kiadótól elmentem, éspedig a szállodába, fel 
a szobámba, hogy ott telepedjek a telefon mellé, s addig el ne 
hagyjam, míg nem sikerült Kunt elérnem, Kunt, egyetlen táma
szomat és reményemet -  a szálló halijában már várt rám az egyik 
VOKSZ-beli őrangyal, Aroszev elvtársnak ebben a pillanatban 
semmiképp se kellemes üzenetével: Aroszev elvtárs sajnálja, de 
a VOKSZ nem tekinthet bennünket továbbra is vendégeinek.

Ez az üzenet gyakorlati nyelvre fordítva azt jelentette, hogy 
egyszerre hajléktalanokká lettünk. S azt is, hogy itt állunk 
Moszkva közepén, nemcsak fedél nélkül, hanem a legteljesebb 
létbizonytalanságban, kölcsön kell kérnünk nemcsak a holnapi 
ebédre, hanem még a villamosra is. És mindennek a tetejébe: itt 
állok M.-vel, mint az ellenforradalmi szellemtől fűtött könyvnek, 
tehát az Optimistáknak ellenforradalmár szerzője.

Eleinte azt hittem, hogy a VOKSZ felmondása csak véletlenül 
történt egyidejűleg kéziratom ellenforradalmi szellemének diag
nosztizálásával. De az azóta eltelt három nap számos tapasztalata 
után azt kell gondolnom, hogy Mathejka írásbeli véleménye és 
a VOKSZ „felmondásának” brutalitása ok és okozatként tartozik
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össze. Az azóta eltelt három nap alatt ugyanis, egész máig, épp 
azért, mert most már körmömre ég a dolog, naphosszat telefonál
gatok s lótok-futok nemcsak azért, hogy valami bútorozott szobát 
találjak, hanem azért is, hogy valahonnan a különféle szerkesztő
ségek közül, amelyeknek kéziratot adtam át, s amelyek megígér
ték, hogy közölni fogják, valamelyiktől akármilyen csekély előle
get kapjak.

Vannak ilyen szerkesztőségek már egész szép számmal. Aple- 
tyin, a Littérature Internationale szerkesztőségéből, nyíltan meg
mondta, hogy meg akarja várni a GIHL döntését, őhozzá tehát 
most Mathejkára hivatkozva nem is fordulhattam. Ellenben ott 
van a Za rubjezsom, az Ogonyok, s ott a másik nagy kiadóvállalat, 
az idegen nyelvű íróké, ott Kurella maga adta át Borknak, az 
igazgatónak az Optimisták kéziratát, s Bork- hallva Romain Rol
land véleményén kívül Kurella rendkívüli meleg ajánlását -  azt 
mondta, hogy a német fordítást, mely szerencsére készen is van, 
a jövő hónapban nyomdába is fogja adni.

Ámde most egyszerre minden megváltozott. Akárhová telefo
náltam, akárkihez mentem, mindenütt már tudták, hogy a GIHL 
lektora ellenforradalminak bélyegezte az Optimistákat, s ennek 
megfelelően fogadták -  illetőleg legtöbb helyütt vagy kitértek az 
elől, hogy egyáltalán fogadják az ellenforradalmi kézirat szerző
jét, vagy pedig, ha fogadták, megmondták neki, hogy az adott 
körülmények között nem lehet szó arról, hogy tőle bármit is 
közöljenek - ,  tehát természetesen semmiféle előleget se adhat
nak. Ebben a hajszolt, ideges állapotban elkövettem azt az osto
baságot, hogy még azt is megmondtam, azért kérem az előleget, 
mert a VOKSZ közölte velem, hogy már nem vagyok a vendége
-  s ez a tény csak még inkább megriasztotta az irodalomnak 
mindezeket a nem éppen vállalkozó szellemű hivatalnokait. Az 
ember úgy képzelné, hogy mégis akadhatna köztük legalább egy 
szál ember, aki maga leül a kézirat mellé, hogy a saját feje szerint, 
saját ítéletében bízva vizsgálja felül, hogy Romain Rolland-nak 
vagy annak a Mathejka nevű modem Ferapont-nak van-e igaza
-  de úgy látszik, senki még csak nem is gondolt arra, hogy ez is 
egy mód volna az igazság kiderítésére.
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Akik ezek közül a szerkesztők meg igazgatók közül még Ma
thejka ellenére se veszik le rólam kezüket, azok, mint a Za rubje- 
sjoffi-beli Deutsch, azt hajtogatják, hogy különösen most, hogy 
még a VOKSZ is felmondott, nem lehet mást, mint megvárni 
Kun Béla végleges, döntő nyilatkozatát.

Lótva-futva szerkesztőségtől kiadóig, kiadótól szerkesztőségig
-  és hiába, már megint ott tartok, mint Párizsban: erőfeszítés 
árán tudom csak rászánni magam, hogy egyáltalán átlépjem az 
olyan épületek kapuját, melyekben valami irodalommal össze
függő üzem van elhelyezve, és ha már mégis erőt veszek maga
mon és eljutok az emeletig, kísértésben vagyok, hogy visszafor
duljak, anélkül hogy becsöngetnék. S ha aztán becsöngetek 
s bemegyek, s a fanyalgó képű irodalmi hivatalnok íróasztala elé 
állva kinyitom a szájam, s kimondom a szót: Optimisták, előleg
-  ilyenkor semmivel se érzem magam különb helyzetben, mint az 
a féllábú kéregető, akit a minap figyeltem meg Moszkva utcáján. 
A különbség csak az, hogy neki pár perc alatt öten is adtak, én 
meg három napja telefonálok és telefonálok és koptatom a küszö
böket -  eredmény nélkül.

Úgy látszik, ebben is van valami törvényszerűség: két napig 
a legkülönbözőbb időkben hiába hajszoltam telefonon Kunt, 
s hogy ma végre le tudok ülni, hogy legalább ezeket a feljegyzése
ket papírra vessem, azt Kunnak köszönhetem, akit ma sikerült 
végre telefonon elérnem. Holnapután délelőtt tíz órára hívott 
bennünket a Kominternbe. Már úgy éreztem magam, mintha 
a szobából, ahol a telefon mellett ülve őrjöngök, lassan kiszivaty- 
tyúznák a levegőt. S csupán Kun hangja már úgy hatott rám, 
hogy egyszerre normálisabban lélegzem.

M., szegény, alszik az ágyon, délután hat óra. Reggel nyolc óta 
lót-fut, részben velem, részben egyedül, vagy pedig, mint Rasz- 
kolnyikovot Szonya, kísér az utcán a szerkesztőségek kínzókam
rájáig, s aztán vár rám, míg megint le nem jövök és közlöm vele, 
éppúgy, mint Párizsban, hogy megint nesze semmi, fogd meg jól. 
Az már biztos, hogy ő a rákintézetben állást kap, de júliusban és 
augusztusban zárva lesz az intézet, s erre az időre nem kaphat 
onnan fizetést. Érdekes kérdés tehát, hogy miből fogunk itt élni.
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Tizenharmadikán, holnapután tíz órakor már majd tudni fogjuk. 
Mindenesetre a helyzetünk kezd itt Moszkvában is éppoly „érde
kes” lenni, mint Párizsban.

Kun azt mondta, hogy hozzam el magammal Mathejka referá
tumának a másolatát, Jonov azonban, akit ma nem könnyen, de 
sikerült telefonhoz kapnom, kereken megtagadta kérésem telje
sítését.

Noha nem tudjuk még, miből fizetjük ki, kölcsönkapott pén
zen foglalót már tudtunk adni egy hónapos szobára a Trubnaja 
ulicán, szeptember 15-ig lakhatunk majd benne. A VOKSZ, 
mely azelőtt annyira elhalmozott figyelmességével, most a kérdé
semre, hogy adhatna-e nekünk autót, hogy csomagjainkat a szál
lodából a lakásunkra szállíthassuk, azt felelte, nem ígérheti, 
mivelhogy -  nagyon szűkében van a közlekedési eszközöknek.

A Pravdában és az Izvesztyijában folyik a népszavazás -  így 
nevezik -  az abortusz törvényes eltiltására. Egy szörnyű banya 
arra hivatkozik, hogy tizenegy gyermeket szült, követeli, hogy 
szüljenek mások is korlátlanul. Míg az első időben akadtak nők, 
akik komolyan vették a felszólítást, hogy nyilvánosan vitassák 
meg a kérdést -  így például egy színésznő, aki azt írja, hogy 
a magzatelhajtás bűnnek bélyegzése egyértelmű lenne a nő rab
szolgaságba süllyesztésével - ,  most már csak olyan nők szólalnak 
fel az újságok hasábjain, akik mind kivétel nélkül kérik, sőt köve
telik a törvényt az erkölcstelen magzatelhajtás ellen.

Moszkva, 1935. június 14.

Tegnap M.-vel a Kominternben, Kun Bélánál. Elmondtam 
neki részletesen mindent. Mathejkát és a következményeit. 
Nagyon idegesnek látszott, és betegnek is. Egy pillanatig gondol
kodott, s aztán azt mondta:

-  Egye meg őket a fene. Ezt a könyvet nem hagyom elnyomni.
Felhívta telefonon Jonovot. Én persze nem hallottam, hogy 

Jonov mit beszélt a telefonba, de Kun szavaiból következtethet
tem rá, Kun nem mondta meg, hogy én jelen vagyok, hanem kér
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dezte, hogy mit referált Mathejka az Optimisták című kéziratról. 
S aztán, hogy azt meghallotta, kijelentette:

-  Nem beszélek Romain Rolland-ról. Magamról beszélek. Én 
olvastam, s vegye tudomásul és mondja meg annak a Mathejká- 
nak is, hogy amit ő erről a könyvről írt, az vagy közönséges disz- 
nóság, vagy pedig egyáltalán nem közönséges méretű idiotizmus
nak a megdöbbentő dokumentuma.

A beszélgetés több mint negyedóráig tartott. Kun magyaráz- 
gatta, hogy nem propagandairodalomról van szó, hanem iroda
lomról, de forradalmi irodalomról. S elmondta telefonon Jonov- 
nak is, hogy már különben is akart vele beszélni, ő mostanában 
olvasta Silone novelláit, és noha tudja, hogy Silone ma trockista, 
ő úgy találja, hogy feltétlenül ki kellene adni, s mindjárt a tele
fonba el is mondta a történetet az olasz proletárról, aki kutyaket
recben teszi meg az utat hazájából külföldre. Én azonban egy 
bizonyos pillanaton túl nem tudtam követni a telefonbeszélge
tést, oly boldoggá tett, amikor hallottam Kun szájából:

-  Sinkó regénye olyan könyv, hogy egész biztosan Lenin nagy 
érdeklődéssel olvasta volna.

Most már nem kell tartanom semmiféle újabb akadálytól. Kun 
a telefonbeszélgetés után ott tartott bennünket magánál még vagy 
félóráig. A vele való társalgást átengedtem M.-nek, mert annyira 
fel voltam indulva, hogy legszívesebben szó nélkül Kun nyakába 
borultam volna, de okos szóra alig telt erőmből. Mert csak most, 
hogy egy csapásra múlttá lett, csak most ébredtem rá, hogy 
milyen fullasztó, sötét nyomás alatt éltem az utolsó pár nap alatt. 
Rémképeim voltak. Már-már úgy tűnt, hogy itt a világ szívében, 
Moszkvában éppúgy kell majd minden eleven, ható cselekedet 
lehetőségétől megfosztva, magányosan élnem, éppúgy afféle 
haszontalan különcként, aki miatt a szegény „Frau Doktor”-t 
csak szánni lehet, mint ahogy a svábok közt Prigrevica-Sveti Ivá
non -  s nemcsak ott -  festett az én munkám és életem.

Hogy egy számomra teljesen ismeretlen, talán nem is komisz, 
csak éppen buta ember, hogy egy szubaltem kicsi ember buta
sága ilyen helyzetbe taszíthat bárkit, mint engem ez a Mathejka, 
vajon ez is azok közül a rossz dolgok közül való, melyek elkerül
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hetetlenek? Ostoba rövidlátás volna, ha valaki egy ilyen szubal- 
tern alakkal kapcsolatos egyéni tapasztalatából kiindulva for
málna ítéletet az egész rendszerről, de másrészt nyilvánvaló, 
hogy megvannak a talán elkerülhetetlen, de azért nem kevésbé 
aggasztó veszedelmei a központilag számon tartott és központból 
irányított szellemi életnek. Ha a GIHL valamelyik lektora vala
melyik írót politikailag kétesnek vagy veszedelmesnek minősíti, 
ez nemcsak azt jelenti, hogy az előtt az író előtt egy ajtó csapódik 
be. Egy becsapódó ajtó itt úgy hat, mint a villamos gombnyomás 
bankrablási kísérletnél, az összes be- és kijáratok automatikus és 
hermetikus bezáródását vonja maga után -  de nem egy épület
ben, hanem Moszkva, vagyis a Szovjetunió minden könyvkiadó 
vállalatában és szerkesztőségében. Tanú vagyok rá.

Most azonban megtört a vesztegzár. Steiner úgy örült, mintha 
az ő személyes diadaláról volna szó, de ugyanakkor ő is észre
vette: M. nem ujjong, persze örül, de nem olyan módon, mint 
ahogy például én. O egyszerre szinte melankolikusnak hat. Stei
ner az, aki kitalálja, hogy miért. Nemcsak az, hogy most már 
megengedheti magának; persze ez is szerepet játszik, de elsősor
ban a kérdés az, ami megfosztja az örömtől, a kérdés: mi lett 
volna akkor, ha Kun véletlenül nem az a széles látókörű, nem az 
a nagyszabású ember, akinek bizonyult a Silonéról való nyilatko
zatával és azzal, hogy így kiállt mellettem? Itt is azon múlna min
den, csak azon, hogy milyen emberi kvalitásokkal rendelkeznek 
azok, akik „fent” vannak? Itt se maga a rendszer a kezesség, 
hanem csak az egyes emberek, csak egyesek kvalitásai?

Ha így van, ez lesújtó felfedezés.
Délután, mikor Kurellával találkoztam, már tudott a fordulat

ról. Minden hír oly gyorsan terjed, mintha Moszkva is csak falu 
volna. Kurellától vagy máshonnan, de délutánra már mindenki 
tudott Kun állásfoglalásáról: Bork is, aki az Idegennyelvű Mun
kások Kiadóvállalatának, Deutsch, aki a Za rubjezsomnak és 
Apletyin is, aki a Littérature Intemationale-nak a felelős vezetője. 
S egyszerre, egy csapásra terjed a mosoly, mint a futótűz, min
denki több mint barátságos, igen, még Jonov is megtanult moso
lyogni.
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Most úgy látszik, hála Kunnak, az ijedős, túlságosan könnyen 
megijedő irodalmi hivatalnokok is megtanulnak -  nem félni 
tőlem. Hála Kunnak, kikerültem az útvesztőből, melynek neve 
az irodalmi hivatalnokok félelme, minden felelősségvállalástól 
való iszonya.

M. ma első nap munkában, Frenkel professzornál, a rákinté
zetben.

Az Optimisták és írója kalandjai csak kezdődnek
Moszkva, 1935. június 21.

Alfréd Kurella. 1919-ben, mikor én és az én generációm Buda
pesten, ő Münchenben, a Bajor Tanácsköztársaságban élte át az 
eget vívó nagy remények és az összeomlás tűzkeresztségét. Nem  
találkoztam még némettel, akihez ilyen közel éreztem magam. 
Az apja egyetemi tanár volt, ő maga rendkívül képzett, azzal 
a műveltséggel, amelynek az alapjait már gyerekkorában szerzi 
meg az ember. Az európai nagy nyelveken és az oroszon kívül 
skandináv nyelveken is nemcsak olvas, hanem folyékonyan 
beszél is. Jelenleg ő állítja össze francia kiadásra a Dimitrov sze
mélyére és perére vonatkozó okmányokat, köztük megkapta 
Dimitrovtól az ő börtönben írt naplóját is. Nézem a kéziratot. Az 
első szó, amit a börtönben Dimitrov leírt, citátum: „Danton, 
csak semmi gyengeség!” így szólt magához Danton, s íme, még 
egy Dimitrov is példaképet idéz fel, s így fogják őt is mások erőt 
adó példaképként felidézni. így nyújtják az idők távolán át, egy
más felé tartó, segítő kezüket az idők héroszai, s a legnagyobbak
nak is, íme, jó és kell elődjük és elődeik példája. Kell, hogy hősök 
maradhassanak életük nagy hősi pillanatában.

Ez világos, de felvetődik a kérdés: van egy másikfajta hősiesség 
is, s lehet-e ez a másikfajta hősiesség is, az a fajta, amelyet épp itt 
a Szovjetunióban most a hétköznapi gyakorlatban látok, éppen 
ilyen lelkesítő, éppen ilyen követésre sarkalló?
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Kurellára gondolok, mikor ezt kérdem. Ő első naptól kezdve 
nyíltan és testvérien állt ki az Optimisták mellett, illetőleg mellet
tem, noha mikor megérkeztem, akkor már -  félig-meddig bünte
tésből -  nem volt többé Dimitrov titkára. Nyilvános helyen 
mutatkozott olyan emberek társaságában, akikről később kide
rült, hogy eltértek a pártvonaltól -  emiatt nem maradhatott 
tovább Dimitrov titkára. Maga Kurella bizonygatta hosszan, 
igenis hibát követett el, kötelessége lett volna, hogy még elővi
gyázatosabb legyen, mert az embernek, ha Dimitrov titkára, nem 
szabad úgy viselkednie, hogy még csak ürügyet is szolgáltasson 
a legcsekélyebb félreértésre. Az ember azért is felelős, ha viselke
désével nem tesz lehetetlenné minden hamis látszatot.

Kurellának egész különös képessége -  és szükséglete - ,  hogy 
minden jelenséget és rendszabályt elkerülhetetlen, szükségszerű 
és e n n é l f o g v a  a proletárforradalom szempontjából üdvös 
valaminek magyarázzon. Sokat tanulok tőle, de megesik, hogy 
még képtelen vagyok nem annyira arra, hogy az ő szemével, mint 
inkább arra, hogy aző  é r z é s e i v e l  nézzek a dolgokra. Köz
tünk voltaképp nem a szövegben, hanem csak a hangsúlyban van 
a különbség, de ez a különbség azért nem is olyan jelentéktelen. 
Az ő nézeteit magamévá tudom tenni, de sóhajtva és nem lelke
sedve, mint ő.

Mióta itt vagyunk, tart a propaganda a család, a házasság res
taurálása érdekében. Mussolini ohne Maske (Mussolini álarc nél
kül) című könyvében Kurella többek között rámutat a fasiszta 
család- és gyermekkultusz fertelmes és hazug képmutatására is. 
S most, ahogy itt „az anyahősnőket” kultiválják -  voltaképp az 
anyát, illetve a nőt mint tenyészállatot - ,  ez az egész atmoszféra 
morálisan a családkultusz körül, nem tehetek róla, nekem vissza
taszító. Kurella azonban azt mondja, hogy könnyebb, aránytala
nul könnyebb a dialektika mibenlétét megtanulni, mint a gyakor
latban, a jelenségek értékelésében alkalmazni. Lelkesedéssel fejti 
ki, hogy a család, a házasság mellett kifejtett és a magzatelhajtás 
ellen irányuló propaganda, még ha ugyanazokkal a szavakkal is 
történik, mint a kapitalista vagy fasiszta államokban, a szocialista 
Szovjetunióban mást jelent, mint ott. Itt nem azt jelenti,
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jiúnt ott, hogy a nőt házi rabszolgaságban kell tartani, mert itt 
egyidejűleg az egész gazdasági folyamat arra irányul, hogy a nőt 
bevonja a termelésbe, és arra, hogy a társadalmi életben aktívan 
vegyen részt. Pár év előtt még ennek érdekében kellett lazítani, 
sőt bizonyos mértékben szétrombolni a hagyományos, örökbe 
kapott életformákat és felfogásokat. Ezt a munkát elvégezte a for
radalom: sikerült a nőt is bevonni a termelőmunkába. S lehetett 
volna tovább haladni a nemek közötti viszony forradalmasításá
nak ezen az eddigi útján, hogyha az állam már képes volna teljes
ségében magára vállalni és intézni a gyermekek gondozását és 
nevelését. A szocialista állam azonban, melyet az ellenséges kapi
talista hatalmak gyűrűje vesz körül, s melynek emiatt állandóan 
harcban és harci készültségben kell lennie, ma még nem képes 
arra, hogy betöltse a kollektív anya szerepét. Ezért egy társadalmi 
szempontból oly döntő fontosságú feladat, mint amilyen a gyer
mek gondozása és nevelése, gazdátlan maradt, és ez az állapot 
sürgősen gyökeres beavatkozást követelt. A halálos ítélettől se 
visszariadó drasztikus rendszabályokat a gyermekbűnözés leküz
désére és a házasság tartósságáért, a magzatelhajtás ellen való har
cot egy és ugyanaz a fenyegetően elmérgesedett krízis tette szük
ségessé. Ugyanaz a propaganda tehát, mely kapitalista és fasiszta 
államokban ellenforradalmi és az ellenforradalom érdekeit szol
gálja, itt a szocialista társadalom védelmére és konszolidálására 
irányul. Ezért ennek a propagandának itt más a szellemi tar
talma, ez a propaganda itt csak újabb fázis, újabb átmenet a szo
cialista emberi viszonyok megvalósulásáért folytatott állandó és 
tervszerű küzdelemben.

Kurellának valami ideges nyelvhibája van, s ha fejtegetéseiben 
egy-egy pillanatra elakad, sose tudom, a nyelvhiba-e az oka, vagy 
saját dialektikája-e az, ami néha tán még neki is túl merésznek 
tűnik. Amint azonban fejtegetései végére ér, amint sikerült neki 
„megtalálnia” a magyarázatot, kék szeme vidáman felcsillan, és 
sovány arcát elönti a mosolygó elégedettség.

Ez az egész beszélgetés a filmszcenáriómmal kapcsolatos 
tanácskozásunk folytatásaként indult meg, mert az én filmszce- 
nárióm témája, melyet Kurella kitűnőnek tart, egy fiatal nőről
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szólna, aki nem politikai, hanem privát természetű okokból 
menekül Romániából a Szovjetunióba; ott Romániában, valami 
kocsmában félig-meddig prostituált sorban élt, s ezt az életét 
akarná itt is folytatni, de kezdve a hajótól, mely szovjet hajó 
s melyen elbújt, egészen a Szovjetunióban való partraszállást 
követő élményéig... stb. stb. Az egész téma azonban még a család 
restaurálására irányuló kampány előtt alakult ki bennem, s most 
a téma Kurellának jobban tetszik, mint nekem, mert én ma már 
nem tudnék olyan optimista konklúziókhoz jutni hősnőm 
további sorsát illetően, mint Kurella, akinek ezt meg is vallom, 
hivatkozva egy valóban megdöbbentő mai találkozásra: idejövet 
a Tverszkaján láttam egy nagyon csinos fiatal anyát, aki az utca 
kövén ülve csecsemőjét szoptatta és -  úgy koldult, ruha helyett 
rongyokban.

Eltérve az eredeti témától, most megvallottam Kurellának azt 
is, hogy amióta a hajón Vjacseszlav Fjodorovics kabinjában a női 
keblek ezrein díszelgő ezernyi Sztálin-képet láttam, Sztálinnak 
ez a kultusza mindig újra úgy hat rám, mint valami érthetetlen 
inzultus az ízlés, a gondolat, az ember és mindenekelőtt a forra
dalom méltósága ellen. Nem tudok hozzászokni. S nem is lehet 
hozzászokni, mert mióta itt vagyok, nem hogy enyhül, hanem 
állandóan szemlátomást fokozódik ez a kultusz. „Csinálják” fe
lülről, tervszerűen, rendszeresen, s rám úgy hat, mint tudatos és 
mesterséges népbutítás. Citáltam neki s megpróbáltam lefordí
tani Arany János ódájából:

„Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal,
Van élni abban hit, jog és erő!”

De ami itt történik, ezzel a Sztálin-kultusszal, az nem a nagy
nak ez a felemelő és szeretetteljes elismerése, hanem ennek bar
bár karikatúrája, nem az érdemes nagy embernek, hanem az 
érdemes nagy ember kultuszának ürügyén voltaképpen a rab
szolgai térdenállásnak a kultusza. A Sztálin-kultusz pandanja 
a múmiává balzsamozott Lenin mint búcsújáróhely attrakciója 
a mauzóleummal. Ezt a szerepet annyira méltatlannak érzem
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Leninhez, annyira Lenin-ellenesnek érzem, hogy bár naponta 
többször elhaladok a mauzóleum előtt, sose tudom magam 
rászánni, hogy beálljak a látogatók hosszú sorába, a nép közé, 
melyet nap nap után atavisztikus mágikus ösztönei, relikviákat 
imádó sötét hagyományai szellemében nevelnek továbbra is, 
Lenin közszemlére tett és színpadiasán őrzött hullájával.

A Lux Szállóban, de nem Kurella szobájában voltunk együtt. 
Miközben „gyóntam”, fel-alá jártam, és mikor kimondtam a szót 
a népbutításról, annyira belehevültem, hogy még a járást is abba
hagytam. Csak azért beszéltem ennyit, mert örültem, hogy 
Kurellán kívül még egy német elvtárs is hall, a szoba lakója 
-  valaki, akinek a tudásáról szintén sokat tartok, s a titkos remé
nyem épp az volt, hogy tán az egész dologban van valami, amit én 
rosszul látok, valami, amit én n e m látok, s amiről ők ketten 
majd felvilágosítanak, meggyőznek. Ehelyett azonban a szoba 
gazdája egyszerre csak idegesen húz el a fűtőtesttől, és széket tol 
elébem, távol a fűtőtesttől.

Szóval igaz? Még a Luxban is, ahol csak a Komintern emberei 
laknak, maguk ezek a lakók számolnak azzal, hogy a fűtőtestek
ben készülék van elhelyezve a beszélgetések lehallgatására.

Kurella a másik némettel együtt hevesen magyarázza, hol az én 
hibám a Sztálin-kultusz elleni lázadásomban. Teljesen antimar- 
xista módon, ideális követelményekből, nem pedig az adott való
ságból kiindulva állítom fel kritériumaimat. Ha az adott valóság
ból indulnék ki, látnám, hogy a Párt nem az elvont szép vagy leg
szebb eszmék között való választás, hanem igen gyakorlati prob
lémák megoldásának a feladata elé van állítva, s ez igen gyakorlati 
problémákat egy százhetvenmilliós, a kultúrának még mindig 
rendkívül alacsony fokán élő nép tömegeivel kell és lehet csak 
megoldania, a Párt nem a Descartes-on vagy éppen Marxon 
nevelkedett intellektuelek maréknyi csoportjával, hanem oly 
népek millióival áll szemben, melyek szellemileg még gyermek
korukat élik. Tudvalévőén a kultúra bizonyos fokán a primitív 
materializmus együtt jár a mágikusnak a szükségszerűségével. 
Népeket, a kultúrának ezen a fokán, nem lehet harcba vinni, kéz
ben tartani a tekintélyektől felszabadult, szuverén és kritikus
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gondolat zászlaja alatt. Népeknek, a kultúra ilyen alacsony 
fokán, érzékeikhez szóló, érzékeiket lenyűgöző szimbólumok 
kellenek, a látható, az egy emberben megtestesült Mindenki 
Atyja, az egy emberben megtestesült Bölcsesség, Előrelátás és 
Tudomány.

Vajon lehet-e, hogy a gyakorlati politika szempontjából mind
ez csakugyan így van és csakugyan így helyes? M. már egy idő óta 
hajtogatja, hogy a főpapok kasztjának a nyájhoz való viszonyáról 
Dosztojevszkij Főinkvizítorának is az volt a koncepciója, hogy 
a világból a nyáj számára afféle kisdedóvó intézetet kell csinálni, 
feldúló problémák nélkül, liliputi méretű idillek rózsaszínű 
ködében. S ez forradalmi koncepció volna? Helyesebben: a forra
dalom érdekében ma és itt valóban ez volna az egyetlen lehetséges 
és szükséges nevelési módszer? Igaza volna Kurellának? Kérdem 
és csendes sóhajjal írom ide a másik kérdést: s ha igaza volna is, 
mit ér az olyan igazság, melyért nem tudok, melyért nem lehet 
lelkesedni?

A mai nap dátum. Ma kaptam először szovjet pénzt azért, amit 
írtam. Apletyin -  a Littérature Internationale -  kérésemre kiutalt 
száz rubel előleget az Optimisták egyik fejezetére.

-  Most már -  mondta a kezem szorongatva Apletyin - ,  most 
már Kun Bélának Jonowal történt telefonbeszélgetése után nem 
lesz akadálya, hogy közöljünk részleteket az Optimistákból, és 
nemcsak a folyóirat francia, hanem német és angol nyelven meg
jelenő számaiban is.

-  A legközelebbi számban?
Apletyin temperamentumának láthatóan nem felel meg az 

ilyen gyorsaság. Gyorsaság és meggondolatlanság az ő számára 
rokon fogalmak. Meg is mondja:

-  Nem, hova gondol, elsietni nem szabad azért semmit -  s ezt 
szinte ijedten mondja. -  Csak azt akartam mondani, hogy elvben, 
úgy látszik, elhárultak az akadályok. Ez már valami. A többit 
majd még meg kell fontolnunk a szerkesztőségben.

Mi lehet ez a „t ö b b i”?

162



Ugyanaznap éjjel.

Pár napja tapasztalom, hogy itt is, ott is kimondanak egy 
nevet, s közben az emberek némán, de annál sokatmondóbban 
vonják fel szemöldöküket, tompított hangon egy-egy célzás 
hangzik el, melyet csak én nem értek, míg ma végül rá nem 
jövök: hírek keringenek, igaz, egyelőre ellenőrizhetetlenek, 
valami kivételesen nagyszabású „tisztogatásról”.

S megint foglalkoztat a párizsi terv: meg kellene írni az „elhaj
lások” emberének, az eretnek kommunistának a tragédiáját. 
Hangsúlyozom, az eretnek kommunistáét, nem pedig a kommu
nisták ellenségéét. A kommunisták ellenségei drámai szempont
ból nem érdekesek, ők csak tagadnak, csak gyűlölnek, csak hitet
lenek. Egész másképp fest a kommunista, aki eretnek ugyan, de 
kommunista: ő hívő, mint ahogy a katolicizmus középkori eret
nekei is hittek Krisztusban, az ő hitük erőben nem volt kevésbé 
intenzív s tartalomban sem volt semmiképp se szegényebb a hiva
talos egyházi hitnél. Az eretnek hite s z i n t é n  lángoló hit. 
S a „lángoló” nemcsak azt a tüzet jelenti, mely a hívőben ég, 
hanem a máglya tüzét is, melyet a hívő mindig kész az eretnek alá 
gyújtani. Egyházi hitnek és eretnek hitének egyaránt szimbó
luma a tűz -  s a hit sajátságosán emberi valami, de nem sajátsága 
az emberiesség. Egy hitnek sem. Trockijnak nincs igaza, ha zsar
noki kegyetlenséggel vádolja Sztálint. Trockij, minthogy ő is 
hívő, ha győzött volna, nem lett volna kíméletesebb. A mon- 
taigne-i magatartás, a „Que sais-je?”* negációja az egyházi hit
nek, de az eretnek hitének is; annak az embernek a magatartása, 
akinek nincs zászlaja. Az egyház és az eretnek hite valamiben 
egyetért: a montaigne-i tolerancia mindkettő szemében megbo
csáthatatlan h i t s z e g é s ; h a  nem merénylet az igazság ellen, de 
morálisan egyértelmű az igazságért való harc elárulásával.

A mai szovjet irodalomban hang se hallatszik hasonló problé
mákról, holott ilyen vagy olyan módon ez a problematika véresen 
foglalkoztat minden kommunistát a Szovjetunióban. A mai szov

* „Mit tudom én?”

163



jet irodalomban általában még a visszhangját se lehet felfedezni 
a mai itteni ember, a valóságos szovjet élet egyedülálló, igazán 
páratlan és grandiózus problémáinak. Kun azt mondta, hogy őt 
az Optimisták sokszor emlékeztették Rousseau Vallomásaira 
-  s én azt hiszem, hogy épp ez a szubjektív elem az, aminek a hiá
nya miatt a mai szovjet irodalomban nincs meg az a meggyőző, 
autentikusan emberi elem, amely a szovjet irodalmat az októberi 
forradalom első éveiben a világ legérdekesebb irodalmává tette.

Június 22.

M.-vel az úgynevezett kultúrparkban, mely Makszim Gorkij 
nevét viseli. Ez az intézmény kézzelfoghatóan illusztrálja azt, 
amit M. a Főinkvizítor birodalma, én meg a kisdedóvó szelleme 
diadalának nevezek:

Nyolc-tíz „katedra” egymástól száz-száz lépésnyi távolságban, 
mindegyik mögött egy-egy ember ül. Minden katedrára tábla van 
kifüggesztve, s a táblán nagybetűs felírás, mint amilyen például: 
„M.ire kell a Szovjetuniónak Arktisz? Ha érdekel, készséggel felvilá
gosítalak.” Vagy pedig: ,J tt szívesen adnak felvilágosítást a Szov
jetunió és Csehszlovákia kormánya között létrejött szerződés jelentősé
géről és céljáról.” És így tovább. Ezek körül a katedrák körül 
ugyan nincs az a tolongás, mint a körhinták és főleg az „Ossoavia- 
him”-nak, az ejtőernyősöknek a standja előtt, de a hivatásos 
magyarázók katedráik mögött a fakír nyugalmával és türelmével, 
ölbe tett kézzel, emelt fejjel székelnek, és várnak hívőkre, akik 
megszomjúhozzák a tudást. Középkorú munkás áll meg a kated
rák sora előtt, s olvassa érdeklődve sorjában, melyik katedra mit 
kínál. Úgy dönt, hogy a Szovjetunió és Csehszlovákia kormánya 
között létrejött szerződés jelentőségébe és céljába beavatott férfiú 
katedrájánál fog az igazság forrásából meríteni. Odamegy hozzá, 
s az előadó nyomban felemeli kezét az öléből, két karját a kated
rára fekteti, s már szolgálatkészen előre is hajol, és ha több ezer 
főnyi tömeghez szólna, akkor se beszélhetne nagyobb odaadás
sal. Mind a ketten, a kérdező és az oktató egyaránt megdöbben
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tőén komolyak. Itt még nem találkoztam vérbeli orosszal, aki fri
vol lett volna.

Ugyancsak az úgynevezett kultúrparkban még egy szembe
tűnő alkalom kínálkozik ennek a különös komolyságnak a kons- 
tatálására: a kánikulában, egy porondon, zsúfoltan egymás mel
lett, száz és száz pár táncol jazz-zenére, s a porond közepén, 
valami zsámolyfélén, homlokát törölgetve áll a táncmester. Tánc
mester? Igen, a funkcióját tekintve az, de úgy hat, mint valami 
aggódó és lelkiismeretes munkafelügyelő. A zsúfoltan táncoló 
párok, általában nem éppen kecsesek, sőt meglehetősen nehézke
sek, szintén halálosan komolyak. Mint a jó gyerekek, a jazzmu- 
zsika ütemére ugyan, de egyáltalán nem annak a szellemében 
elszántan birkóznak a rájuk kirótt új feladattal. Mert a jazzmu- 
zsika itt most újság. Tavaly még mint a kapitalista dekadencia 
egyik tünetét a szocialista kultúra szellemével és erkölcsével 
összeférhetetlennek tekintették. A Vörös Hadseregnek egy tiszti 
küldöttsége azonban Ankarában a tiszteletére rendezett estélyen, 
ellentétben a többi meghívottal, akik a nyugati táncokat ropták, 
nem tudott táncolni. Erre, így beszélik, maga Sztálin rendelte el, 
hogy a Szovjetunióban meg kell kezdeni a nyugati táncok tanítá
sát és gyakorlását.

Felfedezések, melyekkel nem tudok mit kezdeni: a szófogadás 
mint forradalmi kvalitás, és a katedrák, amelyek mögött emberek 
ülnek, akiktől minden aktuális kérdésre megkapod a minden 
egyéni fejtörést és egyéni véleményalkotást feleslegessé tévő, 
kész feleletet...

(Néhány nappal később, július 5-én kivágtam az aznapi Izvesz
tyijából és e feljegyzéshez ragasztottam egy fényképet. A z  Izvesz- 
tyija-beli fénykép két egymással szemben ülő férfit és kettőjük között 
egy nőt ábrázol, amint alacsony asztal körül keresztbe tett lábbal fog
lalnak helyet egy maguk alá terített szőnyegen. Az asztalon terítő, sza
movár, három csésze s az egyik férfi kezében valami hangszer. A  kép 
alatt a következő szöveg: ,JKaragandában befejeződött a munkásla
kások tisztasági versenye. A képen: Kuzimbajeva elvtársnő, akit var
rógéppel jutalmaztak meg azért, mert a lakását példásan tisztán
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tartja. Jobbra a férje, Kuzimba elvtárs, a karagandai szénbánya leg
jobb brigádjának a brigadérosa.”

A  gyerekeknek csak az a dolguk, hogy jók legyenek, megkérdezzék 
a tanítót, mit kell mindenről gondolniok, s a legjobbak, mint Kuzim- 
bajeva elvtársnő, még ,jutalmaf> is kapnak azoktól, akik a jó gyere
kekről atyailag gondoskodnak... Meg kell azonban érteni: amin 
Párizsban nevetnének, az Karagandában nem tréfa. Karagandáról 
van szó -  és Moszkva közepén is nemegyszer még mindig Karaganda 
az, amivel meg kell birkózni.)

A z első éjszaka a Trubnaja utcabeli szobánkban. Házigazdánk 
külföldet járt, idősebb, tanult ember, mérnök, de mikor reggel közöl
tem vele, hogy egész éjjel a poloskák ellen folytattam éppoly elkesere
dett, mint reménytelen küzdelmet, ő a legnagyobb nyugalommalfelel
te: -  Igen, csakugyan reménytelen a küzdelem, tele van poloskával az 
egész ház, az egész utca.

így a szó teljes jelentésében a magam bőrén tapasztalom, hogy 
milyen hasznos az, amit Karagandában kezdeményeztek. Csak épp le 
kellene szokni arról, hogy az ilyen elsőrangúan fontos, de mégiscsak 
kezdetleges civilizatorikus munkát és kezdetleges módszereit szocializ
mussal és a szocializmus szellemével mérjük vagy éppen vele azono
sítsuk.

Moszkva, 1935. június 23.

M. a rákintézeten kívül a „Sarikopodsipnyik” -  a golyós- 
csapágygyár -  poliklinikáján is vállalt pár órai röntgenológiai 
munkát. Itt általában több üzemben vállalnak munkát az orvo
sok, ugyanabból az okból, mint M. is: egy fizetésből nem lehet 
megélni. Ez az üzem, messze kint a periférián, tizennégyezer 
munkást foglalkoztató valóságos új város, parkosított, ragyogóan 
tiszta utcával, könyvtárral, klubbal és „sztolovajá”-val (menza) 
-  s ha az ember még azt is tudja, amit Steinertől hallottunk, hogy 
ez a gyár a legeslegújabb gépekkel van felszerelve, mindez való
ban impozáns, a nagy tervről és az építés munkájának kivételesen 
nagyszabású voltáról beszél. De van, ami ugyanitt ennek a pél
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dátlan erőfeszítésnek a hátteréről, arról a példátlan árról is beszél, 
amelyet ezért a tervmegvalósításért szenvedni kell: a barakkok. 
A gyár munkásainak túlnyomó része barakkokban lakik, s hozzá 
még olyanokban, melyekhez képest a mi grinzingi emigrációs 
barakkunk szinte burzsujlakás volt, mert míg ott még magáno
sok is elkülönített szobákban laktak, itt egy-egy barakkhelyiség
ben harmincával, néha még többen zsúfolódnak.

Az ember azt hinné, hogy elég nyitott szemmel járni és figyelni 
az utcán, a villamoson, kávéházban, indiszkréten fülelni beszél
getésekre, s valahogy csak képet alkothat magának arról, milyen 
körülmények között él egy város népe. Az igazság azonban az, 
hogy nem lehet egy luxushotelban, bőséges étlap szerint kiválasz
tott ételekkel, frakkos pincérek által kiszolgálva élni anélkül, 
hogy az ember ne éljen -  a város valóságos életéhez viszonyítva
-  exterritoriálisan, egy úgyszólván irreális világban. Mivel 
a VOKSZ jóvoltából hirtelen vége szakadt ennek az előkelő 
turista álruhában való vendégszereplésünknek, előttünk csak 
most válik igazán láthatóvá, hogy még ma is milyen súlyos fárad
sággal jár itt a legelemibb életszükségletek kielégítése. Míg a Lux 
hotel szomszédságában lévő pompás, 1. számú Gasztronomban
-  a cári idők Jeliszejev-féle csemegekereskedésében -  ma is 
a fácántól a friss vajig, a kaviártól a hófehér kenyérig nagyobb 
várakozás nélkül, a Iegelőzékenyebb kiszolgálás mellett minden 
jót, ehetőt és ihatót meg lehet vásárolni -  már annak, akinek lehet 
- ,  egyéb élelmiszerosztó helyeken még most is majd mindig sorba 
kell állni, s a tisztátlan boltokban, melyeknek kirakatait kizárólag 
Sztálin-képekkel és cifra vignettás üvegekkel rakják tele, a legna
gyobb kelendősége az olcsó füstölt halnak van, meg a kenyérnek, 
mely olyan fekete, hogy hasonlót még sehol másutt eddig nem 
láttam.

A Trubnaja utca, ahol lakunk, a forradalom előtt tolvajok, 
orgazdák és prostituáltak, a moszkvai alvilág rossz hírű fészke 
volt; s ez az utca tizennyolc évvel a forradalom után, a genius loci 
hatásos bizonyítékaként -  tisztátlan és gondozatlan, túlzsúfolt 
házaival, a sok, a nap minden órájában látható részeg és rongyos 
emberrel -  mindmáig megőrizte lumpenproletár jellegét.
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Nem kétséges, hogy „fent” óriási és állandó az erőfeszítés 
ennek a múltnak a likvidálására, de túl az intézményeken és ren
deleteken, amelyekben ez az erőfeszítés megnyilvánul, nem 
érdektelen megfigyelni, hogy egyes emberekben, egyes emberek 
napi életében és gondolatvilágában miképp jut kifejezésre a szán
dék, hogy szabaduljanak ebből a százados piszokból és nyomor
ból, ebből az életből, mely nem emberi.

A lakás, ahol egy szobát béreltünk, összesen három szobából 
áll. A másik kettőben lakik a mérnök, sokkal fiatalabb felesége és 
három gyerek. Ellentétben Kurella teóriájával a szovjetunióbeli 
nőről, aki, íme, véglegesen bekapcsolódott a termelőmunkába, 
és ezáltal élvezi a szabadságát, felszabadultságát, házigazdánk 
feleségének nagy álma, legdédelgetettebb vágya, hogy egyszer 
a férje annyi fizetést kapjon, hogy ne kelljen neki is munkába jár
nia, hanem otthon maradhasson, tisztán tarthassa lakását, főz
hessen és foglalkozhassék gyerekeivel. Akire most a lakás tisztán
tartását és többé-kevésbé a gyerekeket is bízták, az a lakás nyolca
dik lakója: Tonya, a „frizorka”, aki voltaképp nem a lakásban, 
hanem a bejárati ajtót a szobáktól elválasztó, kicsi és keskeny 
folyosón lakik, illetve nem lakik, hanem csak egy ott elhelyezett 
alkalmatosságon alszik, s ennek fejében többé-kevésbé -  sajnos, 
igen kevéssé -  foglalkozik a lakás rendben tartásával. Tonya 
tizennyolc éves, nagydarab lány, aki háztartási alkalmazottként 
itt fekvőhelyhez jutott, s közben fodrászmesterséget tanul. Mint 
háztartási alkalmazott és tanonc összesen száznegyven rubelt 
keres meg havonta. Vacsorára nap nap után fekete kenyeret 
eszik, és szenvedéllyel lopkod tőlünk, amit csak lehet, kezdve 
a kockacukortól, rejtélyes módon egész a szájvízig. A szappan, 
sajnos, nem érdekli, beéri azzal, hogy vörösre festi a körmeit, 
mint a villamoskalauznők. És meggyőződése, hogy rendkívül 
ügyesen rendezte be az életét, mert a faluhoz képest, ahonnan 
jött, Moszkvában az élet „ocseny haraso”, és minden reménye 
megvan, ez az, ami számára a legfontosabb, hogy itt maradhat, 
idővel munkásként -  frizorkaként -  Moszkvában.

Ezúttal Steiner az, aki figyelmeztet, hogy a nép mai életkörül
ményeinek értékelésében nem szabad európai mértéket alkal-
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mázni. Az itteni emberek életkörülményeit csak az ő múltbeli 
életkörülményeikkel szabad összehasonlítani. És még valamit 
szem előtt kell tartani: az átlagos szovjet munkás, a tegnapi 
paraszt munkateljesítménye minden nagyszerű gép ellenére is 
még mindig oly messze elmarad az átlagos európai munkás pro
dukciójától, hogy a szovjetállam még az itteni rendkívüli ala
csony bérek mellett is drágábban termel, mint bármely európai 
kapitalista vállalat. És még valami: épp a kvalifikált munkások 
hiánya miatt a nagy áldozatok árán importált, érzékeny, drága 
gépek hihetetlen gyorsasággal használódnak el. A gigantikus 
méretű befektetéseken kívül mindez magában is eléggé megma
gyarázná, hogy miért nem emelkedik gyorsabb tempóban 
a tömegek életnívója. De ehhez még hozzá kell adni -  Steiner 
tapasztalatból beszél -  a hihetetlen méretű adminisztratív appa
rátus nehézkességét, hozzá nem értését -  és amibe az emberek 
kerülnek, akik ezt az apparátust alkotják.

-  Ne felejtsék el -  mondja Steiner - ,  ez az apparátus mindent, 
de mindent olyan habozva, akadozva bonyolít le, mint amilyen 
lassúságot most maguk az Optimisták kiadása körül tapasztalnak. 
De ez itteni mértékkel mérve egyáltalán nem lassúság. Ez az 
apparátus. Minden vonalon, mindig, mindenki ki akar bújni 
a felelősség vállalása alól. Aki pedig bátor és vállalkozó szellemű, 
az a hozzáértést és általában a szellemi horizontot illetőleg leg
többször a Mathejka-féle színvonalon mozog, s ezért az ilyenek
nél legtöbbször jobb kevesebb lelkesség és kisebb bátorság.

Tegnap Vágó Bélával a Moszkva kávéházban. Az egykori bel
ügyi népbiztos, aki arról beszél, hogy már kinyomozták, ki mi
lyen néven szerepel az Optimistákban. Hosszú beszélgetés a régi 
időkről. Ami itt Moszkvában minden magyar emigránsnál, de 
különösen azoknál, akik nem a közvetlen termelőmunkában ta
lálták meg a helyüket, mindig újra megdöbbent, az nem is a nosz
talgia, hanem valami kesernyésen szomorú fáradtság. Az ember 
néha kísértésben van, hogy kiábrándultságnak nevezze azt az 
alaphangulatot, amely minduntalan egy-egy gesztusban s nem
egyszer szóban is nyíltan kiütközik. Vágó közvetlenül Hitler ha
talomra jutása után hónapokig Berlinben végzett illegális mun
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kát, szerkesztette és terjesztette a Rote Fahnét. Megvallja, hogy 
közvetlenül Hitler hatalomra jutása előtt ő is, akár a német vezető 
elvtársak, azt hitte, hogy nem a fasizmus, hanem a német prole
tárforradalom győzelme előtt állnak. Aztán megint az Optimis
tákra terelődik a szó. A kézirat, meséli, kézről kézre jár a magya
rok közt, persze először azok kapják, akik „fent” vannak. O t e 
h á t  még nem kapta meg. így adja értésemre, hogy ő, aki egykor 
a magyar párt legszámottevőbb vezető tagjai közül való volt, „le
csúszott”. A csúnya szót kesernyésen ő maga mondja ki:

-  No igen, lecsúsztam.
S ezzel kapcsolatban, csak úgy általánosságban, intrikákról 

beszél, és törtetőkről, mintha egy forradalmi párt vezérkarában 
az ilyen fogalmak magától értetődők volnának.

-  Vajon amögött is valami intrika van-e -  vetem fel a kérdést - ,  
hogy ellenforradalminak minősítették az Optimistákat? Ki az 
a Mathejka?

-  Tiszta embör -  mondja Vágó, az ő kedves kecskeméti dialek
tusával ejtve ki az ember szót. Jól ismeri Mathejkát. Erdélyi, 
s Romániában halálra ítélték. Tizedmagával ki is vitték egy 
mezőre, hogy ott az ítéletet végrehajtsák. A sortűz után azonban 
Mathejka súlyos sebesülten magához tért, és sikerült négykézláb 
elvánszorognia valami közeli parasztházba, ott derék emberekre 
talált, és később aztán, még mindig betegen, emberfeletti erőfe
szítéssel sikerült átszöknie szovjet földre. Ez az ember csak azért 
írta a jelentésében, hogy az Optimisták ellenforradalmi könyv, 
mert szent meggyőződése, hogy csakugyan az.

Most telefonált Kurella: Romain Rolland útban van Moszkva 
felé, holnap érkezik!

Június 26.

Naphosszat a szobában, akárcsak Prigrevica-Sveti Ivánon vagy 
Párizsban.

Önkéntelenül csúszott ki a toliam alól a vagy szó a sváb fészek 
neve és Párizs között. Önkéntelenül és teljesen megokoltan. Prig-
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revica-Sveti Ivánon még gondolhattam, hogy ha egyszer sike
rülne kijutnom a sváb fészekből, s hozzá még Párizsba, a csodála
tosan szép Párizsban még velem is csoda történhetne -  mikor 
azonban ott voltam, Prigrevica-Sveti Ivan-i és párizsi életem közt 
csak az volt a különbség, hogy már nem remélve csodát, nem 
Prigrevica-Sveti Ivánon, hanem Párizsban ültem továbbra is 
alkalmi íróasztal mellett és rosszabb szobában, mint a bácskai 
faluban. S most -  semper idem -  Moszkvában ülök alkalmi író
asztal mellett egy a párizsinál is rosszabb szobában. Vajon nemso
kára Moszkvában is azok nélkül a remények nélkül kell majd 
ülnöm, amelyeket Párizsban fűztem Moszkvához?

A látható különbség a Prigrevica-Sveti Ivan-i, párizsi és 
moszkvai életem között egyelőre csak annyi, hogy egész eddigi, 
immár harminchét éve tartó életem folyamán nem telefonáltam 
annyit, mint itt. Telefonálok, telefonálok és telefonálok -  és tele
fonhívásra várok - ,  és újra telefonálok, mert még az Optimisták 
részleteinek kiadása sem akar közelebb kerülni a megvalósulás
hoz. S a pénztelenség -  a „koldusság-Nílus”, melyről Ady beszél 
s mely engem az iszapjával mindenüvé követ-, a koldusság-Nílus 
egy és ugyanaz a régi, évtizedes ismerős. Az azonban mégis több 
a soknál, hogy szennyes árja a sarkamban hömpölyög, sőt térde
mig ér még itt Moszkvában is. S a mániám, hogy mégis írok, 
illetve, ha mint most is, deprimáltságom miatt nem tudom leküz
deni ernyedtségemet s nem dolgozom -  csak valósággal katatoni- 
kusan töltök fél órát az ablaknál, s bámulok le az udvarba két tele
fonhívás között - ,  akkor azért, mert nem dolgozom, még külön, 
még nyomasztóbb lesz a rosszkedvem. Valósággal lelkiismeret- 
furdalás amiatt, hogy a magaméval is nem szaporítom a világ fe
lesleges kéziratkészletét.

Koldusság-Nüus: 1. Miután a Za rubjezsom szerkesztőségét 
számtalanszor felhívtam, sikerült végre eljutnom ahhoz, aki ille
tékes, s az az illetékes megígérte, s újabb telefonhívások után meg 
is tette, hogy az Optimistákból közlendő szemelvényre kiutalt 
százötven rubel előleget. De ugyanakkor az illető illetékes, hogy 
lássam, milyen szívességet tett az előleg kiutalásával, közölte 
velem, hogy „nem tudhatja”, mikor kerül sor a szemelvény köz
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lésére, mert egyelőre még „illetékes fórumok” jóváhagyása kell 
ahhoz, hogy a kéziratot nyomdába adják. Igen, értesült Kun 
véleményéről, de sajnos Kun ezt a véleményét telefonon közölte, 
és hiába, így mondta a képzett férfiú, ő a latin bölcsességgel tart: 
„Verba volánt, scripta manent.” Ami magyarul, illetve oroszul azt 
jelenti -  megértettem: bumaska kell. Ez a kénytelen kunyerálás 
előlegért, s közben hallgatni az ilyen „illetékes fórumokról” szóló 
közlést, mindez persze nem hat excitánsként a jókedvemre.

2. Littérature Internationale. Ott személyesen jártam. Ugyan
csak előlegért. Végeredményben az Optimistákból nyolcvan 
gépelt oldalt fogadtak el közlésre. Apletyin az én jelenlétemben 
hívta fel Jonovot, hogy személyesen hallja meg személyesen 
Jonovtól, hogy mit mondott Kun az Optimistákról Jonovnak 
-  s lehetőleg pontosan. A telefonbeszélgetés alatt Apletyin arca 
mind biztatóbb és kedvesebb lett, szinte rám kacsintott, de a tele
fonbeszélgetés után közölte velem, hogy ő egyedül nem illetékes, 
neki előbb még egy Dimitrevszkij nevű, még nálánál is főbb 
főszerkesztővel kell tanácskoznia, s legjobb lesz, ha újra, esetleg 
már másnap felhívom. S másnap és ma is telefonálok, és végre 
meghallom, hogy Apletyin elvtársnak a Dimitrevszkij elvtárssal 
való megbeszélése eredményeképp a jövő héten felvehetek már 
újabb kétszáz rubel előleget, de Apletyin elvtárs ugyanakkor 
közölte azt is, hogy szintén Dimitrevszkij elvtárssal való megbe
szélése eredményeképpen úgy határoztak, hogy a regényfejezetet 
előbb még a szerkesztőség egyik lektorának adják ki véleménye
zésre, és csak azután döntenek majd arról, hogy az általam kisze
melt fejezet jelenik-e majd meg, és mikor fog megjelenni.

3. Telefonálgatok a GIHL-nek és az Idegennyelvű Munkások 
Kiadóhivatalának -  képtelen vagyok Jonovot és képtelen vagyok 
Borkot telefonhoz kapni. Mintha összebeszéltek volna. Mind 
a kettő értekezleten van, hívjam fel őket félóra múlva, s amikor 
félóra múlva hívom őket -  épp most mentek el.

M. egész nap munkában, délelőtt a rákintézetben, délután 
a „Sarikopodsipnyik” poliklinikáján, én pedig egy ketrecbe zárva 
a telefonnal, állok az ablaknál, s nézek le az udvarra. Innen az 
ablakból nemcsak ennek a háznak, hanem a környékbelieknek is
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belátok az udvarába. A „vihodnoj gyeny”, a szabad nap hangu
lata, mely szakasztott mása a gyerekkorombeli kisvárosi vasárnap 
délutánoknak. Csak az udvarok itt sokkal sivárabbak és piszko
sabbak, mint voltak, mondjuk, Szabadkán -  ahol lázongva gyű
löltem ezt az ásító vasárnapi atmoszférát, míg most, végül is öre
gedve, csak melankolikussá tesz, érezteti velem a szegénység és 
üresség, a tartalmatlan hamis idill makacs hatalmát. Ez a hatalom 
itt is hatalom -  lent az udvarban és udvarokban: papucsban vagy 
elviselt szandálban, legtöbben azonban fehér vászoncipőben, 
ruhákat foltozgatva hangosan beszélgetnek egymással az asszo
nyok, és egy-egy emeleti ablakban ülő, napozó nő felülről is részt 
vesz a mélységben ülők társalgásában. Foltozgatnak és stoppol
nak az asszonyok, és közben fél szemmel ügyelnek a játszadozó 
gyerekekre, a férfiak pedig -  mint ahogy gyermekkoromban 
Apatinban a sváb parasztok feketében és kifényesített csizmában 
a templom előtt lézengtek és köpködtek -  rubaskában és fehér 
vászoncipőben ugyanúgy lézengenek és köpködnek itt a moszk
vai udvarokban.

Eszembe jut, amit Kurellától még az első napokban hallottam, 
mikor az egyik pompásan felszerelt munkásklubban tett látogatá
somról számoltam be neki.

-  A klubokat ma már unalmasnak találják. Az embereknek 
nincs kedvük klubba járni. És minthogy a kávéház nagyon drága, 
ma nagyon komoly s egyelőre megoldatlan probléma, hogy mit 
kezdjenek az emberek szabad idejükkel.

Ezt mondta Kurella, de én azóta látom: ez a probléma a férfiak 
problémája. Sajnos csak az övéké. A nők még eddig az előkelő 
problémáig se jutottak el -  az ő számukra ez a probléma valóban 
az előkelők, ti. a férfiak kiváltsága. A házigazdám feleségének 
nincs ilyen problémája, pedig ő a háromszobás lakásával itt való
ságos arisztokrata. Az ő számára „a szabadnap” a mosás, takarítás 
és foltozás nehéz munkanapja.

Ahogy a polgári és emberi emancipáció közötti különbséget és 
általában az emancipáció fogalmát Marx az ifjú hegeliánusokkal 
való vitájában tisztázta, a polgári és a proletár társadalom tapasz
talatai alapján ma már ideje volna megállapítani, hogy mi minden
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n e m a nő emancipációja, noha a múlt századbeli feminista iroda
lom meg a szociáldemokrata és a mai szovjet propaganda (inklu- 
zíve Fannina Halle) annak vélte, illetve véli vagy hirdeti. Nem, 
semmiképp se lelkesít engem, ha látom a földalatti vasút munkás
nőit vagy a bányákban dolgozó, csákánnyal a kezükben mosolygó 
lányok és asszonyok fényképeit. Ez csak a szegénység, a nyomo
rúság és nem az emancipáció jele. Mintha a nő emancipációját 
illetően a szovjet fejlődés, maga a szocialista forradalom valahol 
elakadt volna. A kormányban és a pártban vezető helyen minde
nütt kizárólag férfiak, férfirezsim. (Krupszkajának, Lenin özve
gyének inkább csak a nagy ember özvegye méltatlan, meg nem 
érdemelten tisztára dekoratív szerepét juttatják; szomorú szere
pét.) Ha itt is, ott is elvtársak bizalmasan mondják, magyarázgat- 
ják, hogy az abortuszt tiltó és a házasság presztízsének restaurálá
sát célzó rendelkezéseket a nő védelme tette szükségessé, ez 
annak a bevallása, hogy ebben a pillanatban a szovjet rendszer 
lemond a nő emancipációjának, vagyis a férfi nőhöz való viszonya 
emberibb nívóra emelésének feladatáról, kitér a bonyolult, nehéz 
harc elől -  beéri azzal, hogy „védi” a nőt.

Lehet, hogy semmiben sincs igazam. Egyben azonban biztos 
igazam van, ti. a kérdésben, hogy miért nincs se sajtóban, se iro
dalomban nyoma se a felnőtt, gondolkodó emberhez illő komoly 
beszédnek ezekről az életbe vágó problémákról? Komoly beszéd 
helyett miért lát az ember csak tömegfelvételeket, elégedett, 
vigyorgó arcokat, és miért olvas az újságokban csak szólamokat, 
melyek liturgikus egyhangúsággal ismétlődnek?

Ellenérv-e ezzel a kérdéssel szemben, vagy pedig érv a kérdés 
jogosultsága mellett, nem tudom, de mindenesetre ezzel kapcso
latban jut eszembe Barta Sándor. Pár nap előtt találkoztam vele 
aZa rubjezsom szerkesztőségének egyik szobájában. Pesten 1917- 
ben és 1918-ban együtt indultunk Révai, Komját és én a Kassák 
Lajos szerkesztette A Tett, majd a MA címűfuturista-expresszio- 
nista-dadaista-szürrealista, de ami a legfontosabb és egyedül 
pozitív volt a vállalkozásban: végsőkig antimilitarista és antibur- 
zsoá folyóiratban. Bécsben, az emigrációban, a húszas években, 
mikor én e művészet érdekességét már csak szociális szándékai-
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0ak tisztaságában láttam, Barta Sándor a ferdén és a keresztbe 
nyomtatott szavak halmozásával folytatta ott, ahol Pesten annak 
idején együtt kezdtük. Bécsben ő a jellemző módon Akasztott 
ember címen megjelenő folyóiratnak lett a kiadója, szerkesztője és 
csaknem egyedüli munkatársa. Ez az Akasztott ember azonban 
nemcsak kuriózum volt; a művészetről való éretlen elméletei elle
nére, annak ellenére, hogy az irodalmi folyóirat credója a minden 
művészi és minden irodalmi érték szenvedélyes tagadása volt, 
Barta Sándor ezt olyan intenzitással és pazar invencióval, annyi 
autentikus forradalmi keserűséggel s oly összetéveszthetetlenül 
egyéni hangon fejezte ki, hogy az ő kivételes költői ereje s külö
nösképpen vizionárius szuggesztivitása minduntalan átütött 
s diadalmasan ütött át az ő hamis „ars antipoeticá”-jának elméle
tein.

Bécsben, ennek az ő Akasztott emberének a virágkorában láttuk 
egymást utoljára. Most megvárt, míg én is elintézem az egyelőre 
elintézetlen ügyemet a Za rubjezsom szerkesztőségében, s aztán 
együtt mentünk el. Ő is hallott persze az Optimistákról, s mint 
mondta, itt ritkán hall az ember egy könyvről olyan homlokegye
nest ellentétes véleményeket, mint ő hallott az Optimistákról. 
Engem azonban ezúttal, minthogy ő maga az Optimistákat még 
nem olvasta, ennél is jobban érdekelt, hogy megtudjam, mi lett 
belőle, miként fejlődött ő tovább itt Moszkvában, mert mindig 
szerettem, és mindig azoknak helyeseltem, akik annak idején őt 
az új forradalmi magyar írónemzedék egyik legegyénibb, eruptív 
tehetségének tekintették. Most tehát örömmel fogadtam el aján
latát, hogy menjek fel hozzá. Útközben pár szó a bécsi nagy kop
lalásokról mint távoli múltról.

-  Itt az író -  mondja Barta -  több mint kiváltságos helyzetben 
van, tenyerükön hordják, dédelgetik.

Itteni viszonyokhoz képest igen jó lakása van. (A berendezés: 
a számomra már ismert új szovjet bútorok. Asztal és ágy azokkal 
a kicifrázott lábakkal, illetve támlákkal, párnázott támlájú, kes
keny dívány, mely inkább csúnya dísztárgy, mint kényelmet biz
tosító bútordarab. A múltbeli kispolgári ízlés másutt már nem is 
gyártott termékei. Különös módon ma itt csak ilyen bútorokat
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készítenek, azzal a megokolással -  legalábbis így mondta nekem 
egy szakember hogy a munkás és a paraszt most olyan bútort 
akar, amilyet annak idején mint számára elérhetetlent a földesúr, 
a kereskedő meg a gyáros szobájában látott -  és irigyelt.)

Kérdezem Bartát, mit dolgozott az utolsó tíz évben, min dol
gozik most. Sajnos -  mondja -  ő is azok közül a magyarok közül 
való, akik sose fogják úgy megtanulni az orosz nyelvet, hogy írni 
tudjanak oroszul. De egy-egy különösen sikerült versét -  alig ír 
mást, mint verset -  lefordítják s kinyomtatják oroszul is. 
S mutatja a legújabb kéziratát, a magyar párt moszkvai folyóira
tában, a Sarló és Kalapácsban akarja megjelentetni.

Olvasom a verset. Hat hatsoros strófa, s mindegyik strófa 
végén a refrén három szóban cseng ki: „Sztálin, jó apánk.” A ref
rén strófáról strófára annyiban változik, hogy a „Sztálin, jó 
apánk” előtt egyszer az áll: „küzdve buzdítasz”, majd „fegyvert 
kovácsolsz”, majd „új földet teremtesz”, s aztán már csak a hato
dik strófa utolsó sorára emlékszem: „Őrzőn virrasztasz, Sztálin, 
jó apánk.” Nem tudtam, hova nézzek.

-  Sokkal jobban szerettem az Akasztott ember korabeli verseit 
-  szóltam némi szünet után.

S Barta Sándor barátságosan, de leplezetlen fölénnyel mosoly
gott, s a hamisítatlan meggyőződés hangján válaszolt:

-  Az dekadencia volt, kispolgári anarchikus nyelvöltögetés, 
betegség. Itt az ember kigyógyul. Magából még a régi ember 
beszél. Nem csoda, hisz nemrég jött. Még nem tud szabadulni 
a régi mértékektől -  és félreértve arckifejezésem, jóindulatúan 
biztatott: -  Idő kell hozzá. Az ember nem olyan könnyen szaba
dul me£ ettől. Maga még nem tud szabad lenni. Még nem tud 
hinni. Én hiszek Sztálinban.

Hogy az egész beszélgetést szó szerint jegyzem-e fel, nem 
tudom biztosan, de az utolsó mondatot szóról szóra így mondta, 
mint itt írtam. „Én hiszek Sztálinban.” Jelen volt a felesége is, 
Kassák Lajos húga, aki A Tett és a MA  idejében Újvári Erzsi 
néven szintén írogatott. Szintén rokonszenves, meleg lény, 
s most ő is, mint férje, elnézően mosolygott azon a vallomáson, 
hogy nekem Barta Akasztott ember idejéből való költészete jobban

176



tetszett, mint ez a verse, mely a „Sztálin, jó apánk” címet viselte. 
S nem beszélgettünk többet irodalomról, hanem a felesége beteg
ségéről.

-  Gyógyíthatatlan, sclerosis multiplex -  súgta Barta, mikor ki
kísért.

Ars poetica, melynek sarktétele: „Én hiszek Sztálinban!” Ha 
én Barta Sándor mai szemével próbálom magamat nézni és látni, 
valósággal gyanússá válók. Én nem vagyok képes még kívánni se, 
hogy Barta biztatása valóra váljon, hogy „kigyógyuljak”. Gyó
gyíthatatlan volnék én is?

Holnap fél tizenegykor randevú Kunnal a Kominternben. Ó, 
csak már elfelejthetném ezt a regényügyet!

Moszkva, június 27.

Elmaradt a randevú Kunnal. Oly rosszul van, hogy tán beszál
lítják a Kreml-kórházba. De üzeni, hogy mégis próbáljam meg, 
hívjam fel holnap.

Kurella helyteleníti, hogy semmit sem teszek a Rolland-nal 
való találkozás érdekében. Engem azonban leküzdhetetlenül elri
aszt, hogy itt verik a nagydobot és fújják a trombitát, ez a fülsike
títő lárma, amit Rolland itt-tartózkodásával kapcsolatban csap
nak. Megdöbbentő, mennyire nem tudnak mértéket tartani az 
oroszok. Volna mit írni Romain Rolland látogatásával kapcsolat
ban, Romain Rolland-ról magáról s ennek a látogatásnak a törté
nelmi értelemben vett szimbolikus jelentőségéről. Nem keve
sebbről van szó, mint arról, hogy az európai intellektus egyik leg
reprezentatívabb képviselője élete végén reményért, hitért és új 
megismerésért a győzelmes proletariátus, a szocialista Szovjet
unió, az egész polgári civilizáció forradalmi negációjának orszá
gába vette útját. Sok mindent lehetne és kellene ezzel kapcsolat
ban megírni. Ellenben értelmes emberi szó helyett pohárköszön
tők vezércikkekben és cikkekben, pohárköszöntők, melyek való
ban részeg emberekre emlékeztetve tobzódnak a szuperlatívu- 
szokban. Ezeket az egymást túlkiabáló frázisokat olvasva a világ
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irodalomnak nincs nagyobb költője és Sztálinnak nincs nagyobb 
tisztelője, bámulója, hódolója és katonája, mint Romain Rolland. 
S a legízléstelenebb a mód, ahogy Romain Rolland-ból személy 
szerint Sztálinnak csinálnak trófeumot. Romain Rolland-ról írva 
egyre Sztálint emlegetik, de úgy, hogy a neve mellé valamennyi 
újság valamennyi cikke kirakja az összes, úgy látszik, már szer- 
tartásszerűen kötelezővé vált „epitheton ornans”-t, melyek 
között legújabban a forradalom kormányosán s a többin kívül 
mind gyakrabban megjelenik a semmiképp se marxista szellem
ből született kitétel is: „oszvobogyitel cselovecsesztva” (az embe
riség felszabadítója).

Az újságokban tucatjával megjelenő fényképekből látom: Rol
land csontos, sovány, magas aggastyán, aki ezekben a forró nyári 
napokban is fázósan húzza össze bő köpönyegét, és a fényképező
gépek meg a körülötte nyüzsgő emberek között kissé kínosan, 
ijedten mosolyog. Igen, sokat adnék érte, nagyon sokat, ha csak 
tíz percig is ülhetnék vele szemben nyugodtan, sőt ha csak pár 
szót is válthatnék vele, de inkább hagyni fogom, hogy visszautaz
zék Villeneuve-be anélkül, hogy valaha is találkozzunk, semhogy 
egy legyek azok közül, akik cibálják, fárasztják és megakadályoz
zák, hogy egyáltalán bármit is lásson és halljon -  a látványossá
goktól és a körülötte tomboló lármától.

Június 28.

Nem igaz, hogy csak az az ember nem szereti a mesterségét, aki 
kontár benne.

Beszélgetés Silvióval. Párizsba készül egy hónapi szabadságra. 
Itt elhalmozzák technikai munkákra szóló ajánlatokkal, mert 
a diplomája szerint ez a foglalkozása, s mert minden jel szerint 
mint technikus csakugyan jó szakember is. O azonban e z t  
a használhatóságát lerázhatatlan rabláncnak érzi. Mióta isme
rem, „alkotó munkáról” fantáziái, s erről úgy beszél, mint vala
miről, ami ellentéte az ő polgári szakmájának, melyből annak ide
jén diplomát szerzett -  diplomát, mely fogva tartja. Ez elől a dip
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lomája elől, az „alkotó munkát” keresve jött ki több mint egy éve 
Moszkvába, de itt nyomban technikus specialistaként adtak neki 
állást. Közel se engedték semmiféle „alkotó munkához”, vagyis 
-  mert Silvio számára ez lett volna az alkotó munka -  a filmrende
zéshez. Most az a terve, hogy Párizsból egy hónap múlva francia 
újságíró minőségében fog ide visszatérni és új elhelyezkedést 
keresni, csak hogy valami módon végre egyszer messze, lőtávol- 
ságon kívül kerüljön diplomájától, illetve szakmájától. Nem  
rossz novellatéma: egy ember, akit üldöz a diplomája. S a novellá
nak meglehetnének a mélységei: alkalom lehetne megpendíteni 
egy problémát, az embernek a lázadását a modem kényszer ellen, 
melynek neve egyoldalúság, a sokrétű egész embernek a reduká
lódása egy specializált szakmai funkcióra.

S míg erről elmélkedem, sóhajtva jut eszembe: ha most nekem 
bármiféle diplomám, bármiféle társadalmilag használható szak
mám volna, ha akármi hasznos és okos dologhoz csak egy kicsit is 
értenék, csak tizedannyit, mint például Silvio, földhöz vágnám 
a telefont, hagynám fenébe Jonovot, Apletyint, Dimitrevszkijt, 
Borkot, Aroszewel az élükön, hagynám őket, és lehet, hogy egy
szerre új ember lennék, normális ember a normális szovjet embe
rek között. Ki bántja M.-t? Megy a munkájába, és nagyon meg 
van elégedve azzal, hogy végre dolgozhat.

A Szovjetunióban eddigi tapasztalataim szerint -  ellentétben 
Barta Sándor megállapításával -  mindenfajta ember közül a leg
kevésbé emberhez méltó feltételek között az író mozog -  egysze
rűen azért, mert szerkesztőknek, kiadóvállalati vezetőknek és 
lektoroknak nevezett puhányoktól függ, nekik van kiszolgál
tatva, s hozzá még életre-halálra, a szó szoros értelmében életre- 
halálra, mert tőlük függ, hogy hagyják-e felfordulni éhen.

Dédelgetik az írót? Igen, ez is igaz. Engedélyt kaptam, hogy 
amikor akarok, M.-vel együtt az írók házában étkezhetünk. Ott 
csakugyan kellemes helyiségben, jó kiszolgálás mellett és igen jól 
eszik az ember, bár persze sokkal több pénz kell hozzá, mint 
amennyi nekünk van. Akinek azonban kinyomtatják a kéziratát, 
annak itt bőven van pénze, bővebben, mint bárhol másutt, de 
ahhoz, hogy kinyomtassák a kéziratát, vagyis ahhoz, hogy dédel
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gessék az írót, annak először is keresztül kell mennie kiadóhiva
tali és szerkesztőségi elő- és fogadószobák labirintikus purgató- 
riumán, amelynek én eddig még mindig csak a közepén vagyok, 
s amely purgatóriumról még egyáltalán nem tudhatom, hogy 
nem bizonyul-e számomra a pokol előcsarnokának.

Ez utóbbi költői asszociáció Borkkal kapcsolatban támadt ben
nem. Őt ugyanis végül mégis sikerült telefonhoz kapnom, s tőle 
a következőt hallottam: minthogy Kun Janowal, nem pedig 
ővele beszélt, ő csak magánemberként, nem hivatalosan értesült 
arról, hogy az Optimisták című kézirattal kapcsolatban Kunnak 
a véleménye pozitív. Ahhoz, hogy ő hivatalosan tudomást vehes
sen arról, amiről magánemberi minőségben már tud, neki Kun 
saját kezű írásos nyilatkozata kell. „Schwarz auf Weiss” -  így 
mondta Bork elvtárs.

Ugyanaznap este.

Kunnál ma délben. Nekem már kínos, hogy ennyit terhelem, 
de ő, noha szembetűnően beteg, nemhogy nem veszi rossz néven, 
hanem amint beléptem hozzá, elébem jött, figyelmesen nézett 
a szemembe, és már mosolyogva le is ültetett a legkülönbözőbb 
budapesti újságokkal és folyóiratokkal mindig megrakott íróasz
talával szemben. S amint közlöm vele, hogy mit beszéltem Bork
kal, ő be se várva, hogy befejezzem, bólint:

-  Szóval bumaskát akar -  s nyomban papírt tesz maga elé, s írja 
a levelet a VEGAAR-nak, ő mondja meg, hogy Bork szekciójá
nak ez a hivatalos címe: Verlag auslándischer Arbeiter, s mielőtt 
beborítékozza, odanyújtja nekem: -  Jó lesz?

A levél pár sor csak. Mind politikai, mind művészi szempont
ból helyesnek és szükségesnek tartja, hogy az Optimisták német 
nyelven is megjelenjék, éspedig mielőbb. így írja: német nyelven 
is.

Miközben aztán a levelet leragasztja, az íróasztal egyik sarkára 
mutat. A Za rubjezsom szerkesztőségének a borítéka fekszik ott. 
Kun mutatja: a Za rubjezsom kéri a jóváhagyását, hogy közöljön-e
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az Optimistákból egy szemelvényt. Tíz gépelt oldalról van szó, 
s beküldik orosz fordításban.

-  Ma kaptam meg, s holnap már visszaküldöm nekik az áldá
sommal. Hanem jó, hogy itt van -  folytatja - ,  már a múltkor meg 
akartam mondani. Azt hiszem, jól tenné, ha a „gyöngébbek ked
véért” előszót írna a regényéhez. Sajnos sokan vannak. Nem  
a magyar kiadáshoz kell az előszó, de a többi nyelven, különösen 
az orosz nyelven megjelenő kiadáshoz. Gondolkozzék a taná
csomon.

Eddigi moszkvai tapasztalataim is már meggyőztek róla, hogy 
ez a tanács nagyon helyes, s mindjárt megígértem, hogy megfo
gadom.

Kuntól egyenest Borkhoz mentem. Azt mondta, miután 
a levelet elolvasta, hogy most már semmi akadálya a kiadásnak. 
Elkérte a telefonszámomat. Két-három nap múlva fel fog hívni, 
hogy eljöjjek aláírni a szerződést.

Kurellától hír Romain Rolland-ról. Kurella hívta fel Romain 
Rolland feleségét, aki közölte vele, hogy férjével pár napra 
kimennek Gorkij villájába, hogy ott pihenjék ki a moszkvai 
napok fáradalmait. Kurella nem érti, miért nem akarom felhívni 
Romain Rolland-t telefonon.

Kunnál, a Komintemben találkoztam Rákosi Zoltánnal. Sze
líd ember benyomását kelti, szerény és rokonszenves. Azt 
mondja, egész nap telefonálgat, hírt vár testvére peréről. Ma kel
lene a tárgyalásnak lenni Budapesten, de egyesek szerint már 24- 
én elkezdődött. Különös, hogy Rákosi Zoltán még ennyit se 
képes megtudni Moszkvában, holott a Szovjetuniónak követsége 
van Budapesten.

Június 29.

Natalja Ivanovna tegnap késő este elhozta az én autobiográ- 
fiám orosz fordítását. Kiderült, hogy Natalja Ivanovna forradal- 
misága, melyre én egész teóriát építettem, a zárt világnézet és az 
ebből fakadó korlátoltság és erő teóriáját, teljesen hamis. Ellen
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ben, aki ebben az esetben nem tévedett, az Steiner volt. Steiner 
azt mondta, hogy ő ugyan nem látta Grivcovnak ezt a tanítványát, 
de ismeri ezt a hangot, és ez a hang a „forradalmi képmutatás”, 
illetve képmutató forradalmiság hangja. Hihetetlenül könnyen 
esik tévedésbe az ember itt, ha következtetéseket von le abból, 
hogy mit mondanak az emberek.

Talán az is elősegítette a kis nő nagyobb őszinteségét, hogy 
most nem a VOKSZ előkelő vendégeként, előkelő hotelban, 
hanem itt a Trubnaján, bútorozott szobában, olyan falak között 
fogadom, melyek láthatóan tanúskodnak az éjről éjre makacsul 
megismétlődő vérengző poloskavadászatról.

„Trés hardi”* -  mondta most a kéziratra, melynek fordítását 
átadta. Trés hardi -  s ezúttal ezt a megállapítást az én vakmerősé
gemről semmiképp se a felháborodás hangsúlyával, hanem hang
jában csaknem elismeréssel vegyülő együttérző aggódás egy 
árnyalatával közölte velem. Mintha voltaképp kedvére volna, 
hogy akad valaki, aki így odamondja „ n e k i k ”. S a „nekik” 
Natalja Ivanovna számára nyilván a forradalmárokat, a győztese
ket jelenti. Hogy akik őneki „ők”, nekem annak az ügynek har
cosait jelentik, melynél semmi sem nőtt jobban a szívemhez, és 
hogy -  ellentétben ővele -  épp ezért merek őszintén legbelülről 
írni olyan dolgokról, amelyekről ő azt hiszi, hogy csak hazudni 
vagy hallgatni szabad, ezt, úgy hiszem, nem fogta fel. Natalja 
Ivanovnáról, aki előbbi találkozásunkkor látszólag hevesen 
vetette szememre, hogy tiszteletlen vagyok a forradalommal 
szemben, s hogy eüdőzök Vén András halálánál, holott az csend
őr volt -  most megtudom, hogy az apja a cári Oroszországban 
csendőrtiszt volt -  és hogy ő maga egészében véve egy szegény kis 
bogár, se barát, se ellenség, s mást nem akar, mint lehetőleg 
vigyázni, hogy senkinek a talpa alá ne kerüljön. Borisz Alek- 
szandrovicstól, azaz Grivcovtól is hozott üdvözletét, de üzenetet 
is: minthogy én ragaszkodtam hozzá, hogy a Szemben a bíróval 
orosz fordításában minden kihagyás nélkül, az Europe-bán meg
jelent szöveg legyen, ő, Borisz Alekszandrovics nem vállalkozik

* „Nagyon merész.”
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arra se, hogy elvigye bármiféle szerkesztőségbe, sőt -  erre aztán 
már csakugyan azt kell mondani, hogy tomboló óvatosság -  még 
arra se hajlandó, hogy ő adja oda Gorkij számára Krjucskovnak, 
Gorkij titkárának.*

Amint Natalja Ivanovna elment, este 11 után, M. és én elvittük 
Kurellának a Szemben a bíróval orosz fordítását. Grivcov helyett 
maga Rolland fogja átadni, s nem Krjucskovnak, hanem magá
nak Gorkijnak. Ma egyébként az Izvesztyijában nagy fénykép 
jelent meg: Romain Rolland és felesége J. V. Sztálinnál.

Az Izvesztyijának ugyanebben a számában olvastam a hírt: 
újabb japán provokáció a mandzsu-orosz határon.

Itt van, egyre fenyegetőbben, itt az új háború, már az árnyéká
ban, már a félelmesen sűrűsödő felhője alatt folyik, s csak látszat, 
hogy békésen folyik tovább itt az élet. Ezt az életet, az itteni élet
nek minden megnyilvánulását s főleg azt, ami legkevésbé lelke
sítő, csak akkor lehet helyesen érteni és méltányosan értelmezni, 
ha ezt a mindinkább közeledő veszedelmet nem tévesztjük szem 
elől. Az, ami itt meg akar valósulni, s e n n é l f o g v a a z i s ,  ami 
ma itt van mint a megvalósulandónak előfeltétele és burka -  ma 
nincs az emberiségnek kincse, mely ennél nagyobb és félteni

* Eltérve eddigi gyakorlatomtól, ezen a helyen -  legalább jegyzetben -  meg kell emlí
tenem, hogy ami akkor nekem Grivcov professzor részéről „tomboló óvatosságnak” tűnt, 
arról nem egész két évvel később az események bizonyították be, hogy csak kellő óvatos
ság volt. 1937 tavaszán ugyanis a szovjet sajtó jelentette, hogy az akkor már halott Gorkij 
titkárát, Krjucskovot mint „gonosztevőt és a nép ellenségét” letartóztatták. Ekkor én már 
Párizsban voltam, és a hírről értesítettem Romain Rolland-t. Rolland felesége, minthogy 
Rolland akkor szanatóriumban feküdt, 1937. május 14-i Villeneuve-ből hozzám intézett 
levelében erre a következőképp válaszolt:

„Köszönet az újságkivágásokért. Mi nagyon rendszertelenül kapjuk a lapokat, és sem
mit se olvastunk Krjucskovról. Mégiscsak szörnyű, hogy az ember már senkiben sem bíz
hat! Igaz, hogy Krjucskov a mi leveleinkre sohase válaszolt -  és hogy megtörtént, hogy az 
ő megkerülésével juttattuk el leveleinket Gorkijhoz. De azt hittük, hogy csak Krjucskov 
hanyagságáról van szó, vagy pedig túlságos elfoglaltságáról. Nem is gyanítottuk, hogy az 
ő részéről ez szándékos.”

Számomra ma a legvalószínűbb, az egyetlen valószínű, hogy Krjucskov a GPU embere
ként került titkárnak -  és ellenőrnek -  Gorkij mellé, mégpedig abban az időben, amikor 
Jagoda volt a GPU főnöke. Jagoda bukása után, mikor Visinszkij államügyészi minőség
ben a GPU új s később szintén a nép ellenségeként halálra ítélt főnökének, Jezsovnak szol
gálatában Buharint egyebek között Gorkij meggyilkoltatásával vádolta -  Krjucskov se 
kerülhette el Jagoda sorsát. A Gorkij meggyilkolása címén elítélt egyik orvos Gorkijhoz 
való valóságos viszonyát véletlenül ennek a naplónak egy későbbi, Gorkij betegsége idején 
írt részlete világítja meg.
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valóbb kincs. Elég Budapestre, Berlinre, Rómára, de egyáltalán 
a szovjet határon kívüli világ bármely centrumára csak gondol
nom is, hogy ráeszméljek: szerencse és személyes, legszemélye
sebb és lekötelező -  óriási szerencse mindenki számára, aki 
ember, hogy van az a példátlan hatalom, amit Szovjetuniónak 
hívnak, s aminek a tökéletlenségei úgy tudnak fájni, mint saját 
testemen ejtett seb, hogy van egyetlen hatalom ma a világon, 
melynek minden ügyét az ember, épp, mert ember, a maga sze
mélyes örömének -  és fájdalmának érezheti! Amikor mindenütt 
másutt a világon fegyvere és hatalma csak a zsiványoknak van, 
ebben a világban van egy tankokkal, repülőgépekkel, hadihajók
kal felszerelt hadsereg, proletárhadsereg, melynek egyetlen célja, 
hogy eltüntesse a föld színéről a zsiványság minden fajtájának 
még emlékét is, minden erőszakot, minden hadsereget, önmagát 
is. Az ember emberi jövőjének ma nincs más kezese, mint egye
dül és kizárólag ennek a hatalomnak, ennek a proletárhadsereg
nek a léte. Nem lehet eléggé szeretni, nem lehet eléggé szolgálni 
a reménynek ezt az egyetlen hordozóját és a remény megvalósulá
sának ezt az egyetlen kezesét.

Csakhogy... csakhogy, barátocskám, ebből le kellene vonni 
a gyakorlati következtetéseket. Ha így van -  és biztos, hogy így 
van - ,  miért nem építesz az építőkkel és lelkesedsz a lelkesedők- 
kel? Mióta itt vagy, miért nem írsz jóformán semmi mást, mint 
ezeket a naplójegyzeteket? Mért nem dolgozol? Mért nem írsz? 
Ha már nem ujjongva, ha már nem is a boldogságról, legalább 
a hitről, és úgy, hogy másokban is élménnyé, ennek a szovjet 
valóságnak a lelkes szeretetévé gyűljön a te hited?

A kis cikkel, amit az Europe-bzn Rákosi perével kapcsolatban 
írtam, Rákosi öccsét, Zoltánt mintha személy szerint lekenyerez- 
tem volna. S én csak szégyellem magam, hogy milyen kevés az, 
amit dolgozom, amit teszek. Rákosi Zoltán egyébként találkozni 
akar velünk, felesége is meg akar velünk ismerkedni. Elsejében 
állapodtunk meg, s ahogy itt szokás, este tízre. Akkorra meglesz 
tán az ítélet is bátyja perében. Itt van Priacel is, aki francia újság
íróként jelen volt a pesti bírósági tárgyaláson.

Muzsikaszó hallatszik fel ide hozzám. Moszkva készül a hol
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napi nagy tornászünnepélyre, ahogy itt nevezik, a „fiszkulturnij 
parad”-ra. Az éjjel, hogy Kurelláéktól indultunk vissza, haza, 
a Tverszkaján fürdőruhás fiatal nők csoportjai futottak az úttes
ten -  tréning az ünnepélyre. Olyan komolyan, mint ahogy a kul- 
túrparkban a szovjet-csehszlovák szerződést magyarázták vagy 
a nyugati táncokat tanulták. De egy-egy csoportból időnként fris
sen csendült fel a nevetés is. S az ember akkor valósággal hálásan 
állt meg, hogy hallgassa, míg csak el nem hal a vidám hang az 
éjszaka is népes utcán, a sok világos ablak alatt.

A vidám élet és a köszönet

Moszkva, 1935. július 2.

Három nap után, csak hogy valamit tegyek, hogy meglegyen az 
illúzióm, hogy valamit teszek, sorba feljegyzek mindent.

Ma megint szinte orvul rám támadt, s mint barmot a jól irány
zott taglóütés, alaposan leterített valami, nyilván már leselkedő 
depresszió. Régi ismerős. De mit keres itt, Moszkvában, hogyan 
jöhetett el ide is utánam? Akárhogy is, itt van, ez a depresszió itt 
van rajtam, a vállamban, a szemhéjamban, a karomban érzem, 
mint valami végső fáradtságot. Legszívesebben hagynék min
dent. Akkora s olyan ernyedt fáradtság ez, hogy úgy érzem, még 
akkor is hagynám, hogy csüngjön tétlenül a kezem, ha tudnám, 
hogy így magát az életemet hullajtja el szétnyíló markom.

Hol kezdjem? Silvio elutazott Párizsba. Felhatalmazást 
hagyott itt nekem, hogy megkaphassam a pénzt, amellyel neki 
a „Dorozsnij treszt” tartozik. A kihevült arcú, fiatal, piros körmű 
pénztárosnő olyan számológéppel számol -  egymás alá rakott 
rudakon, melyeket egy keret fog össze, tíz-tíz fekete fagolyó - ,  
mint amilyet utoljára elemista koromban az apatini iskolában lát
tam. Megnézi a felhatalmazásomat, útlevelemet s az útlevélen 
minden pecsétet. Közben mellettem és mögöttem, igen kis helyi
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ségben, vagy húszán tülekednek és lármáznak. A pénztárosnő 
visszaadja papírjaimat, mind rendben van, mondja, de nincs 
pénze a kasszában. Menjek az igazgatóhoz. Sikerül megtalálnom 
az igazgató ajtaját, de sorba kell állni előtte. Mikor rám kerül 
a sor, a szobában még több ember van, mint az ajtó előtt volt, 
s látom, fejetlenség, kavarodás közepette az íróasztalnál egy pri
mitív ember, aki izzad és teljesen tanácstalan. Minden két perc
ben szól a telefonja, egy ideig hagyja, hadd csengjen, de aztán 
mégis leveszi a kagylót, és most nem az emberekre, hanem a tele
fonba kiabál. Végre sorra kerülök. Mindent elmondok, azt is, 
hogy a pénztártól küldtek hozzá. Szidja a pénztárosnőt. Mit küldi 
hozzá a feleket?

-  A bank nem ad pénzt. A munkabéreket se tudom kifizetni. 
Nem tudok, ha felakasztanak se tudok fizetni -  mondja magából 
kikelve nekem, de egyben a többieknek is, akik legnagyobbrészt 
számlákkal, szintén pénzért jöttek. Az ajtóban valami portásféle, 
aki ebben a zajban a falnak támaszkodva, végtelen békés arckife
jezéssel hajtja oldalt a fejét, és az a gyanúm, hogy szundikál.

-  A magyarázat az -  világosít fel a házigazdám, akinek elbe
széltem, hogy nem kaptam pénzt - ,  hogy a trösztöknek az év ele
jén kell bejelenteniök pénzigényeiket, minden egyes tételt ponto
san megnevezve. Ha év közben valami tervbe nem vett kiadás 
merült fel, az az igazgató baja. A banktól nem kap rá pénzt. Az
előtt a trösztök csak úgy szórták a pénzt; most az állam fegye
lemre szoktatja őket.

A házigazdám zsidó, Münchenben tanult. Ismerte Bebelt és az 
öreg Liebknechtet. A munkásgyűléseken, ahol ők beszéltek, 
hacsak tehette, ott volt. Ma hatvanöt éves. Az egész forradalmat 
Moszkvában élte át. Azt mondja: a forradalom véresebb volt és 
sokkal nehezebb, s még ma is sokkal nagyobb árat kell érte fizet
ni, mint ő azt gondolta fiatalkorában. Azt mondja: nem tudott és 
nem tud bolsevik lenni, mert a szocializmus is -  így fejezi ki 
magát - ,  a szocializmus is a gyakorlatban kegyetlen, és rengeteg 
igazságtalansággal jár, s ami a legrosszabb: nagyon sokszor szív
telen az emberekkel szemben. De azt mondja: ha Szovjet-Orosz- 
országot megtámadják, ő is elmegy háborúba, hogy megvédje.
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Sokszor vagyok itthon egyedül, s lévén neki szabadnapja, be
kopog hozzám, s beszélgetünk. Arról, hogy milyen nehéz éve
ket élt át, s hogy még ma is milyen nehéz itt az élet. Nem magáról 
beszél: feleségével együtt ő megkeres havi ötszáz rubelt, s ehhez 
hozzáadja most még azt is, amit mi fizetünk a szobáért. Ők még 
valahogy megvannak, de az üzemben, ahol dolgozik, a gépírónő 
havi fizetése 125 rubel. S egy vasúti munkásnak, akinek nincs 
kvalifikációja -  „csornorabocsij” - ,  havi 64 rubel a keresete. Ami 
őt illeti, neki nem volna kedve, még ha lehetne se, Nyugatra 
menni, de még ebben a korban is valahova elmenne: Paleszti
nába. Csakhogy nem lehet. A cionizmus itt meg van tiltva.

Hallgatom, és a szemem előtt ott táncol az óriási betűkkel 
kirajzolt jelszó, melyet a „fiszkulturnij parad” napján a száz és 
ezer rúdra tűzött nagy Sztálin-portrék áradatában a fejek felett az 
egyik gyár munkásai hordoztak, a menet élén átvonulva a vá
roson.

,£zpaszibo tovariscsu Sztálinii za szcsasztlivuju zsizny!”
Ostobaság és aljasság, amilyenre csak ellenség képes, a forra

dalom bűnéül róni fel, hogy a Szovjetunióban az emberek óriási 
többsége rettenetes viszonyok közt lakik, nagyon rosszul öltöz
ködik és nem eszik eleget. Gyűlölködő, mindenre elszánt ellen
ségtől körülzárt, ostromolt vár védelmezőinek bűnül róni fel, 
hogy a várban nehéz az élet? A várbeliek büszkén mutathatnak 
rá, hogy az ostromolt vár napról napra bevehetetlenebb, és hogy 
a bekövetkező nagy győzelemnek ezek a kovácsai mégis, mind
emellett nap nap után mi mindent építenek és teremtenek itt. 
Sose látott óriási erőfeszítés, melyből gyerektől az aggastyánig 
mindenki kivette és kiveszi részét, s melyre mindnyájan büszkék 
lehetnek, büszkék az állhatatos harcos öntudatával.

De miféle jelszó ez a köszönet Sztálin elvtársnak, ez forradalmi 
jelszó volna? És miféle bánásmód az emberekkel, akik épp azért 
érdemelnek bámulatot, mert kiáltó nélkülözéseik ellenére, egyre 
újabb nehézségek között is kitartanak a nagy eszme nagy célja 
mellett -  ezekkel a rongyokban járó, alig jóllakó emberekkel azt 
mondatni: huj, huj, lakodalom az élet?

M o n d a t n i  -  mert ha valamit tudok, hát azt már igazán
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tapasztalatból tudom, hogy itt egy ilyen jelszót ekkora betűkkel 
nem írnak százezrekre menő tömeg zászlajára egy ember vagy egy 
csoport egyéni elhatározásából. A Szovjetunióban hivatalos fel- 
sőbb jóváhagyás, sőt rendelet nélkül egy betű, egyetlen ékezet 
sem lát napvilágot. Jó lett volna hinni, hogy ebben az esetben 
mégiscsak valami túlbuzgó, arcátlan hízelkedési kísérletről van 
szó. Az ilyen feltevést alaposan megcáfolta, hogy azóta, mintegy 
varázsütésre, házak falán, villamoson s ma már a boltban is, ahol 
a kenyeret vettem, nagy és kis falragaszok ennek a „szpaszibó”- 
nak a szövegével öklözték a szemem.

Mindig úgy képzeltem, hogy csak a szocializmus ellenségei 
becsülik alá a tömegek ítélőképességét. De lehet-e az ilyen jelszó
ról azt állítani, hogy az nem a tömegek ítélőképességének narko- 
tizálása, mégpedig nem is a propaganda, hanem a reklám legalan- 
tasabb eszközeivel?

Látogatás Rákosi Zoltánnál. Szerinte Sztálinnak ez a kultusza 
reálpolitika, a pártnak van rá szüksége -  szerinte a tömegek adott 
alacsony szellemi színvonala teszi szükségessé, hogy a párt ilyen 
eszközökkel adjon mágikus jelieget a saját tekintélyének. De 
hogy lehet akkor -  kérdem én -  remélni, hogy a tömeg felemelke
dik majd egyszer erről az alacsony színvonalról? -  Most már nincs 
időnk ezen dolgozni -  mondja Rákosi Zoltán. -  Mindennap 
kitörhet a háború. S háború esetére szükség van egy minden két
séget kizáró, minden kétséggel szemben immúnis, megközelíthe
tetlen tekintélyre.

Célkitűzés, melynek érdekében egyetlen sort sem volnék 
képes írni, még ha belátnám is, hogy a reálpolitika szempontjából 
feltétlenül helyes célkitűzés. Ezt gondoltam, és mindjárt meg is 
vallottam szomorúan.

-  Nem is kell, hogy maga írjon -  feleli nevetve Rákosi felesége, 
szintén igen rokonszenves, közvetlen lény, gyermekorvosnő, 
docens itt az egyetemen. -  Elegen vannak, akik erre a feladatra 
vállalkoznak.

Rákosi Zoltán szakmája az elektrifikálás. Gyönyörű dolgokat 
beszél a munkáról és az eredményekről. Referátumra készül, az 
akadémián fogja megtartani. És újra átélem, hogy minden jó
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szakember összehasonlíthatatlanul érdekesebb itt, mint egy, még 
a közepesnél is tehetségesebb író. Közben ugyanis elolvastam 
Barta Sándornak a Nincs kegyelem című regényét. Pártirodalom, 
s még csak nem is a rossz fajtából. Helyenként, anyagánál fogva, 
még érdekes is. S mégis. A jobb pártirodalom is, mint amilyen ez, 
legjobb esetben érdekes, de egészében mégis sivár. Nem boldo
gít. Nem ad semmit a boldogságnak abból a sajátságos fájásából, 
melyet csak a művészet sajdít meg az emberben.

Mióta itt lakunk a Trubnaján, nem hagy nyugton egy novella
téma, vagy inkább úgy kellene mondanom: a kívánság, hogy ezt 
az itteni világot egyszer majd eléggé ismerjem ahhoz, hogy meg 
tudjam írni azt az öregasszonyt, akit nap nap után ott látok tér
delni a trubnajai parkban, mindig egy és ugyanazon a helyen, 
kezében bögrével, melyről rég lepattogott a máz, s valahányszor 
egy-egy arra menő pénzétől megcsörren a bögre feneke, a másik, 
férfias, csontos nagy kezével keresztet vet magára. A nap bármely 
órájában is mentem át a parkon, őt mindig ugyanazon a helyen 
látom, ugyanabban a pozícióban, a bögrével a kezében. Élő időt
len szobor. Lehet, hogy ugyanezzel a meghatározhatatlan színű, 
inkább barna, mint fekete, porlepte kendővel a fején, itt, ezen 
a helyen így térdelt már 1917-ben, az októberi napokban, s talán, 
már akkor is, mikor a cári menetszázadok vonultak itt a frontok 
felé. (Hallom, hogy Moszkva mellett két olyan falu van, melynek 
lakosai emberemlékezet óta hagyományosan koldulásból élnek.) 
Szeretném tudni, szeretném megírni, hogy miként élte át a maga 
kis életének ebben a ki tudja, milyen okból épp itt kiválasztott 
szögletecskéjében ez a még ma sem olyan nagyon öreg asszony az 
utolsó 15-20 év történelmi napjait, mit tud róluk, mennyiben 
voltak neki is történelmiek, hogyan tükröződtek az ő életében és 
fejében, illetőleg hogyan s mennyire n e m  zavarta meg a történe
lem az ő élete kis, számára azonban végtelenül fontos folyását, 
még annyira sem, mint a Moszkva folyó fodrozódó tükrét a bele
vetett kavics. Part -  s mennyi az ilyen part - ,  mely a történelem 
legviharosabb hullámait is tompán, többé-kevésbé mozdíthatat
lan közönnyel veri vissza.

Az emberiség történelme az emberiséget alkotó egyének nagy
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tömegének tudatán k í v ü l  zajlik. Innen a szívósság, mellyel egy 
emberbogár megpróbál szembeszállni a társadalmi fejlődés tör
vényeivel. Moszkva kellős közepén megismerkedtem egy „önálló 
iparossal”. Utcai suszter. Nem lehet öregebb, mint én, tán csak 
harmincéves. A „műhelye” az aszfalton kiterítve. Míg a cipőm 
félretaposott sarkát megfoltozta, hellyel kínált, mert hiszen 
harisnyában maradtam fél lábommal. Az övén kívül azonban 
nem volt még egy szék a mustéria számára, de ott volt a ház falá
nak a kiugró része, azon helyet lehetett foglalni, míg a mester 
elkészül egyik, aztán a másik cipővel. Közben elbeszélgettünk. 
O ugyan nem külföldről, de -  mondja -  szintén messziről jött ide, 
valami messzi, messzi kolhozból, ahol nem tetszett neki az élet. 
Moszkváig nem könnyen jutott el, s itt mindjárt a gyárban kellett 
volna dolgoznia, de az megint csak kolhozbeli élet lett volna. 
Nem szereti, ha parancsolnak neki, a legfontosabb, hogy az 
ember „szabad” legyen, a maga ura. Most az. Konkurenciát csi
nál az állami cipőjavító műhelyeknek, ami ne higgyem, hogy 
könnyű, mivelhogy csak az utcán elfoglalt helyéért havi 50 rubelt 
kell fizetnie -  a kiugró falra való tekintettel szemelte ki magának 
ezt a helyet, nem a forgalom miatt, mert forgalom Moszkvában 
mindenütt van - ,  de adó is terheli, havonta 200 rubel. Ami legin
kább megnehezíti ezt az „önálló iparosi” üzemet, általában 
a magánvállalkozást: egész legális úton nem éppen könnyű besze
rezni a szükséges nyersanyagot. Eddig azonban, hála Isten, baj 
nélkül sikerült. Szabad ember. S minden jó volna, csak ha a kislá
nya meg nem betegedett volna...

Nyilván teljesen homokra épült, irreális egzisztencia ezé 
a suszteré, aki egyébként, miközben a két térde közé szorított 
cipőmet foltozgatta, a bal kezével a nadrágzsebéből kikandikáló 
fekete kenyérből csipegetett. Ez az ő teljesen irreális egziszten
ciája azonban -  azért is foglalkoztat -  összehasonlíthatatlanul reá
lisabbnak, szolidabbnak, társadalmilag megalapozottabbnak lát
szik nekem, mint az enyém.

Ez az, amit ma még egyszer éreznem m u s z á j .
Ma reggel, mielőtt M. munkába ment, minden zsebet a lehető 

legalaposabban átkutatva, meg kellett állapítani, hogy kettőnk
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vagyona -  beleszámítva a kopejkákat is -  összesen hat rubelre 
rúg. Ez persze még nem volna ok a kétségbeesésre. Egy ilyen pil
lanatnyilag kellemetlen tény és helyzet ellenére hatrubeles össz- 
vagyonnal is az ember a társadalom konstruktív tagjának és 
erkölcsileg a legszolidabb egzisztenciák közül valónak érezheti 
magát. Csak épp egy kicsit komikus, hogy M. és én, akiknek soha 
legcsekélyebb hajlamunk sem volt a bohémségre, már tizenöt éve 
úgy élünk, hogy polgári embernek nem könnyű nem összetévesz
teni bennünket a született bohémmel. Épp azért, hogy ez a hely
zet, ez a hazug bohémség még Moszkvában is hozzánk akar 
tapadni, ma valósággal dühbe gurultam, és amint M. elment, 
elhatároztam, meglepem azzal, hogy megemberelem magam, 
túlteszem magam az én abszurd gátlásaimon -  s estére, fél hétre, 
mire ő hazajön, azzal a hírrel lepem meg, hogy rendet teremtet
tem. Rendet teremtek, nem fogom tűrni, hogy kiadók meg szer
kesztők továbbra is húzzák, halasszák azt, aminek halogatására 
most már saját bevallásuk szerint sincs többé semmi okuk, 
miután mindnyájan megkapták már a Komintern többrendbeli 
szóbeli és írásos áldását az Optimistákra.

S épp ennek a „hősies” felbuzdulásomban történt elhatározá
somnak a következménye, hogy most itt ülök már órák óta, 
keserű szájjal, s jobb híján betűkkel narkotizálva magam, foly
tatva ezt a haszontalan naplómonológot, s egyáltalán nem hősnek 
érezve magam, hanem csak minden ízemben fáradtnak. Egysze
rűen, mint akit nagyon alaposan elnáspángoltak. S hozzá még, 
aki így elpüfölve nem is tudja, nem is érti, hogy voltaképpen 
miért verték el, tehát mindennek tetejébe a magam szemében is 
kissé komikus vagyok.

Kezdtem a körutat a Za rubjezsommal. Ismerem magam, 
s ezért úgy találtam, hogy ez pszichológiailag a leghelyesebb. 
Borknál és Jonovnál erélyesen fellépni és követelni a döntést, 
ehhez bizonyos benső biztonság s nyugodtabb energia kell. Hoz
zájuk tehát a Za rubjezsom után, a már „befogadott” ember öntu
datával és a három rubel helyett -  a másik hármat M. vitte magá
val -  száz-kétszáz rubellel a zsebemben fogok beállítani. A Za 
rubjezsom a legbiztosabb, mert ez a szerkesztőség az, melynek
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a legszigorúbb mértékkel mérve is minimálisan kockázatos elha
tározásához -  kis szemelvény közlésére -  a minden rizikót, a leg
nagyobbat is elhárító biztosítékot saját kezűleg adtam át. Mikor 
ugyanis pár nap előtt a szemüveges, kedves és csúnya kis Deutsch 
szerkesztő közölte velem, hogy a Kominterntől még nem kapták 
vissza a már orosz fordításban beküldött szemelvényt, melyet 
legutóbbi látogatásomkor ott láttam elintézve Kun íróasztalán, 
magam mentem fel érte, és vittem el a Kominternből Kun levelé
vel és adtam saját kezűleg Deutsch saját kezébe. O maga is neve
tett:

-  Most aztán biztos -  mondta.
Minden okom megvolt tehát, hogy a Za rubjezsommal kezdjem 

a körutat. Ott azonban a titkárnő azzal fogadott, hogy ezt a sze
melvényt, sőt hogy az Optimistákból semmiféle szemelvényt sem 
fognak közölni.

-  Miért?
-  A tovaris politredaktor így rendelkezett.
Deutschcsal akarok beszélni. Nincs itt. Hol van? Megbeszélé

sen. Megvárom. Ha akarok, várhatok rá, mondja a titkárnő, de 
jóakaratúan hozzáteszi, hogy az ő véleménye szerint felesleges, 
mivelhogy Deutsch elvtárs nem tehet semmit a tovaris politre
daktor rendelkezéseivel ellentétben. Mégis várok Deutschra. És 
végül csakugyan meg is jelenik, bevezet a szobájába, és amint 
egyedül maradunk, felnéz rám, és nevet. És a vállát vonja. 
A politredaktor csakugyan így döntött, de épp egy órával azelőtt, 
hogy én elhoztam Kun írásos jóváhagyását. Mikor Deutsch meg
mutatta neki Kun levelét, gondolkodóba esett, s azt mondta, 
elviszi magával a kéziratot, hogy újra „áttanulmányozza”. Ehhez 
neki idő kell. Azóta tanulmányozza. Egyébként a polredaktor 
Deutschnak bizalmasan azt is megmondta -  s bizalmasan 
Deutsch ezt nekem el is árulta - ,  miért tiltotta meg a szemelvény 
közlését.

-  Ez a szemelvény s általában az Optimisták túlságosan nagy 
reklámot csinál Kunnak, és lehetnek legmagasabb helyen olya
nok, akiknek ma ez nincs ínyére -  mondta a polredaktor.

Most aztán én nevettem. Mielőtt idejöttem, nemcsak Károlyi,

192



de én is Kuntól féltettem a regény sorsát -  épp mert igazán min
den van benne, csak éppen nem Kun dicsőítése. És most ez a pol- 
redaktor, aki attól fél, hogy „ l e h e t n e k  legmagasabb he
lyen...”, ez a „lehetnek” és az a „legmagasabb helyen” fogalma 
a szocialista Szovjetunióban... Vagy én kergültem meg, vagy 
pedig a kivételes jó szerencse csak megkergült lényekkel hozott 
össze!

Hol az a polredaktor? Beszélni akarok vele. Hogy hívják?
Deutsch azonban kereken kijelenti: ez a szerkesztőség belső 

ügye, neki nincs joga, hogy megmondja, ki a polredaktor.
Konspiráció mint kötelesség a Szovjetunióban?
Megint nevet, és vállat von. O nem mondhatja meg a polredak

tor nevét -  mondja - ,  de legyek élelmes, próbáljam meg meg
tudni másoktól.

A Za rubjezsom szerkesztőségét nem úgy hagytam el, ahogy 
kiterveltem. De ha most már benne voltam, nem akartam megfu
tamodni. Mentem Borkhoz. Amikor átadtam neki Kun levelét, 
s ezzel kívánsága szerint most már hivatalosan is tudomásul 
vehette, amit magánemberként már tudott, azt mondta, pár 
napon belül felhív, hogy bejöjjek a VEGAAR-ba aláírni a szerző
dést. Azóta jó pár nap telt el, tehát nem veheti majd rossz néven, 
hogy bekopogtatok nála. Szerencsére nem kellett soká várnom. 
De ez volt az egész szerencse. Azt mondja, hogy mikor meghoz
tam neki Kun levelét, miattam, aki nagyon rokonszenves vagyok 
neki, úgy megörült a levélnek, hogy örömében elfeledkezett 
a szabályról, mely szerint a szerződést mégse lehet aláírni, előle
get se adhat tehát addig, míg nem kap a vállalat valamelyik lekto
rától írásos véleményt. Ez persze ebben az én esetemben puszta 
formaság, s ő, aki már ki is adta a kéziratot olvasásra, biztosan 
reméli, hogy a lehető legrövidebb időn belül már kezében lesz 
a lektor írásos véleménye, s aztán felhív, mindjárt aznap, hogy 
aláírjuk a szerződést. Pár nap az egész.

Én azonban elhatároztam, hogy véget vetek a halasztgatásnak, 
s ezért igyekeztem erélyes lenni.

-  Pár nap, igen, pár nap önmagában semmi. De nekem rela
tíve sok, mert három rubelem van, s ha talán mégis lehetne, kér
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ném, utaljon ki nekem valamicske előleget, annál is inkább, mert 
hiszen a saját szavai szerint a lektori vélemény ez esetben úgyis 
csak formaság.

Azt hittem, hogy erélyes vagyok, illetőleg, hogy annak kell len
nem, valójában most már azt gondolom, kisebb idegrohamot 
kaptam, mert Bork elvtárs orra elé toltam a tenyeremet a három 
rubellel. Bork nézi a tenyeremet a három rubellel, és -  ez a Bork 
szőke német, minduntalan homlokára hull a haja és könnyen 
pirul -  határozottsággal rázza a fejét. Neki nincs semmiféle jogi 
alapja hozzá, hogy nekem előleget utaljon ki.

Dél elmúlt már, ma különösen tűzött a nap, de most már csak 
azért is, most már nem reménnyel, hanem inkább azzal az elkese
redéssel, melyről egyszer, még Pesten, Balázs Béla mesélt nekem 
-  diákkorában mindössze tíz krajcárja maradt, s azt bedobta Sze
geden a Tiszába, hogy „kihívja a sorsot”... (Uramisten, hadd 
lám, mire megyünk ketten.) Szóval ezzel a sorsot kihívó kedvvel, 
csak azzal a különbséggel, hogy én már nem vagyok diák, hanem 
nagyon közel a negyvenedik életévemhez, megizzadva és elfúlva, 
hogy még hivatalában találjam, amilyen gyorsan csak tudtam, 
egyenest a GIHL-nek vettem utamat. Jonov elvtárshoz. Volt 
abban valami önkínzó düh, ahogy odamentem. Hát az önkínzás 
valóban sikerült -  várakozáson felül. Annyira, hogy először csak 
ámultam, fel sem tudtam fogni mindjárt, amit hallottam, s aztán 
éreztem, mint sápadok el és kapkodok levegő után, mielőtt csak 
egy szót is ki tudtam volna nyögni. A GIHL-nél ugyanis a tit
kárnő -  mert persze ott is van titkárnő -  mint régi ismerőssel 
közölte velem, hogy Jonov -  szabadságra ment. Jonov erről 
a szándékáról nekem egy hangot se szólt, pedig négy nap előtt 
beszéltem vele telefonon, és akkor azt mondta, épp ellenkezőleg, 
hogy e hónap elején, reméli, aláírjuk a szerződést. A titkárnő 
most a világ legnyugodtabb hangján közölte, hogy Jonov két 
hónapi szabadságra ment, és aligha marad más hátra, mint hogy 
megvárjam, míg visszajön, szeptemberben.

-  De csak van, aki helyettesíti a két hónap alatt?
-  Hogyne, természetesen.
- K i  az?
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Pillanatnyi szünet. Mintha habozna, hogy elárulja-e, s meg is 
kérdi:

-  Miért akarja tudni, hogy ki helyettesíti Jonov elvtársat?
-  Azért, mert nem akarok szeptemberig várni. Idegen vagyok 

Moszkvában, mint az elvtársnő tudja, és élnem kell. Ki helyette
síti Jonov elvtársat?

-  Tovaris Anyiszimov -  hangzik a válasz meglehetősen kény
szeredetten.

-  Beszélhetek vele?
-  Nincs itt, fontos értekezleten van.
-  Akkor megvárom.
-  De ma egyáltalán nem is jön majd vissza. Legjobb lesz, ha 

megpróbálja telefonon elérni, és megbeszélni vele, hogy mikor 
fogadhatja.

így mondta. Próbáljam meg telefonon elérni.
És így történt, hogy ez a mai naplóbejegyzés ilyen hosszúra 

nyúlt. A GIHL-től, most már sokkal lassúbb léptekkel, elindul
tam haza, a Trubnajába, a parkon keresztül, ahol ott láttam a kol
dusasszonyt, a bögrével a kezében, a megszokott helyen. És ebéd 
helyett, ami elmaradt, az első koplalás jegyében eltelő moszkvai 
napot így, naplóírással ünneplem.

M. most telefonált a „Sarikopodsipnyik”-ból, ahol délután 
dolgozik, miután délelőtt elvégezte dolgát a rákintézetben. 
Kérdi, mi újság; mondom, semmi. Ebből is eleget ért. Azért tele
fonált, mert délután hat óra van most, tehát elvégezte munkáját, 
de minthogy a poliklinika orvosainak és ápolónővéreinek este 
nyolckor értekezlete lesz, mire hazaérne villamoson, mindjárt 
indulhatna is vissza, ezért ott marad.

A házigazdám hívott a telefonhoz. Látja, hogy nagyon kínosan 
érint, amit a telefonon hallok (ti. mindjárt eszembe jutott: elő
ször, hogy M. éjfél felé fog hazaérni, és másodszor, hogy ellentét
ben reggeli szándékommal, hogy ma aztán mindent elrendezek, 
még vacsorával sem fogom várni). Megmondtam a házigazdám
nak, hogy M.-nek értekezlet miatt ott kellett maradnia.

-  Mostanában pedig már nemigen tartanak értekezleteket
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-  mondja ő. -  Azelőtt mindennap így volt, éjfélig tartó értekezle
tek. Most azonban a „nacsalnyik” a felelős, ő rendelkezik. Leg
alábbis a gyárakban így van.

Július 5.

M. délelőttjei tegnap óta szabadok. Az ok: a központi rákgyó
gyító intézetet, ahol délelőttönként dolgozott, két hónapra bezár
ták. „Remont” miatt. A „remont” olyan fogalom, mely itt min
denki számára magától értetődő, mint valami megváltoztathatat
lan, ősidők óta megszokott természeti törvény. Intézmények 
évről évre megismétlődő tatarozását értik alatta, és kezdve a lif
tektől, az embernek lépten-nyomon a bezárt kapukon és lehúzott 
redőnyökön ilyen szövegű felíráson akad meg a szeme: remont 
miatt zárva, remont miatt „nye rabotajet”. Másutt is gondot kell 
fordítani a dolgok karbantartására, de még sehol se láttam, hogy 
emiatt két teljes hónapra megszüntették volna olyan életbe 
vágóan fontos intézet működését, mint amilyen például az, ahol 
M. délelőttönként dolgozott.

Pénzügyeink: eltekintve a tekintélyes és nyomasztó adóssá
goktól -  olyanoknak tartozunk, akiknek maguknak sincs - ,  pilla
natnyilag fellélegzünk, mert M. ma először kapott fizetést 
a „Sarikopodsipnyik” poliklinikájától. Ennek ellenére, épp mert 
tudom, hogy a pillanat szokása, hogy röppen, fáradhatatlanul 
telefonálgattam, és így két nap után legalább telefonon sikerült 
a GIHL-nél Anyiszimowal -  ahogy Tucholsky mondaná -  sze
mélyesen beszélnem. Mikor észrevettem, hogy nevemmel kap
csolatban a világon semmit se asszociál, mondtam: az Optimisták. 
Felelet: ő csak pár napja, hogy átvette a hivatalt, még nem sike
rült „beledolgoznia” magát az üzembe, Jonov pedig elmenése 
előtt őt csak futólag tájékoztatta a rengeteg folyó ügyről, úgyhogy 
azt se tudja, hol a feje. Megpróbáltam tájékoztatni legalábbis az 
én folyó ügyemről. Mennyi eredménnyel? Annyival, hogy azt 
mondta: köszöni az információmat, és hívjam fel majd újra. Ez 
megtörtént ma. Azt hiszem, még mindig nem „dolgozta bele”
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magát az üzembe, mert megint, újra emlékeztetnem kellett, hogy 
ki vagyok, s csak a végén tett úgy, nem éppen meggyőzően, 
mintha most már tudná, miről van szó.

-  Ja igen, az Optimisták, lektornál van, s a lektor holnaputánra 
ígérte a jelentését.

Telefonáljak neki megint, mondjuk, három vagy, még jobb, 
úgy négy-öt nap múlva.

Meg fogom tenni már három nap múlva, noha nem tudom 
elhárítani magamtól a gyanút, hogy ez az Anyiszimov, akit még 
színről színre nem sikerült látnom, s azt se tudom, fiatal-e vagy 
szenilis öreg, egyszerűen hasalt, mikor a dátumot mondta. 
Mondta csak azért, hogy szépszerével legalább pillanatnyilag 
megszabaduljon tőlem, aki őt -  valószínűleg a titkárnője referált 
neki -  illetlen plebejus állhatatossággal hajszoltam telefonon. Saj
nos nem a plebejusok kiváltsága, hogy illedelmesen tartózkodóak 
lehetnek.

Ma estére karnevált hirdettek a Makszim Gorkijról elnevezett 
kultúrparkban, s hozzá még igazi, álarcos karnevált. A moszkvai 
újságok napok óta írnak erről mint valami készülő nagy esemény
ről. Az a gyanúm, hogy ez az álarcos karnevál is hozzátartozik 
ahhoz a szervezett, kissé túlságosan l á t h a t ó a n  szervezett vi
dámságpropagandához .

Aki, mint például én, nem vidám, bűnösnek kell hogy érezze 
magát ott, ahol mindenki, vagyis sajtó, mozi, színház arról 
beszél, hogy milyen vidám itt az élet. (A tegnapelőtti Izvesztyijá
ban -  noha itt az ilyen nagy központi lapokban csak nagyon rit
kán esik szó „apró magánügyekről” -  már megint apró betűs kis 
hír: egy milicista tetten ért egy nőt, aki újszülött magzatát 
a földbe ásta. A csecsemőt sikerült még élve kiásni. Kórházba vit
ték, az anya ellen megindult a „szigorú vizsgálat”.)

Apropó -  vidám élet. Tegnap olcsó helyen ebédeltünk, s a pin
cér, aki a rossz ebédet elénk rakta -  sovány ember, erősen szür
külő fejjel - ,  hallva, hogy magyarul beszélünk, felragyogó arccal 
elegyedik szóba velünk. Magyarul csak törve beszél, s ezért pár 
magyar szó után oroszul mondja el, hogy 1915-ben került hadi
fogságba és -  Szabadkán élt, valami Piuknál dolgozott. Piukról
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kiderült, hogy Piukovicsnak hívták, rég volt, elfelejtette a nevét, 
de amit nem felejtett el: sóhajtva beszél róla, hogy milyen vidám 
volt az élet a hadifogságban annál a Piuknál. Azt mondja: „Nagy
szerű ember volt Piuk, száz lánc szőlője volt, húsz lánc, ahol 
cukorrépa termett, és még gyára is volt. És jó ember volt. Min
dennap kaptunk húst és olyan fehér kenyeret, amilyet azóta se 
láttam.” Arra is emlékezett, hogy szépek ott a lányok, de különö
sen akkor volt lelkes és meleg a hangja, mikor a mindennapi hús
ról és a fehér kenyérről idézte fel emlékeit. Egy ember, aki hadi
fogságára mint elmúlt boldogságára emlékszik vissza, s ez az 
ember a szocialista Moszkvában munkás.

Talán épp ezért kell a „vidám élet” jelszava. Az újságok a kizá
rólag nevető arcú munkások, munkásnők, parasztok és paraszt
asszonyok fényképeivel legalábbis szuggerálni akarják azt az elé
gedettséget, amelyet egyelőre még nem tudnak a valóságban 
nyújtani. Kurella a vidámságnak ezt a propagandáját az új huma
nizmus egyik megnyilvánulásának, a már véglegesen győztes for
radalom konszolidált rendje következményének s mindenképp 
óriási jelentőségűnek tartja. Mi el se tudjuk képzelni, hogy az első 
ötéves terv és a kollektivizálás micsoda rettenetes nehéz éveket 
jelentett ennek a népnek az életében, s most ennek a népnek való
sággal újra meg kell tanulnia a gondtalan nevetést.

Ebben Kurellának igaza lehet, csak azt nem értem, hogy miért 
kell ehhez az, hogy ennek a népnek hamis képe legyen a munkás 
életkörülményeiről Nyugaton. Megtudtam, hogy azt a filmet, 
amelyet francia intellektuelek, kommunisták készítettek a Szov
jetuniónak szánt ajándékul a francia munkanélküliek életéről, 
nem mutatták be a Szovjetunióban, mert úgy találták, hogy a fil
men szereplő francia munkanélküliek túlságosan jól vannak 
öltözve. Hihetetlen, hogy itt általában még tanult embereknek 
sincs sejtelmük a nyugati élet valóságos embertelenségéről, de 
éppúgy a valóságos, ott már magától értetődő emberi jogról és 
számtalan értékes vívmányról se. (M.-hez egy ápolónő intézte 
a kérdést, hogy Franciaországban a gyáros megbotoztathatja-e 
a munkását!)

A ma estére hirdetett karnevált -  az elsőt, melyet itt az októberi
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forradalom óta rendeznek -  sajnos alighanem el kell halasztani, 
mert egész nap zuhog az eső.

Kurella és felesége, akiknek Szemben a bíróval című önéletraj
zomat Natalja Ivanovna fordításában el kellene juttatniok Gorkij
nak, azt mondják, hogy az utóbbi években egyetlen írás se hatott 
rájuk annyira „igazként” („erschütternd echt”), mint ez. Igaz
ságtalanság volna, ha nem így hatna, hiszen csakugyan szinte fla- 
gelláns kíméletlenséggel állok ki benne a piacra. Ezzel az írásom
mal kapcsolatban Kurella egy érdekes gondolatot vetett fel: 
a világ különböző országaiban élő intellektueleknek -  úgy, ahogy 
én tettem -  meg kellene írniok, hogy miként és miért lettek kom
munisták, meg kellene írniok az eszméhez és mozgalomhoz való 
viszonyuk minden döntő mozzanatát és válságát, hogy aztán eze
ket a szellemi autobiográfiákat egy kötetbe gyűjtve kinyomassák 
-  a kor egyik legizgalmasabb és maradandó értékű dokumentuma 
lehetne egy ilyen könyv.

Ma a Pravdában egy kedves kép: Romain Rolland Gorkij nya
ralójában, a kertben Gorkij mellett ül egy pádon. Gorkij a vidá
mabb, valahogy fölényesen vidámnak hat Rolland mellett. 
Kurella, aki tudja, hogy mennyire elakadtak itt az én dolgaim, 
megint rám támad, hogy miért nem használom ki a páratlan 
alkalmat, hogy végre személyesen is megismerkedjem és beszél
jek Rolland-nal s az ő közvetítésével most Gorkijjal is, amikor ők 
egyetlen szavukkal elfújnák az utamból az összes ostoba aka
dályt.

Kurella tudja, hogy számomra életkérdés ezeknek az akadá
lyoknak az eltűnése. De ha Rolland öregen és láthatóan betegen, 
élete utolsó éveiben erre a fáradságos nagy útra szánta magát, 
nem azért tette, hogy itt afféle európai emigránssal beszélgessen, 
mint én vagyok, hanem hogy itteni emberekkel, az itteni élettel 
ismerkedjék meg. S ha Anyiszimovot meg Jonovot tudom is 
üldözni, Rolland moszkvai tartózkodását nem akarom a magam 
céljaira kihasználni.

Ez mind eszembe jut, de nem mondom, mert tudom, hogy az 
én passzivitásom igazi oka más. Ami miatt Kurella sürgeti, hogy 
tegyek valamit, épp amiatt vagyok ez esetben ennyire passzív:
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Rolland itt, ma, különösen mióta Sztálin fogadta, valósággal 
ünnepelt hatalom, és bennem van valami leküzdhetetlen ellenál
lás, majdnem igazságtalan elhidegülés az olyan emberekkel 
szemben, akik nagyon „fönt” vannak. És van még egy, talán 
a legdöntőbb ok: nap nap után olvasom Rolland itteni nyilatkoza
tait, azt, hogy ő a b s z o l ú t  lelkesedik, s ha életemben először 
most beszélnék vele, meg kellene vallanom, hogy én is hiszek 
ugyan, de az én hitemben kevesebb az öröm, mint az elszántság.

-  Rolland tudja a címemet -  válaszolom csak Kurellának, aki 
erre egy figyelmeztetéssel lep meg.

-  Számolni kell azzal is, hogy lehetnek, akiknek nincs ínyére, 
hogy találkozzék Rolland-nal. Sok a féltékenység, az intrika poli
tikai, de különösen irodalmi körökben.

Irodalmi körök? Párszor ebédeltünk az írók házában: eddig az 
volt minden érintkezésem „irodalmi körökkel”. Hacsak a kiadók 
meg a szerkesztőségek kínzókamráit nem tekintem irodalmi kör
nek. Azok inkább a dantei pokolnak a körei.

Július 8.

Nem, ilyen irodalmi dzsungelnek itt, a szocialista Moszkvá
ban, nem szabadna lennie. A Za rubjezsom-esetről van szó. A pol- 
redaktor, akinek megtudtam a nevét -  Goldenbergnek hívják - ,  
tegnap nem jött be a szerkesztőségbe, és -  mondta a titkárnő - ,  
a regényszemelvény egyáltalán nem fog megjelenni, az ő értesü
lése szerint. M ., aki úgy élvezi a szabad délelőttjeit, hogy az ilyen 
utakra velem jön, éppúgy, mint Párizsban, nem tudott eltéríteni 
attól, hogy ne induljak el ennek a Goldenbergnek a megkeresé
sére. Sikerült kiderítenem, hogy a Pravda szerkesztőségében 
található. Egyenest odamentem, és most se tudnám megmon
dani, hogy néz ki az ember, annyira elfoglalt maga az ügy, és 
annyira az volt az érzésem, hogy nem is élő emberrel, hanem fan
tommal, valami számomra érthetetlen szerkezettel állok szem
ben. Mindjárt azzal a kérdéssel álltam elébe, hogy mondja meg 
a szemembe, milyen politikai kifogásai vannak egy a magyar pro
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letárdiktatúráról szóló regény ellen, melyet Kun Béla politikai 
szempontból megfelelőnek talál. Akarom tudni, mondja meg, 
most mindjárt itt nekem, miért akadályozza, hogy ennek 
a regénynek egy szemelvénye a Za rubjezsom című folyóiratban 
megjelenjen.

Mindenre el voltam készülve, csak épp arra a feleletre nem, 
amit kaptam. Ez a Goldenberg nevű szerkezet letagadta, hogy 
ő nem akarja megjelentetni az én regényemnek ezt a szemelvé
nyét, félreértésről van szó, csak arról, hogy eddig nem volt hely, 
de a szemelvény persze mindenképpen meg fog jelenni.

-  A félreértés eloszlatására tessék ezt most mindjárt, az én 
jelenlétemben megtelefonálni a Za rubjezsom szerkesztősége tit
kárnőjének.

Közben kint megeredt az eső, s tovább cipeltem magammal 
M. -t, mégpedig egyenesen vissza a Za rubjezsombz. Ott a titkárnő 
ezúttal szemrehányással fogadott. Goldenberg nemcsak az én 
jelenlétemben telefonált neki, hanem azután is, hogy elrohan
tam, de másodszor azért, hogy összeszidja indiszkréciója miatt.

Ugyanaznap este.

Most itt a szobámban, ebben a csendben, egész dühöm és az 
energia, amellyel rávetettem magam épp a Za rubjezsom szerkesz
tőségére, nekem is ostobának, méltatlannak és, ha így kívülről 
nézem, végső fokon nevetségesnek is tűnik. A baj azonban az, 
hogy az ember csak akkor engedheti meg magának, hogy a dolgo
kat tartósan kívülről nézze, ha ő maga nincs b e n n ü k .

Több mint két hónapja vagyok itt, és eddig abból, amit írtam, 
még egyetlen betű se látott nyomdafestéket -  annak ellenére, 
hogy kivételes ajánlásokkal és támogatással rendelkezem, annak 
ellenére, hogy ez alatt az egész idő alatt mást nem teszek, mint ezt 
kérem, sürgetem és szorgalmazom, és annak ellenére... Mindig 
új feltételekhez kötik az ügy elintézését, s amint az új feltételeket 
is teljesítem, egyszerre megint azzal állnak elő, hogy még valami 
hiányzik, előbb még valakinek nyilatkoznia kell, s ebben az egész
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bolond polkában, amelyet velem járatnak, a legesztelenebb: 
egyáltalán nem magának a kéziratnak a kvalitásáról vagy a kvali
tások hiányáról, egyáltalán nem magáról a kéziratról van szó, 
hanem egy személytelen automatikus mechanizmusnak a kéz
irathoz való viszonyáról. Egy mechanizmusról van szó, melyért 
személy szerint senki se felelős, melynek nem lehet a végére járni, 
mely néha úgy tesz, mintha mégis, no most megindulna, de épp 
kezdesz örülni neki, s látod, hogy már újra mozog ugyan, de visz- 
szafelé.

Borktól megtudtam, hogy a VEGAAR lektorának a neve: 
Günther. Bork azt ajánlotta, hívjam fel, és sürgessem, hogy mi
előbb elkészítse a jelentését. Meg is adta Günther telefonszámát. 
Azonnal fel is hívtam -  és ezúttal kivételesen mindjárt beszélhet
tem is vele.

Mondom neki, hogy én vagyok a kézirat írója, és kérdem...
Nem is kellett végigmondanom. Megörült nekem. Állandóan 

olvassa, mondja, és úgy találja, hogy „sehr interessant”.
Végre egy ember a kiadói „üzemben”, aki nemcsak dönt az 

Optimisták sorsáról, de el is olvassa, olvassa a kéziratot! Olvas, 
csakugyan olvassa! Egyszerűen angyal. A felét már el is olvasta, 
és reméli, hogy e hó 17-ére már készen is lesz a referátumával.

Természetesen nem sikerülhet egyszerre minden. Anyiszimo- 
vot már nem tudtam telefonon elérni. Kurella azonban beszélt 
vele tegnap, s azt mondja, hogy helyes volt az impresszióm. 
Jonov egyáltalán nem informálta Anyiszimovot, s ez utóbbi csak 
úgy tett, mintha tudná, hogy miről van szó. Kurella igyekezett 
pótolni azt, amit Jonov elmulasztott. Igaz viszont, hogy a GIHL 
is csakugyan kiadta egyik lektorának a kéziratot. Ennek a másik, 
ennek a GIHL-beli angyalnak azonban egyelőre még nem tudtam 
meg a nevét.

Egészében véve, hogy megint egyszer összegezzek, amihez az 
ilyen esti órák,

„Wenn in unserer engen Zelle
Die Lampe wieder freundlich brennf -
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a ,/reundlich” ugyan túlzás, mert rossz a világítás és időnként 
vakarózni kell az este mégis megteremti a benső előfeltétele
ket, s a mai nap után melankolikus higgadtsággal -  különösen ha 
Goldenbergre gondolok, akit az utcán, ha szembejönne velem, 
nem ismernék meg -  csak egyet érzek: szégyellem magam. És 
most úgy tűnik nekem, hogy mindahhoz, amiért itt nap nap után 
ilyen görcsösen és szenvedéllyel verekszem, voltaképpen, legbe- 
lül semmi közöm. Legbelül csak ahhoz van közöm az egész iro
dalmi „üzemből”, amit úgy hívnak, hogy asztal, papír, tinta és 
toll (a töltőtollam kilopták a zsebemből már két hét előtt), szóval 
csak ahhoz van közöm, hogy írok, és ahhoz, amit és ahogy írok, 
s a sok futkosást meg veszekedést valahogy kívülről kényszerítik 
rám. Éppúgy kívülről, mint annak idején Szabadkán a hatos hon
véd gyalogezredben, amikor Rörich hadnagy úr parancsára a gya
korlótéren szuronyt szegezve kellett hurrát kiabálni és gyako
rolni a rohamot, s én rohantam is eszeveszetten, közben mindig 
attól féltem, hogy meg találom szúrni az előttem haladó, szintén 
egyenruhába bújtatott és vezényszóra szuronyt szegezve rohanó 
embert. Nem az a baj, hogy magamról ez az érzésem. A baj az, 
hogy ezek a Jonovok, Goldenbergek, Anyiszimovok, Deutschok 
meg a különböző titkárnők -  majdnem mindenki, nemcsak ők, 
hanem majdnem mindenki, még O is, igen, a Nagy O is -  úgy hat 
rám, mintha ő is és valamennyien egy ilyen személytelen és látha
tatlan Rörich kommandójára csak úgy tennének, mintha ők ten
nék, amit tesznek és ők nem tennék, amit nem tesznek. Felöltöz
tetnek bennünket, illetőleg felöltöztettek bennünket ennek meg 
annak, mindenkit v a l a m i n e k ,  holott igazán kivétel nélkül 
m i n d  meztelenek vagyunk.

S hogy leírtam a szót: mind meztelenek vagyunk, eszembe jut 
a hatás, amit a weimari köztársaság idejében a porosz junkerek, 
azt hiszem, a Stahlhelm emberei azzal értek el, hogy valamelyik 
újságjukban Ebertnek, az akkori köztársasági elnöknek a fényké
pét hozták -  fürdőnadrágban. A fényképről látni lehetett, hogy, 
mint annyi más millió és millió ember, a weimari köztársaság 
elnöke is nyáron megfürdött a tengerben, és fürdés után áll 
a strandon, látható pocakkal, hasán és mellén jócskán szőrösen és
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bütykös lábujjakkal. Emberi szemmel nézve magán a fényképen 
semmi kompromittáló és semmi nevetséges se volt, s mégis, ez 
a fénykép a porosz junkerek egyik legügyesebb politikai trükkjé- 
nek bizonyult. A német polgárság szemében nem kompromit
tálta Ebertet, hogy Noskéval és Scheidemannal együtt részt vett 
német munkások tömeges legyilkolásában, de ez a fénykép -  ez 
kompromittálta. Ezzel a fényképpel sikerült nevetségessé tenni 
Ebertet, és ezen keresztül csapást mérni az egész weimari köztár
saság „presztízsére”. Miért sikerült ez nekik ezzel a fényképpel? 
Azért, mert a történelmi romantika, a hősöket ábrázoló kosztü
mös és rossz festmények, az embertelenül buta, reprezentatív és 
nagyhangúan patetikus állami retorika, a hazug mítosz annyira 
befészkelte magát a német polgár fejébe és ízlésébe, hogy a való
ságos emberinek a látványa -  egy öregedő ember meztelen teste - ,  
ha az az öregedő ember magas állami tisztséget tölt be, rája már 
komikusán hat. Hogy Ebért mint köztársasági elnök emiatt 
nevetségesen hatott, ez már egy hamis hőskultuszon, uralkodóvá 
lett hazugságon épült dehumanizálódásnak a megnyilvánulása 
volt, a röhej, amit ez a fénykép kiváltott, azé az emberé volt, akit 
úgy neveltek, hogy megvesse önmagát. Miféle államfő az, aki 
olyan ember, mint én vagy a szomszédom, akinek éppen olyan 
szőrös a hasa és éppúgy bütykösek az ujjai, mint akárki másnak?

S én azt hiszem, hogy a szocializmus akkor lesz valóság, de 
csak akkor, ha az lesz komikus, aki megkísérli, hogy az emberfe
lettinek a kosztümjében lépjen fel.

Csengetnek. Kurelláék jöttek: együtt megyünk a kultúr- 
parkba megnézni a karnevált, melyet ma végre megtartanak.

Július 9.

Ahogy mi testvérek otthon a gyermekszobában angol-búr 
háborút, úgy játszottak tegnap este Moszkva lakosai karnevált 
a Makszim Gorkijról elnevezett kultúrparkban.

Szolidabb és szelídebb karnevált a legjobban nevelt gyerekek 
se tudnának egymással játszani. Nagyméretű, gigantikus csak
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a gyerekszoba és a gyerekjátékban részt vevők száma volt. 
A becslések 150 és 200 ezer között ingadoztak. Ezek a felnőttek 
csakugyan gyerekekre emlékeztettek abban is, hogy csakugyan 
elhitették magukkal, hogy az, amit most itt játszanak, igazi kar
nevál, csaknem szaturnália. Papírból készült pápaszem és ugyan
csak papírból készült bobby-sapka, amit a park bejáratánál 
nekünk is kezünkbe nyomtak: ez volt az álarc és az álruha, de 
ebből se volt annyi, hogy a többségnek, mely később érkezett, 
jutott volna. így megajándékozva sétálgattunk, és a színes lám
pák világításában néztük, hogy milyen rengetegen vagyunk. Ez 
volt az igazi attrakció, az, hogy ilyen rengeteg az ember. Ez 
nagyobb attrakció volt, mint a csónakokról és a parkban rögtön
zött színpadokról felhangzó nóták meg a műkedvelő csoportok, 
amelyek népviseletben vagy anélkül népi táncokat lejtettek.

Volt azonban még egy érdekesség: a park fősétányán hosszú 
sor, kínosan dilettáns módon festett, életnagyságúnál többszörö
sen nagyobb fej: a nemzetközi forradalom vértanúinak a sora. 
Mindegyik alatt a név és hogy hol, mikor és kik ölték meg. 
A legutolsó tizenöt-húsz év munkásmozgalma történetének 
szempontjából is sok felejthetetlen név maradt ki a sorból, de 
mégis szép maga az ötlet, az, hogy épp itt és ebből az alkalomból 
emlékeztetnek azokra, akiket „a proletariátus az ő nagy szívébe 
zárt”.

Mintha azzal, hogy épp erre az alkalomra a fősétányra állítot
ták fel ezt a megrendítő arcképcsarnokot, hitvallást tennének és 
egyben figyelmeztetnének: Moszkva soha, még a vidámság ilyen 
óráiban sem feledkezik meg, illetve ne feledkezzék meg nemcsak 
arról, hogy győzelmét a maga s az egész nemzetközi munkásság 
véresen áldozatos küzdelmének köszönheti, de arról se, hogy 
ahol ezeknek a vértanúknak hosszú sora hullt el, ott még mindig, 
még ma is azoké a hatalom, akiknek a kezén ezeknek a vére szá
rad, ott még mindig vértanúk újabb és újabb sora jelöli meg 
a harc útjának minden szakaszát.

Igen, így akarnám ezt értelmezni, ha másrészt nem volna két 
tény, amely evvel az én interpretációmmal nem egyeztethető 
össze: az, hogy a szovjet sajtóból jóformán nem lehet megtudni,
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mi történik a világban a Szovjetunión kívül, magáról a Szovjet
unióról pedig legfőképpen a nap nap után Sztálinhoz intézett 
hálálkodó sürgönyök és egész terjedelmükben közölt ujjongó fel
iratok végtelen hosszú sora beszél, illetve harsonázik, a vidám 
életről harsonázik, amelyért itt a karnevál idején is ezernyi és 
ezernyi nyomtatott kis cédula és transzparens ad hálát a már szál
lóigévé vált mondattal: „Szpaszibo tovariscsu Sztálinu.

A vidám élet propagandájának ebből a perspektívájából nézve 
vajon nem afféle ecclesia triumphans, nem afféle Aquinói Szent 
Tamás-i koncepció jegyében sorakoztatták-e itt fel a pokol hatal
mának tanúit, annak a koncepciónak a jegyében, hogy vessetek 
egy pillantást a pokol dühének áldozataira, hogy érezzétek, illető
leg elhiggyétek, mily vidám a ti életetek, vidámabb már nem is 
lehet?

Számomra nincs szomorúbb, elszomorítóbb, mint az a kedé
lyes sörszagú üresség, az i n t e n z í v  életnek az a hiánya, melyet 
az ideállá magasztosított „vidám élet” jelent, még akkor is, ha 
csakugyan oly „gemütlich” volna, mint egy grinzingi kocsma. 
S ha most hozzá még nem is igaz, ha most hozzá még épp azért 
kell úgy tenni, mintha igaz volna, hogy elködösítsék a valóságot, 
azt, hogy mily kevéssé igaz?

Mikor a „Dorozsnoj treszt”-ben jártam Silvio pénzéért, akkor 
láttam először munkásokat, akik újságpapírból téptek le egy 
darabot, s beléje téve valami dohányfélét, cigarettát sodortak 
maguknak, melynek füstje csípős és büdös volt. Ullner, Silvio 
barátja magyarázta meg: ezt a dohányfélét mahorkának hívják, és 
ő, aki sokat utazott Oroszországban, látta, hogy kivéve a nagyobb 
városokat, mindenütt ezt szívják. Kisebb helyeken nem is árul
nak más füstölnivalót. Azt hittem, hogy ez túlzás, de ma a karne
válon lépten-nyomon az újságpapírba tekert mahorka szaga 
ütötte meg az orromat.

Annyi volt az ember, hogy nem egyéni elhatározás, hanem 
a sűrű emberáradat döntötte el, hogy milyen irányban halad, aki 
egyszer belekerült a tömeg sodrába. így történt, hogy mindjárt 
a bejáratnál elszakítottak bennünket Kurelláéktól. Éjfélkor 
pedig, ahogy az autóbuszra akartunk felszállni, én már fenn vol
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tam, mikor észrevettem, hogy egy emberhullám eltépte mellőlem 
M.-t. Sikerült megállítanom az autóbuszt és keresztülvergődnöm 
az embereken, akik nem egymás mellett, hanem egymáson áll
tak, de M.-t már nem tudtam megtalálni. Metrón mentem 
a Dzerzsinszkij térig, és onnan gyalogosan haza. Minthogy átko- 
zottan rosszul tájékozódom, sok összevissza bolyongás után haj
nali két órára járt már, mikor végre hazaértem. M.-t azonban 
még ekkor sem találtam otthon. Csak jóval később ért haza. Azt 
hiszem, sose fogom elfelejteni, hogy milyen állapotban. Pillana
tokig csak áll, néz, a szemében rémület, s aztán megszólal, de 
sírva:

-  Nem tudtam, hogy ez lehetséges. Nem hittem volna, hogy 
lehetséges.

S aztán megtudtam tőle: két könyökükkel, öklöződve, a gyön
gébbeket nemcsak félre, hanem fellökve és rajtuk és egymáson 
tiporva törtettek az emberek az autóbuszokra. Ökölre mentek 
egymással. M. többször is már eljutott, illetve elsodorták az autó
busz lépcsőjéig, de aztán megint lelökték, félrerúgták. Néme
lyek, mintha ez is hozzátartozna a karneválhoz, valósággal sport
szerűen fitogtatták erejüket, némelyek meg sikoltoztak és ordí
toztak, mintha vad pánikban égő házból menekülnének, holott 
csak arról volt szó, ki ér előbb haza.

Civilizálatlanok, brutálisak, még közel vannak az ősemberhez. 
Rossz, hogy így van, de nem ez a legrosszabb. A legrosszabb az, 
hogy nap nap után újságok, filmek, írók és szónokaik azt bizony
gatják, hogy ők nemcsak kulturáltak, hanem -  új emberek, ők 
„az új ember”. Az nem ejtene kétségbe, hogy látom, mi minden 
nincs még itten, de az csakugyan kétségbe tud ejteni, hogy 
a vezér minden kultusza mellett teljesen hiányzik -  legalábbis én 
nem tudtam eddig felfedezni -  minden nevelő, szellemiekben 
szocialista szándékú vezetés, őszinte önismeretre való bármiféle 
törekvés. Szabó Ervin, aki az évek múlásával egyre nagyobb és 
nagyobb a szememben, élete végén arról írt, hogy a gazdasági és 
politikai feltételek megteremtése nem lesz elég a szocializmus 
világának diadalához. A gazdasági és politikai feltételekért vívott 
harccal egyenrangú feladatnak tekintette a szellemi és erkölcsi
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átalakulásért folytatandó, tán nem kevésbé nehéz küzdelmet és 
munkát.

Kurella fáradhatatlan. Kinyomozta, hogy a GIHL-Jonov- 
Anyiszimov lektorát Zaprovszkajának hívják, és mindjárt 
megadta nekem a telefonszámát. A telefonbeszélgetést, melyet 
ma ezzel a hölggyel folytattam, érdemes volna szó szerint felje
gyezni. A nő egyszerűen úgy hat rám, mint valami elmebajos. 
Barátságtalanul, majdnem durván azt felelte, hogy rengeteg 
a dolga, mégis „komangyirovká”-ra küldték, amivel napokat 
vesztett, és hogy a kéziratommal is sok időt vesztett, mert eddig 
már 800 oldalt olvasott, és mert már ahhoz is a véglegesen meg
szövegezendő jelentése előmunkálataként vagy negyven oldal 
jegyzetet írt -  és hogy mindez kárba veszett munka, mert hiszen 
ezt a kéziratot úgyse lehet kinyomatni.

-  Miért gondolja, hogy nem lehet kinyomatni?
A nő erre nem is majdnem gorombán, hanem egyszerűen 

gorombán és mint aki ellentámadásba megy át -  holott én igazán 
csak elképedtem, de nem támadtam - ,  kiabálva a telefonba azt 
felelte, hogy nem hagyja magát elütni attól a jogától, hogy megle
gyen a saját véleménye, s ezzel minden átmenet nélkül, mint az 
eszelős, hosszan nevet -  és leteszi a kagylót.

S mintha gonosz szellemek konzerválni akarnák körülöttem 
ezt az elmegyógyintézeti atmoszférát, ebben a pillanatban jövök 
a telefontól újra, most Kurella hívott fel. Kérdi, értesítettek-e, 
hogy az írók egy csoportja meghívást kapott Romain Rolland- 
hoz, Gorkij nyaralójába. Mondom, hogy erről nem tudtam. 
Kurella erre még egyszer megkérdi: -  Nem? -  s aztán azt mondja: 
-  Vaddisznók! -  és egy cifrát káromkodva leteszi a kagylót. Hát 
ez mi?

Egy órával később.

Kurella megint telefonált. -  Nem megmondtam? -  mondja 
most már diadalmasan nevetve. O nem sokallta a fáradságot, 
elment a szovjet írók házába. Ott két listát talált. Az egyikre Rol-
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land maga írta azoknak a nevét, akikkel találkozni akar. Ezen 
csak néhány név van, köztük az enyém és Alfréd Kurelláé is. 
A másik listát a szovjet írók szövetségének a vezetősége állította 
össze, ezen az ő kiküldöttei szerepelnek. Kurella mutatja nekik 
az én nevemet, s kérdi, miért nem értesítettek. Azt felelik, hogy 
elfelejtették. Kurella szerint azért felejtettek el értesíteni, mert 
Aroszev, aki szintén ott lesz, de tán a számomra eddig láthatatlan 
Anyiszimov is, aki mint az Állami Kiadóvállalat képviselője van 
az írószövetség listáján, jobb szerették volna, hogy ne találkoz
zam Rolland-nal és ne ismerkedjem meg Gorkijjal. Gorkijt külö
nösen őrzik, épp azok, akik legkevésbé hivatottak erre. Most 
Tretyakov annál inkább lelkére kötötte Kurellának, hogy feltét
lenül tudassa velem, legyek ma délután háromnegyed háromkor 
az írók házánál -  szóval körülbelül egy óra múlva - ,  onnan indu
lunk valamennyien.

Gorkij, Rolland és egy szó Barbusse-ről

Július 10.

A tegnapi nap! Amint az írók háza elé értem, látva három nagy 
autóbuszt és egész sor VOKSZ-automobilt és a körülöttük 
nyüzsgő sokaságot, mindjárt balsejtelmeim támadtak. E balsej
telmek nem fértek meg jól az elfogultságommal és az izgatott 
várakozással, mellyel az első találkozásra készültem azzal az 
emberrel, aki olyan rendkívülien és rendkívüli barátsággal vette 
kezébe munkám és életem dolgát, s akire azóta, különösen itt 
Moszkvában, minden egyes napon mint valami nagy személyes 
kötelezettségemre -  és jó ideje fájva kell gondolnom.

A sok ember közül, aki itt az írók háza előtt zajongott, személy 
szerint alig egyet-kettőt ismertem. Csak amikor, mint az iskolá
ban, Tretyakov, az elnök felolvasta a neveket, csak akkor tudtam 
meg, hogy kik az útitársaim. S minthogy Kurella csak az utolsó
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percben érkezett, meglehetősen elveszetten álltam itt, ahol min
denki mindenkit ismert. És mivel észrevettem, hogy rajtam kívül 
van még egy személy, egész apró, feltűnően apró nő, aki egyma
gában s éppúgy oldalt állt, természetesen mindjárt érdeklődéssel 
és rokonszenwel pillantgattam feléje. Úgy látszik, hogy neki 
meg -  tán ugyancsak mint kontraszt -  én tűntem a szemébe, mert 
noha ő balra, én meg jobbra álltam az írók háza bejáratától, lassan 
megindultunk egymás felé, és némi habozás után a kapu előtt áll
tunk meg, egymás mellett. A szokatlanul alacsony termetű, 
egyébként azonban meglehetősen vállas és nem sovány nőnek 
hátra kellett vetnie fejét a fiúsán rövidre nyírott hajával, amint 
jobban meg akart nézni. Nyilván kedvező következtetésre jutott, 
mert a kezét nyújtva bemutatkozott:

-  Ligyija Szejfullina.
-  Szejfullina! -  mondtam utána, meglehetős ostobán csodál

kozva, s ahelyett, hogy illendően magam is bemutatkoznék, 
a könyvét neveztem meg, amit még annak idején Bécsben, a Malik 
Verlag szovjet könyvsorozatában valósággal faltam -  Virinyeja!

De nem mondtam meg, hogy tudok ennél többet is róla, holott 
Steiner véletlenül nemrég épp Szejfullináról mondott el egy kis 
történetet, már állandósult vitáink keretében.

Szejfullina tatár eredetű, valahol az Urálon túl született és 
-  Steiner így mesélte -  a forradalom kitöréséig vidéken tanítónős- 
ködött. A forradalom avatta írónővé. Már negyven év körül járt, 
mikor életében először valami megbízással külföldre, Bécsbe 
került. Szejfullinát palotáival, műkincseivel és nem kevésbé kira
kataival már maga Bécs is elkápráztatta, de Steiner, aki még 
Moszkvából volt barátja s épp Bécsben tartózkodott, elvezette őt 
azokba a többemeletes óriási lakóháztömbökbe, amelyeket kom
fortos, fürdőszobás jó lakásokkal a „vörös Bécs” szociáldemok
rata köztársasága építtetett a bécsi munkásoknak. Hogy a kapita
lista világban így lakhatnak munkások, ez Szejfullinára megrázó 
meglepetésként hatott: sírva fakadt.

Még nem is régen kedves gyerekarca lehetett, ami azonban 
még most is szép rajta, az a fekete szeme. A magasba ívelő 
szemöldökig homlokába fésült, egyenes vonalban rövidre nyírt és
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simára kefélt haja még mindig koromfekete. Egész barátkozá- 
sunkban egyébként az volt a különös, hogy mindvégig jóformán 
alig pár szót váltottunk. Csak együtt szálltunk fel az autóbuszra, 
ott egymás mellé ültünk, és időnként, amikor útközben rajtakap
tuk egymást, hogy ő fel-, én meg lenézek rá, egymásra mosolyog
tunk. S bármily különösen hangzik: az egész Romain Rolland- 
nal való első találkozásomban Gorkij nyaralójában ez volt az 
egyetlen zavartalanul kedves momentum. Fájdalmas, sokszor 
kínos és egészben véve nyugtalanító benyomásokat hoztam 
magammal onnan.

Valóságos kis autókaravánnal indultunk útnak az írók házától, 
mert Louis Fischerrel és Priacellel az élükön az írókhoz még új
ságírók is csatlakoztak szép számban. Maga az út több mint egy 
óráig tartott jó úton, de egyhangú tájon keresztül.

Gorkij nyaralója voltaképpen kastély, amilyeneket a század 
elején bankárok meg kereskedők építtettek maguknak Európa 
minden részén. Először csak a nagy park látszott, melynek bejá
rata előtt egy fiatalember fehér vászonruhában várta már az érke
zőket, majd mindenkit familiárisán, régi ismerősként üdvözölt. 
Krjucskov, Gorkij titkára -  világosít fel Kurella, aki közben mel
lém szegődött, de nem egyedül, hanem magával hozva egy piros
pozsgás, telt képű, mosolygó nagydarab embert, akit mindjárt be 
is mutat: -  Anyiszimov.

S ő, mikor a nevem hallja, kicsit meghökken, pirospozsgás 
arca még élénkebb színű lesz. Nem is gyanította, hogy Kurella 
ártatlan képpel szándékosan tréfálta meg őt, aki eddig nem volt 
hajlandó nekem módot adni rá, hogy a telefonon hallható hangján 
kívül meglehetősen terjedelmes érzéki valóságában is érzékelhes
sem. így tehát megismertem a hirtelen eltűnt Jonov számomra 
eddig láthatatlan helyettesét. O igyekszik kedélyes lenni, és azt 
mondja: -  Á, Optyimiszti -  és úgy tesz, mintha örülne, hogy végre 
személyesen is találkozunk, még kicsit hátba is ver, de az örömet 
nyilván nem túlságosan élvezi, mert mindjárt el is ódalog, s elve
gyül egy meglehetősen távoli csoportban.

Tretyakov a szovjet írók szövetsége elnökének minőségében 
„átveszi a parancsnokságot”, élre áll, és Krjucskov nyomát
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követve valamennyiünket egy tágas hallba vezet. Ott aztán nem 
kellett már soká várni. Feltűnően csinos és különösen ebben 
a környezetben feltűnően elegáns hölgy -  Rolland felesége -  jön 
felénk, és nyomában a férje, magas, sovány aggastyán, az itteni 
újságokból már ismert, vállára vetett felsőkabáttal, melyet bal 
kezével most is fázósan fog össze, míg jobbjával sorba lekezel 
a szovjet írókkal. Ok egyenként vonulnak el előtte, s miután 
Marija Pavlovna mindegyikükkel mint régi ismerőssel pár szót 
vált oroszul, sorba mutatja be őket a férjének. Mikor azonban az 
irodalmi libasorból egész hosszúságomban én toppantam elébe, 
a meglehetős folyamatos szertartás egy percre elakadt, s Marija 
Pavlovna rám pillantva zavartan vallotta be, hogy nem emlék
szik, nem tudja, ki vagyok. Oroszul beszélt hozzám is, de én fran
ciául válaszoltam, hogy nem vagyok orosz író, s rám nem is emlé
kezhet, mert most látjuk egymást először. S hogy megmondtam 
a nevem, Rolland, aki oldalt és kissé hátrább, a felesége mögött 
állt, a kezem után kapott, szorongatta és rázta a kezemet:

-  Ki hitte volna, mikor Párizsban volt, hogy itt fogunk talál
kozni?! Moszkvában! Ki hitte volna?!

A szót, hogy „Moszkvában”, a rajongó elragadtatás hangján 
ejtette ki. Mint aki valami hihetetlenül boldogító tüneményről 
beszél. Ez nem lepett meg. Ez annak a Romain Rolland-nak 
a hangja volt, aki nem is tud másképp hinni, csak elragadtatva. 
Őt magát azonban egész másképp képzeltem el. Magas, kemé
nyített gallérjával a nyakán, mellényével, melyből épp csak 
a fekete nyakkendő csomója látszik ki, első pillantásra az egész 
ember nem is hasonlít olyan valakire, akiről fel lehetne tételezni, 
hogy némi köze is lehetne akár Colas Breugnonhoz, akár pedig az 
emberekhez, akinél ma a számottevő európai intellektuellek 
között a fasizmus elleni harcnak és a Szovjetunió ügyének nincs 
szenvedélyesebb, tevékenyebb és fáradhatatlanabb harcosa. S ha 
tudtam is éveinek számát, sohase gondoltam volna, hogy egy 
ennyire láthatóan beteges aggastyán az, akinek én a leveleimet 
írom és akitől azokat a csodálatosan ifjúságos hitet és melegséget 
sugárzó, apró gondjaimat is a saját gondjai közé fogadó leveleket 
kapom.
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Míg ott a hallban állva engedelmesen alávetette magát a véget 
nem érő bemutatási szertartásnak, láthatóan igyekezett úgy visel
kedni, ahogy ilyenkor kell, de az egész embernek ugyanakkor 
szemmel láthatóan nagy erőfeszítésébe került, hogy itt kell állnia. 
Igyekezvén utánozni az ilyenkor kötelező konvencionális 
mosolyt, vértelen ajka idegesen meg-megreszketett.

-  Tizenhárom év után most először mozdultam ki Villeneuve- 
ből -  mondta még nekem.

Ember, akit a természet magányosságra és visszavonultságra 
predesztinált, ember, aki legalábbis megszokta a visszavonultsá- 
got, s aki természete és szokásai ellenére, erkölcsi meggyőződése 
parancsára vált közéleti és politikai személyiséggé, ember, aki 
csak íróasztala mellett, tollal a kezében, csak dolgozószobája 
magányosságából tud szólni a tömegekhez, ember, aki 1914 óta 
egész életét harcnak szentelte, tömegek ellen és tömegeknek -  ez 
az ember ebben a kis csoportban, ahol cercle-t kellett tartania, 
zavartan, gyámoltalanul állt, és bozontos fehér szemöldöke alól 
segélykérőén, néha szinte ijedten pillantott a mosolygó és fárad
hatatlan Marija Pavlovna felé.

Általában szinte kétségbeesetten igyekezett, hogy azt tegye, 
amit várnak tőle, amit ilyenkor tenni kell, mintha mindig attól 
félne, hogy a rengeteg ismeretlen ember közül valakit megbánt. 
S az emberek -  nem, akiknek szemük van, azoknak látniok kel
lett, nem lehettek vakok - ,  az emberek könyörtelenek voltak.

A haliból egy nagy terembe mentünk, ahol valamennyien egy 
hosszú asztal mellé telepedtünk le, az asztalfőn Rolland, mel
lette, fél karjával az asztalon, Gorkij ült. Gorkijhoz csak azokat 
vezették, akiket nem ismert, ilyen azonban csak kettő-három 
volt, s ő az egészet sokkal fölényesebben és -  minden önmegeről
tetés nélkül végezte el. Mintha kicsit lenézné az egész társaságot, 
intett nekik, de kicsit úgy, mintha üdvözölné őket, kicsit pedig 
úgy is, mintha legyintene illúzió nélkül. Ez akkor mindjárt sze
membe tűnt, de később megértettem. Igazat adtam Gorkijnak. 
Amint elhelyezkedtünk az asztal körül, egyszerre feláll valaki, az 
asztaltól kissé távolabb megy, zsebéből kéziratot húz elő, és szó
noklatot tart. Egy, aztán még egy, aztán egy harmadik, negyedik,
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ötödik, nem tudom, hány volt, mindegyik előre megírt szónokla
tot olvas fel Romain Rolland üdvözlésére, s mindegyik -  orosz 
nyelven. Rettenetes, hogy mennyi szónoklat. Leghosszabb egy 
ukrán íróé, aki több mint félórán át beszélt, illetve olvasott fel, 
nem zavartatva magát pillanatig se attól, hogy akihez állítólag 
beszél, R. R. szót sem ért oroszul. Ez az ukrán költő arról beszélt, 
hogy milyen boldog Ukrajna, és ennek bizonyítására végelátha
tatlan statisztikai adatokat közölt arról, hogy 1918-ban, továbbá 
az első ötéves terv első, második, harmadik, negyedik és ötödik 
évében hány iskola, hány traktor, hány csecsemőotthon, hány 
szarvasmarha, hány ló és hány ími-olvasni tudó termett az ukrán 
szovjetköztársaságban, nem mulasztva el kimerítően ismertetni 
a kolhozoknak a magángazdaságokhoz viszonyított növekvő 
számarányát sem. Úgy, ahogy felírta, és a kézirat nem akart 
fogyni. Sztálinról minden egyes esetben -  és a kézirat minden 
oldalán sok ilyen eset volt -  az összes epitheton ornanst elmondta, 
és az emberek, a költő költőtársai lassan sorban felkeltek az asztal 
mellől, kiszállingóztak a folyosóra, és R. R. már egy gyéren kö
rülült asztalnál ült tovább az asztalfőn, szemben vele, s most már 
közvetlenül előtte pedig a cvikkeres ukrán költő, aki a felolvasá
sába annyira belehevült, hogy már egész közel jött Rolland-hoz, 
és hevesen gesztikulálva, saját hangját élvezve, rendületlenül 
beszélt, nem, voltaképpen szavalt. Mert illusztrálásul már egy 
saját versét is beszúrta az ukrán politikai és gazdasági fejlődésről 
szóló értekezésébe. Az öregember nem tudott hova nézni. Senki 
se jött segítségére. Én legszívesebben torkon ragadtam volna az 
ukránt, de ehelyett gyáván, valami kimondhatatlan szégyenér
zéssel nem bírtam tovább, és az ajtóhoz mentem, ahol Marija 
Pavlovna állt, és neki mondtam, hogy ennek véget kellene vetni. 
O egyetértett velem, mert azt mondta:

-  C’est terrible! C’est affreux! Que fairé?*
Ekkor azonban az ukrán mégis befejezte, de csak ő fejezte be. 

Mert ezután egyenként sorba felvonult a többi szovjet író is. Tre- 
tyakov és Anyiszimov, úgy látszik, felelősnek érezték magukat

* Szörnyű! Rettenetes! Mit csináljunk?
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mindegyikkel szemben, hogy el ne felejtsék valamelyiküket. 
S még a szónoklatok után sem volt vége az emberkínzásnak. 
Véget az emberkínzásnak Gorkij vetett, aki már jó ideje dobolt az 
asztalon, egyre türelmetlenebbül. Az arcán nem lehetett észre
venni, hogy mindent lát és hogy minden felháborítja, de a keze 
mind hevesebben dobolt az asztalon, s egyszerre azt mondta:
-  Most aztán már elég -  amire csakugyan vége szakadt, legalább 
a szónoklatoknak. Nem tudom, hány előre megírt szónoklat 
maradt felolvasatlanul a zsebekben.

Most már enyhébb kínzások következtek. Sorban mindenki 
leült Rolland széke mellé egy székre, és részben franciául, rész
ben Marija Pavlovna tolmácsolásával mindenki mondott egypár 
szót és kapott pár szavas választ, egy szegény, elkínzott mosoly 
kíséretében.

Nekem mindez szörnyű volt, és a szoba legtávolabbi sarkába 
húzódva egyszerre csak észreveszem -  megint Szejfullina mellé 
kerültem. Úgy megörültem neki, mint egyetlen embernek egy 
embertelen világban. S megint csak egymásra mosolyogtunk. De 
Marija Pavlovna észrevett bennünket, és odajött értünk. Szejful
lina nem is akart odamenni, azt mondta:

-  Minek? Én nem vagyok érdekes. Rolland meg olyan fáradt!
De aztán Marija Pavlovna vele együtt mégis odavezetett

engem, és én csak leültem arra a Rolland mellé odaállított székre, 
ő meg, noha mindjárt megismert, kissé gondolkodott, hogy most 
mit mondjon, az orrcimpái remegtek, aztán kinyújtotta a kezét
-  hosszú, szép ujjai nyugtalanul mozogtak a kezemen - ,  végül 
megkérdezte:

-  Mondja, kedves, akklimatizálódott már?
S én gyorsan feleltem, hogy igen, és siettem el az asztaltól.
S most még egy aktus következett. Ennek jelentőségét tegnap 

még nem értettem, de ma már, sajnos, túlságosan látom.
Rolland és Gorkij, oldalukon Anyiszimowal meg Aroszewel, 

egy szomszédos szobába távoztak, hogy aztán Anyiszimov nyom
ban újra megjelenjék, és félrevonva egy-egy embert, egy kiválasz
tott kisebb csoport élén ismét eltűnjön ugyanazon az ajtón. 
Ebben a pillanatban, Rolland felesége társaságában, meglehető
sen izgatottan, Kurella jött hozzám:
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-  Bent fényképeznek -  mondta sürgetve, és ahogy ő énbelém, 
úgy én Szejfullinába karoltam. így mentünk a szomszéd szobába, 
ahol már egy kerek asztal mellett helyet foglalt Rolland, jobbra 
tőle Gorkij, balra Sadoul, s mögöttük félkörben vagy egy tucat 
szovjet író és írónő, az asztallal szemben pedig, szeméhez emelt 
fényképezőgéppel, Anyiszimov. Magam elé állítottam a szabad
kozó Szejfullinát, beálltam a sorba, maga Kurella pedig még ide
jében a csoport másik végére, Gorkij mellé sietett, aki mérgesen 
maga elé nézve csak akkor hagyta abba az ujjaival való dobolást az 
asztal lapján, mikor Anyiszimov megszólalt, hogy figyelem, és 
megkattintotta a fényképezőgépet. Azután Anyiszimov még egy 
perc nyugalmat kért, maga is beállt a sorba, és hogy ő is rajta 
legyen a képen, még egy felvételt készíttetett.

Abban, hogy fényképfelvételt készítenek, nem lett volna 
semmi különös. Az izgalom volt különös, hogy nem valamennyi 
meghívott, hanem csak egy részük, akiket bizonyos, szinte kons- 
piratív módon emeltek ki a sokaságból, került a fényképezőgép 
elé.

Ez a felvétel -  és részletes tudósítás arról, hogy ki mindenki 
tartott üdvözlő szónoklatot -  ma reggel megjelent a Pravdában, 
elfoglalva az újság egyik oldalának több mint felét, „A szovjet 
írók találkozása Romain Rolland-nal” címen, és a fénykép alatt 
két sorban a felvételen látható írók nevei. Az ember szinte szé- 
gyelli magát még csak le is írni: ma reggel óta legalább tízen tele
fonáltak nekem, még az egyik szerkesztőség titkárnője is felhí
vott, hogy gratuláljon ahhoz, hogy rajta van a képem a Pravdá
ban megjelent csoportképen, s alatta a nevem. Gratulálnak, mint 
tán XIV. Lajos idejében valakinek, aki kitüntetésben részesült 
azzal, hogy megjelenhetett „az udvarban”. Egy Prozsektor című 
folyóirat még a telefonszámomat, illetve a házigazdám telefonszá
mát is kinyomozta -  felhívott, hogy megkérdezze, nem adhat- 
nék-e közlésre az Optimistákból egy szemelvényt. Mondtam, 
hogy de igen, mire a Prozsektor azt mondta, hogy köszöni, és kéri, 
hogy mielőbb érte küldhessen.

Gorkijról. Ilyen esetben mindig fennáll az a veszély, hogy az 
ember azt hiszi, az embert látja, holott az immár történelmivé
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vált presztízs, a legenda az, ami hat rá. Engem azonban épp az 
fogott meg, hogy ez a vastag bajuszú s még csak szürkülő, még 
mindig sűrű hátrafésült hajat és igen jól vasalt szürke ruhát 
viselő, Rolland mellett -  noha vele majdnem egykorú -  valóság
gal fiatalon és robusztusán ható Gorkij cseppet se titkolta, hogy 
egész közönségesen unatkozik, dühös, és hogy voltaképp kicsit 
ironikusan és fölényesen szemléli Rolland-t, amiért keresztényi 
önmegadással tűri a rámért ütéseket, illetve ceremóniát és szó
noklatokat. Nem tudom elképzelni, hogy e között a két ember 
között, akik levelekből régóta ismerik egymást, személyes talál
kozásuk alkalmával valamiféle intimebb viszony jöhetett létre. 
Gorkij talán kevésbé komplikált, mint Rolland, de valahogy 
emberileg inkább szuverén, inkább szabad és -  egész biztos 
-  látóbb szemű ember. Gorkij szeme: nem befelé, hanem szinte 
mint a festőké, nyugodtan, barátságosan, de élesen az emberre 
néz, akivel beszél; olyan embernek a szeme, aki elsősorban nem 
a maga eleve megalkotott gondolataival, hanem a tárgyi külső 
világgal van elfoglalva. Valami megnyugtató erő, kritikusan vilá
gos és kivételesen tiszta: ezt éreztem, mikor Gorkij nagy, figyelő 
szürke szemét rám emelte.

Kurella a látogatás alatt Marija Pavlovna jelenlétében előhúzta 
zsebéből és átadta nekem Szemben a bíróval című kéziratomat 
Natalja Ivanovna fordításában. Marija Pavlovna nyomban magá
hoz vette azzal, hogy még aznap át fogja adni Gorkijnak. Beszélt 
arról is, hogy igyekezni fog három-négy nap múlva „inkognitó” 
a városba jönni, hogy ez alkalommal külön randevút adjon majd 
M.-nek és nekem.

Nekem valóban minden okom megvan rá, hogy csak hálával 
gondoljak Romain Rolland feleségére, de ennek ellenére nem 
tudok szabadulni a kérdéstől: hogy engedheti meg, hogyan 
segédkezhet abban, hogy ilyen lelketlen szertartások objektu
mává tegyék ezt a roskatag öregembert, akinek a szemébe csüggő 
fehér szemöldöke felett, magas, kopasz homlokán szinte már lát
szik a halál árnyéka. Ha ő, Rolland akarta is ezt az utazást és köte
lességének is érezte az ilyen fogadtatásokat, nem lett volna-e épp 
Marija Pavlovnának kötelessége... Vannak gondolataim, sőt gya
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núim, melyeket még ebben a naplóban se merek leírni, de még 
gondolatban se kívánok megformulázni. Illetőleg jobb szeret
ném, ha még gondolatban sem formuláztam volna meg őket.

Telefonbeszélgetés Borkkal: szintén „gratulál”, s hozzáteszi, 
hogy -  szó szerint így -  „most aztán sok lesz az irigye”. Előleget 
azonban nem adhat, míg meg nem kapja a lektori véleményt.

Egyébként, hogy ma különösen rosszkedvű vagyok, ez nem
csak a tegnapi látogatás utóhatása, nem is csupán a pénztelenség 
következménye. Ehhez legalább olyan mértékben hozzájárul az 
is, amit tegnap, Gorkijtól hazafelé jövet az úton Kurellától hal
lottam.

Úgy emlékszem, annak idején feljegyeztem, hogy Kurella 
Dimitrov életrajza és börtönnaplója rendezésén és kiadásán dol
gozik. S most a Pravda volt berlini tudósítónője, Kurella nevét 
meg se említve, szerkesztőként írja rá saját nevét a könyvre. Egy 
nő, aki Lenin pártja központi lapjának munkatársa. De még 
ennél is kínosabban érintett a másik közlés. Kurella ötven száza
lékot kap Barbusse tiszteletdíjából, a másik ötven százalékot Bar- 
busse kapja azért a könyvért, amit maga Barbusse el se olvas, de 
az ő neve alatt jelenik meg. így készíti Kurella Barbusse számára 
Sztálin életrajzát is, amelyen szintén nyoma se lesz annak, hogy 
Kurella írta. Ugyanígy készíti Kurella a Les Editions Rieder 
párizsi cég számára Leninnek családjához írt leveleit, a Lettres de 
Lénine á sa famille-t, erre a könyvre rá lesz írva, hogy „avec la col- 
laboration de Alfréd Kurella”*, de szintén Barbusse könyveként 
fog megjelenni, és Barbusse megint ötven százalékot fog érte be
zsebelni.

Nem Kurella az, aki ebben az ügyben a legérdekesebb. 
A legérdekesebb, hogy kommunisták a Szovjetunióban termé
szetesnek tartják, hogy valakinek -  francia kifejezéssel -  a néger 
szerepét juttassák. Kurella azt mondja, hogy ez így van rendben: 
a könyv polgári francia kiadó révén eljut olyan rétegekhez, 
melyeket kommunista kiadó nem tud megközelíteni, polgári

* Alfréd Kurella közreműködésével.
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kiadó viszont csak azért adja ki a könyvet, mert a „világhírű” Bar- 
busse neve áll a címlapon, tehát...

De mi van az ötven százalékkal?
Nem is tudtam, hoy ilyen nagy probléma a történetírás: itt 

élünk, benn egy városban, egy készülő új világ középpontjában, 
és vitatkozni lehet arról, miként kell értelmezni azt, amit az 
ember lát. Ötven év múlva a történetíró látni fogja, hogy mi lett 
a mából, s ebből fog visszafelé, az akkor már múlttá lett mának 
megítélésére következtetéseket levonni és megállapításokat 
tenni. De akkorra már ez a valóság ködben lesz, és mennyi lesz az 
önkényes interpretáció! A legnehezebb feladatok közül való, még 
annak is, aki ma él, biztos és hű képet, mondhatnám naturalista 
fotográfiát adni az ellentmondásokkal tele valóságról -  hát még 
ítéletet formálni arról, hogy voltaképpen milyen i r á n y b a n  
fejlődnek itt a dolgok. Csak egyvalami nem lehet kétséges: itt 
a mi jövőnk, az emberiség jövője az, ami formálódik. Itt formáló
dik, s ami itt lesz, sőt ami itt van, az fogja eldönteni, hogy érde
mes-e s mennyiben érdemes várni és remélni ezt a jövőt.





HARMADIK RÉSZ





✓

Éjszakai elmélkedés vagy levél 
még meg se született fiatal barátomhoz

A mai nap, július 15-e néhány eseményéről, illetve élményéről 
kell beszámolnom. Ezek az élmények mind összefüggésbe kerül
tek egymással, s nélkülük ez az én éjszakai elmélkedésem túlsá
gosan elvontan vagy túlságosan „magánügyként” hathatna. Ezért 
kell, hogy előbb sorjában elmondjam az eseményeket, s csak 
aztán kezdjek bele éjszakai elmélkedéseim közlésébe.

Semmiképp se elvont kérdések azok, amelyek itt Moszkvában 
ezen a júliusi éjszakán rám törtek. Nem tagadhatom, hogy ma
gánügyemnek érzem őket, ez azonban még korántsem jelenti azt, 
hogy nem tekintem őket közügynek. A „köz” talán még nem 
tudja, hogy az én magánügyem az ő ügye, nekem azonban elég: 
én tudom.

Természetesen régóta érlelődnek a gondolatok, amelyek majd 
itt következnek, de ami közvetlenül kiváltotta őket, az mind ma 
történt.

Kezdődött mindjárt reggel, mikor az Izvesztyijában egy cikket 
olvastam. íróját E. Taratutának hívják, és a cikk címe: „Miért 
olvassák Pinkertont?” A kérdés ma, tizennyolc évvel Október 
után a Szovjetunió középiskolai ifjúságára vonatkozik. E. Tara- 
tuta megírja, hogy Moszkvában a középiskolai tanulók titkos 
„földalatti” szervezeteket létesítenek azoknak a könyveknek 
olvasására, melyek a cári Oroszországban jelentek meg s már 
akkor is ponyvairodalomnak számítottak. Nick Carter, Pinker- 
ton és más detektívregények és rémtörténetek alkotják az ilyen 
illegális diákkönyvtárak féltve őrzött kincseit.

„Kis könyvtárakat szerveznek -  írja E. Taratuta - ,  ezeket 
a könyveket kézről kézre adják mint legdrágább kincseket... 
Egy-egy könyvet napjában hat-hét embernek kell elolvasnia. Az
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iskolában az órákon, otthon ebéd közben, kora reggel és késő este 
lázasan olvassák ezeket a könyveket, mert már előre nyújtja értük 
kezét a sorjára váró többi olvasó.”

Megtudtam a cikkből még valamit. Az Uszevicsről elnevezett 
moszkvai városi könyvtár körkérdést intézett a moszkvai közép
iskolák tanulóihoz: milyen könyveket szeretnek olvasni, és mi 
a véleményük a könyvekről, melyeket elolvastak? A névtelenül 
adott feleletekből kiderül, hogy a diákoknak több mint a fele 
(54,8 százaléka) legszívesebben olyan könyveket olvas, melyek
ben kalandokról és utazásokról van szó, és valamennyi válasz 
megegyezik abban, hogy az iskolai kötelező olvasmányok unal
masak; unalmasnak minősítik Gogol, sőt Puskin könyveiből is 
mindazt, amit ezektől az íróktól iskolai előírás szerint kell „tanul
mány” tárgyává tenni. E. Taratuta megállapítja: „Ez komoly vád 
a szovjet iskolák ellen.”

Én azonban különösen érdekesnek találom a tanulók kritikáját 
az élő szovjet írók könyveiről. Egy-egy könyvről az ankét során 
ilyeneket állapítanak meg:

„Míg olvasod, érdekes, de ha egyszer elolvastad, eszedbe se jut 
többet, hogy újra kézbe vegyed.”

Egy másik tanuló: „Nincs benne semmi titokzatos.”
Egy harmadik: „Lapozgatsz benne, és nem nagyon vagy 

kíváncsi, hogy mi fog történni.”
De mindennél fontosabb -  és véleményem szerint biztatóbb és 

örvendetesebb -  a mód, ahogy ez ifjú olvasók Frajerman szovjet 
írónak A második tavasz című regényét bírálják meg. Én nem 
olvastam, s valószínűleg nem is fogom elolvasni ezt a regényt. 
A cikk írója ugyan azt mondja róla, hogy „jó könyv, mely a máso
dik bolsevik tavaszról mesél, a traktorok és a gépállomások szere
péről”, én azonban inkább hiszek azoknak a tanulóknak, akiket 
a cikk írója idéz, különösen a bírálatoknak, melyek ezeknek 
a tanulóknak a tollából a regény hősnőjéről, Varjáról íródtak. Egy 
hatodik osztályos tanuló szerint „a Varjáról szóló regényből nem 
lehet megtudni, hogyan élt ő azelőtt, mielőtt traktorista lett, 
hogyan élt, mikor még a városban volt, s kifogásolom, hogy 
egyáltalán nincsenek gyerekkori emlékei”.

224



Egy leány, aki nyolcadikos, ekképp fogalmazza meg a vélemé
nyét: „Ez a Varja: automata. O csak a Párt akaratának a végrehaj
tója; mint személy nem valóságos; nincs, nem lehet olyan fiatal 
lány, akit csak társadalmi feladatok érdekelnek; ennek a Varjá
nak nincs személyes élete. Ilyesmi nem lehetséges.”

És a kivágott cikkből ideírok még egy harmadik, nem kevésbé 
bölcs bírálatot: „Amikor olvasol Varjáról, nem éled át vele együtt 
az ő állítólagos élményeit.”

Ezzel a reggeli olvasmányommal csak az én számomra van 
összefüggésben az a rokonszenves, Tru nevű fiatal kínai, aki 
a Vahtangov színházban segédrendező, s ma reggel felkeresett itt 
a Trubnaján. A filmszcenárióm ügyében jött, de beszélgetésünk 
hamarosan más irányt vett. O ugyanis a már Moszkvában is miti
kussá vált Optimisták témájáról érdeklődött, s ezzel kapcsolatban 
véleményt mondott Malraux könyvéről, mely a kínai forradalom 
egy szakaszát választotta témául. Tru most fordította kínaira 
a Les conditions humaines-t, és szerinte ez a Kínában játszódó tör
ténet valósággal hemzseg a minden kínai számára komikus baklö
vésektől, mert Malraux -  aki ugyan volt Kínában, de túl rövid 
ideig -  nemcsak a kínai életet, hanem Sanghaj topográfiáját sem 
ismeri eléggé. Ezt ő közölte Malraux-val, aki erre felhatalmazta, 
hogy javítsa ki a regényben az ilyen részeket, de ő azt mondja, 
hogy nem l e h e t  mindent kijavítani. S ezen ő szintén búsul. 
Vigasztalni próbáltam. Emlékeztettem rá, hogy Shakespeare 
római hősei csak színpadi jelmezbe öltöztetett angolok, és mégis 
nagyszerűek. Malraux ugyan nem Shakespeare, de az ő kínai 
hőseinek sem kínai voltukban az érdekességük, hanem abban, 
hogy meglehetős plaszticitással tükrözik a Nietzschén és Doszto
jevszkijen nevelkedett európai forradalmi intelligencia egy típu
sának önmagával folytatott disputáit.

Tru hosszan hallgat, és aztán azt mondja, hogy nem ért egyet 
velem.

-  Lehet, hogy ön zseniális költő -  jelenti ki, s nőies kis kezét 
egy pillanatra a térdemre teszi, aztán megismétli: -  Lehet, hogy 
ön zseniális, de még csak pár hónapja él Moszkvában, s ezért ha 
regényt írna, mely Moszkvában játszódna s melyben moszkvai
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embereket szerepeltetne, az a regény nem lehetne i g a z ,  csak 
legfeljebb s legjobb esetben é r d e k e s .  Rájöttem, hogy a mai 
nagy irodalomból nem hiányozhat a tacitusi elem, az, ami a mi 
időnknek és a térnek, amelyben élünk, a művészi dokumentáció
ja. Ennek a tacitusi elemnek híján is persze érdekes lehet, amit 
írunk, de az igazi irodalom az históriai értelemben is igaz.

Szívesen folytattam volna a beszélgetést, ha közben nem hív 
telefonhoz Steiner azzal a kérdéssel, hogy lévén M.-nek ma sza
badnapja, nem akarnám-e elhagyni odúmat. Ő eljönne értünk 
autójával, hogy megismertessen bennünket egy szovjet művész
szel, és még valamivel -  tette hozzá titokzatosan - ,  valamivel, ami 
„minden szónál ékesebben beszél” . S pár perccel később már jött 
is értünk.

Ekképp történt, hogy a mai nap harmadik élményét Steiner- 
nek köszönhetem. Csakugyan nem mondta meg előre, hogy hová 
visz bennünket, s autóját egy temető előtt állította meg. Sírok 
között haladtunk, amilyeneket még sose láttam, s amelyek meg
döbbentően tanúskodtak amellett, hogy a halál tényével szemben 
még a forradalom számára se marad más hátra, mint a fájdalom 
egyszerű bevallása. Minél egyszerűbb, minél csendesebb a fájda
lomnak ez a megvallása, annál emberibb és emberhez méltóbb. 
Az októberi forradalom első éveiben azonban itt Moszkvában 
még a halállal szemben is az életnek egy új stílusát próbálták láza
dóan szembeszegezni. Ez is csak annak a bizonyítéka, hogy 
a lenini Októberben valóban élő volt az az egyrészt gyermeki, 
másrészt prométheuszi utópisztikus szándék, mely nélkül 
-  ebben Platónnak van igaza -  nem volna érdemes s nem is 
lehetne se csalódni, se hinni.

Ez így van, s bár arra a chiliasztikus hangulatú forradalmi aka
ratra nem tudok másképp, mint nosztalgikus tisztelettel emlé
kezni, meg kell állapítanom, hogy egész sor itt látható, a forrada
lom első éveiből való, tehát épp ama nagy szándékok és remények 
ihletéből termett síremlék ma csak mint az emberi elme és ízlés 
eltévelyedésének groteszk emlékműve áll itt.

Igen, ez a hosszú sor hipermodern síremlék -  szemafort ábrá
zoló vastraverzek, a másik sírdombon meg ember nagyságú
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körző, a harmadikon kalapács, a negyediken acélrudakból össze
szerkesztett kubista ábra -  ha nem is ékesen, de mind félreérthe
tetlenül beszél a forradalom első éveinek arról az intenciójáról, 
mely annyira egy gyökeresen új világ teremtésére irányult, hogy 
még a temetőket is rá kell kényszeríteni, hogy az új szimbólumo
kat követelő új tartalmaknak a diadalát hirdessék.

Igen, félreérthetetlen az intenció: a halált, mely Októbernek is 
fittyet hányt, mely Október ellenére is, Október után is változat
lanul bután folytatta a maga mesterségét, akár a cárok és kapita
listák idején, sőt, akár a legtávolabbi szégyenletes barbár múlt
ban -  Október a halált is be akarta vonni az új világba, meg akarta 
tanítani az illetlenül buta, reakciós halált is, hogy új nyelven, új 
szimbólumokkal a teremtő akaratot és az alkotó munkát dicső
ítse.

Igen, az intenció világos, de ami ebből az intencióból ezeken 
a sírokon megszületett, bizonyíték rá, hogy mennyire nincs igaza 
Kantnak, mikor a szándékot tekinti a cselekvés egyetlen erkölcsi 
kritériumának. S még inkább bizonyíték arra, hogy művészetben 
nem a szándék számít, hanem egyes-egyedül az, hogy miként ölt 
testet a műben.

Nem számít a szándék. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
n a g y  műnek, minden emberi érték megteremtésének nem elen
gedhetetlen előfeltétele a nagy szándék. Épp ebben rejlik az esz
tétikai és etikai értékek mély közössége, eredendő testvérisége, és 
épp ezért ma már meggyőződésem: igenis igazam volt, mikor 
a Vityebszken mintha fejbe kólintottak volna, úgy ijesztett meg 
Vjacseszlav Fjodorovics kabinjában a női keblek fölé ezer és ezer 
fehér blúzra applikált Sztálin. Azóta se múlt el ez az ijedelem, nap 
nap után volt rá ok, hogy újra érezzem, de ma ez a megdöbbenés 
-  nem tudok enyhébb szót találni -  felháborodásba csapott át ott 
kint a temetőben.

Jártunk tovább a sírok között, és látni lehetett, hogy a forrada
lom első éveiben történt gyermekded kísérletek után a forrada
lom egyszerűen szinte egy csapásra takarodót fújt; visszavonult 
a temető kapuján túlra. Belátta és bevallotta, hogy nem tud mit 
kezdeni -  illetőleg, hogy semmi újat se tud kezdeni a halállal. És
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így, kezdve a NÉP éveitől mindmáig, a síremlékek megint olya
nok, mint minden más városi temetőben: a temető afféle sivár sír
kőraktár, s egy-egy sírkövön, mint egy tehetetlen bizonyíték 
vagy vád a halál ellen, bekeretezve a sírhalom alatt oszladozó 
halottnak egy szép, a maga élő idejéből való fényképe. S a sírfel
irat itt is -  ami énrám mindig komikusán hatott - ,  mintha a hátra
maradottak bejelentőlapot töltenének ki a halottról. Egy halott, 
akiről mint katonáról, mérnökről, doktorról, munkásról, diákról 
vagy tanárról, vagy nyugalomba vonult minisztériumi osztályve
zető-helyettesről szól a sírfelirat, mintha a halál kozmikus méltó
sága mellett leheletnyi jelentősége is volna annak, hogy milyen 
néven neveztek valakit és milyen funkciót töltött be ebben a két 
nemlét közötti átmenetben, melyet mi életként szenvedünk és 
szeretünk.

S míg így a sírok közt haladtam, böngészve a feliratokat és 
tekintetemmel egy-egy sír felett lombosodó fiatal fa fölényesen 
közömbös szépségén megpihenve, a sírok közül elénk bukkant 
egy hatalmas termetű pópa, nagy fehér szakállal, s egy pillantásra 
se méltatva bennünket, testtartásában és járásában a méltóságnak 
kifürkészhetetlen öntudatával haladt el mellettünk -  mint valaki, 
aki legalábbis itt a temetőben még mindig legyőzhetetlennek 
tudja magát.

A katasztrófa -  legalábbis számomra katasztrófa -  ezután kö
vetkezett.

Elfelejtettem megemlíteni, hogy mielőtt a temetőbe értünk, 
Steiner megállította a kocsiját, és egy a Tverszkaján már ránk 
váró középkorú férfit vett fel maga mellé. Új útitársunk be is 
mutatkozott: Sadr. A nevét világosan s mintha bizonyos nyoma
tékkai ejtette volna ki, de minthogy bennem ez a rövid szótag 
semmiféle képzettársítást nem idézett fel, nem is foglalkoztatott 
tovább. Egész úton M. és én hátul, ő meg elöl, barátunk mellett 
ült. A temetőhöz érve megfeledkeztem még barátunk tréfás, iro
nikusan titokzatoskodó magatartásáról is; ő ugyanis még mindig 
nem mondta meg, mi az a meglepetés, amit számunkra tartogat. 
Most azonban, hogy a temetőben már jó ideje jártunk a sírok 
mentén -  melyek itt is bizonyos katonás rendben sorakoznak egy
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más mellett, takarékoskodva a hellyel, hogy majd nekünk is jus
son - ,  egyszerre milicista egyenruhába öltözött fegyveres ember 
állta el utunkat: ezen az úton -  mondta -  nem szabad tovább
menni. Steiner a Mefisztót játszotta, afféle diplomata Mefísztót, 
akinek az arcáról semmit se lehet leolvasni, komoly volt, és úgy 
tett, mint aki maga is csak várja a fejleményeket. Útitársunk, 
Sadr azonban a zsebébe nyúlt, valami bumaskát vett elő, pár szót 
váltott az egyenruhással, aki erre tisztelegve félreállt.

Sadr egy intésére és őt követve, folytathattuk utunkat. Néhány 
pillanat után már nem kétoldalt domborodó sírok közt s nem 
gyeppel benőtt ösvényen, hanem apró kavicsokkal beszórt sza
bad téren jártunk. És megint egyenruhás ember, ezúttal kettő. 
Ezek azonban most már nem gördítettek további akadályt 
utunkba, ellenben most meg Sadr állított meg bennünket.

-  Vöt -  mondta, és egy sírra mutatott, mely a kavicsokkal 
beszórt és elkerített téren társtalan magányosságban domboro
dott.

Sadr kék szeme alig egy másodpercig tekintett rám, úgyszól
ván csak rám suhintott a tekintete. Aztán nyomban elmélyedt 
a mű önfeledt szemléletébe. Steiner, mint aki csupa tapintat 
s attól tart, hogy zavarhatna bennünket a szemlélődés élvezeté
ben, szalmakalapjával a kezében úgy állt kissé oldalt tőlünk, 
mintha kizárólag azzal volna elfoglalva, hogy mint Sadr a művét, 
ő az ezúttal is kifogástalanul kifényesített cipője orrát vegye hosz- 
szan és alaposan szemügyre.

M. és én, akik kettőjük között álltunk, szintén hallgattunk. 
Ezt Sadr nyilván félreértette, mert méltónak ítélt bennünket 
arra, hogy kifejtse előttünk művészi koncepcióját. Mint a már
vány sírkő arany betűs felírása mutatta, Nagya Alelujeva sírja 
előtt álltunk. Sztálinnak volt a felesége, és pár év előtt lett öngyil
kos. Sadr azonban nem a szép márványkőre hívta fel figyelmün
ket, hanem az ijesztően élethű, rózsaszínű rózsára, mely a sír
domb szélén volt elhelyezve és melyet ő készített márványból. 
Fojtott hangon s szemét le nem véve erről a művéről elmondotta, 
hogy mikor „legfelsőbb helyről” megbízást kapott a sír tervezé
sére, soká töprengett, hogy mi módon mutatkozhatnék méltónak
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erre a minden eddiginél nagyobb megtiszteltetésre. (Steiner halá
los komolyan továbbra is a cipője orrát szemléli, ő már nyilván 
hallotta a történetet, és látta már előbb, ugyancsak a művész tár
saságában, a műremeket.) Sadr kifejtette, hogy véleménye sze
rint van valami, amit szerencsés vagy szerencsésen ihletett pilla
natnak lehetne nevezni, és egy ilyen szerencsésen ihletett pillanat 
volt az, ami őt megajándékozta az ötlettel: rózsaszín márványból 
rózsát tenni a sírra; a közönséges rózsa elhervad, de a márványró
zsa nemcsak szép, hanem maradandóságával a tartósságot is 
szimbolizálja. Csak márványrózsa lehet méltó ahhoz, aki Nagya 
Alelujevát gyászolja.

Majdnem szavalt. Aztán elhallgatott, s fejét oldalt hajtva, sze
mét összehúzva, lassan ment előre, a márványrózsa irányába, míg 
csak ott nem termett mellette, illetve míg el nem állta útját a sír 
két fegyveres őrzője. Sadr az önérzetnek olyan parancsoló páto
szával felelte nekik: -  Én vagyok a művész (hudozsnyik) - ,  hogy 
azok még írásos bizonyítékot se kértek tőle, hanem félreálltak. És 
nem fogom elfelejteni, hogy a két egyenruhás fiatalember milyen 
tiszteletteljesen figyelte, amint a művész a talpa alatt csikorgó 
kavicsokon odament a márványrózsához, lehajolt hozzá, fel
emelte, és talán három centiméterrel arrébb helyezte.

-  Mozgatható, akár egy közönséges rózsa -  magyarázta meg 
nekünk, mikor visszatért. -  Ennek azonban -  folytatta gondter
helten -  megvan a hátránya is. Magának az őrségnek a tagjai 
-  avatatlan emberek! -  fel-felemelik, kézbe veszik, s aztán persze 
nem tudják úgy visszatenni, ahogy kell. Ahányszor kijövök, min
dig nekem kell a helyére tennem.

S míg beszélt, megint oldalt hajtotta fejét, s összehúzott szem
mel, mint aki célba lő, ellenőrizte, hogy sikerült-e megtalálnia az 
öngyilkos Nagya Alelujeva sírján a mozgatható márványrózsa 
számára azt a helyet és helyzetet, melyet ő mind a sír, mind a dísz
tárgy szempontjából magasabb művészi szempontból legelőnyö
sebbnek tart.

A némaságot, mellyel hallgattam, és a nagyra nyitott szemet, 
mellyel M. nézett fel rá, a művész oly tökéletesen félreértette, 
hogy felajánlotta, tekintsük meg mindjárt az ő műtermét is. A mi
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kitűnő modorú Mefisztónk látható örömmel, csak számunkra 
látható kárörömmel adott kifejezést megelégedésének, és szolgá
latkészen ajánlotta fel, hogy kocsijával azonnal indulhatunk.

Míg Mefisztónk, illetve Vergiliusunk a kormánykerék mellett 
háttal ült felénk, Sadr -  arccal velünk szembefordulva -  útköz
ben szakadatlanul szóval tartott bennünket. Megkérdezte, hogy 
megtekintettük-e már azt a nagy meztelen figurát, mely a kultúr- 
parkot díszíti? Igen, mondtam, mindjárt a kultúrparkban tett 
első látogatásunk alkalmával szemünkbe ötlött.

És nem hazudtam. Csakugyan szemünkbe ötlött, helyesebben 
szemen öklözött ez a figura, melynek derűt és erőt kellene sugá
roznia, holott nem más, mint szörnyszülött, kőbe vésett bizonyí
ték arra, hogy aki ezt készítette, azt messze elkerülték nemcsak 
a múzsák, hanem a legelemibb mesterségbeli ismeretek is. Sze
men öklözött ez a meztelen figura, melyet legszívesebben elfed
tem, elrejtettem volna a Gorkijról elnevezett parkban a világ 
szeme elől, mint ahogy a részeg Noé meztelenségével tette Sem, 
a Bibliában ezért külön dicséretre méltatott ifjú ősöm.

-  Az az én művem -  mondta Sadr.
A műtermében rövidre fogtuk a látogatást. Steinert, aki úgy 

tett, mintha rendkívül érdekelnék a figurák és kompozíciók, 
melyek Sadr szavai szerint kivétel nélkül „realista, de monumen
tális irányzatúak”, M. is, én is egyszerre emlékeztettük rá, hogy 
halaszthatatlan tennivalóink vannak. Mielőtt elmentünk, Sadr 
még rajzokat is mutatott. O tervezte a szovjet állam kölcsönköt- 
vényein látható rajzot is.

A legnehezebb volt, hogy az ember nem tudott hová nézni, 
mert Sadr kék szeme mint rendőr figyelt minden szemrebbenésre 
-  de, hála a tökéletes félreértésnek, élvezte az ő monumentális 
realista műremekeinek elnémító hatását. Trófeumokat is kezdett 
mutogatni: művei fényképeit és himnikus ismertetéseket, melye
ket egy-egy állami kitüntetés alkalmából a Pravda és az Izvesz
tyija, továbbá a szovjet képzőművészek szaklapja közölt az 
ő műveiről. Sadr a küszöbön szó szerint a következőképpen bú
csúzott:

-  Ha majd visszamennek Európába, elmondhatják, hogy ott 
jártak a jelenkor Michelangelójának műtermében.
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Amilyen üres és kifejezéstelen a kék szeme, olyan kifejezéstel
jes volt a hangja; a meggyőződés melege hatotta át ezeket a sza
vait. Százhetvenmilliós nép legfőbb képviselői, százhetvenmil
liós nép olyan képviselői, akik minden kérdésben egyetlen abszo
lút tekintélynek a nevében szólnak, százhetvenmilliós nép akara
tának, céljainak -  és értékeléseinek legfőbb kifejezője, megteste
sítője és irányítója, maga Sztáün ismerte és ismeri el őt művész
nek, nagy művésznek. Az optimizmus és életerő monumentális 
művészete leghivatottabb reprezentánsának -  s ehhez az ilyen 
helyről jövő eüsmeréshez viszonyítva Sadr elvtárs voltaképp sze
rény, voltaképp Michelangelo számára megtiszteltetés, hogy 
Sadr elvtárs a maga nagyságát egyáltalán összeméri a hajdani 
pesszimista olasz képzőművésszel.

Gyerekkoromban -  egész kis gyerek voltam -  kimondhatatla
nul foglalkoztatta képzeletemet egy nagy, nagy és nagyon magas 
szürke ház Apatin főutcáján. Minden nagy volt rajta, még az 
ablakok is sokkal nagyobbak, mint másutt, de leginkább a két- 
szárnyú, zöldre festett, nehéz tölgyfa kapu izgatott, óriási és min
dig ragyogóan fényes sárgaréz kilincsével és a kilincs alatt a szin
tén sárgaréz keretbe foglalt kulcslyukkal. Az ablakok mögött az 
év minden szakában és a nap minden órájában -  ezt az utca túlsó 
oldaláról, ha sétálni vittek bennünket, gyerekeket, jól láthat
tam -, mindig csukva voltak a spaletták. És akárhányszor jártunk 
is arra, sohase, egyetlenegyszer se láttam, hogy mi van a szürke 
falak, a kivételesen nagy ablakok és a hatalmas kapu mögött, bent 
a házban. Milliomosé -  így mondták - ,  milliomosé ez a ház, 
s a milliomos házában -  ezt sokszor hallottam -  az udvarban 
a virágoskert gyönyörű, és gyönyörűek a szobák, és gyönyörű 
nagylányai vannak, a nagylányok Pesten vagy talán idegen 
országban, még Pestnél is fényesebb városokban élnek, maga 
a milliomos pedig... De mindez nem tartozik ide. Ami ide tarto
zik: „a milliomos” a gyermek számára nem olyan embert jelen
tett, akinek a zsebei tele vannak pénzzel vagy aki szántóföldek 
meg gyárak tulajdonosa. „A milliomos” afféle csodálatos lénynek 
tűnt, amilyen általában csak mesékben található, ám ez esetben, 
kivételesen, egy példány eljött a meséből Apatinba, s nem messze
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a dunai uszodától, ott, ahol a vadgesztenyefák lombosán állnak 
sorfalat, a főutcán építtetett magának házat. „A milliomos” -  épp 
az volt benne a titokzatos és vonzó, hogy nem tudtam róla semmi 
többet, csak annyit, hogy neki bőven megvan mindaz, ami rajta 
kívül mindenki másnak csak vágya. Kezdve Martin bácsitól, aki 
hajnaltól estig porfelhőben állva gerebenezi a kendert, és vért 
szokott köpni, és tüdővérzés ellen orvosságként a saját vizeletét 
issza, egész az én apámig, akinek a fészerében Martin bácsi dol
gozott, beleértve a szolgálólányt is, aki Gombosról jött, a világon 
mindenki egyetértett abban, hogy a vágyak netovábbjának, az 
elérhetetlen Utópiának megvalósulását Apatinban az a zárt kapus 
ház, a milliomos háza rejti, mert ott minden olyan kívánság, ami 
nekünk többieknek még mint gondolat is túl merész, csak egy
szerűen elhatározás kérdése, csak annyi, mint nekem felülni vagy 
fel nem ülni az én hintalovamra. Ez az, ami ide tartozik. Ez, 
s még inkább az emlék, hogy mennyire szerettem volna a nagy 
zöld kapu sárgarézbe foglalt kulcslyukán keresztül legalább pil
lantást vetni a sose látott udvarba, s meglátni a gyönyörű virágos
kertet. És leginkább ide tartozik az emlék, hogy egyszer csak
ugyan meg is próbáltam, de akárhogy is erőlködtem, még lábujj
hegyre állva se értem fel szememmel a hatalmas zöld kapu sárga
rézbe foglalt kulcslyukáig.

Most, itt Moszkvában, újra átélem az érzést, mely ezt a múltba 
temetett gyerekkori emléket, azt a pillanatot kísérte, mikor hasz
talan álltam lábujjhegyre, s mégse nőttem meg annyira, hogy 
megpillantsam a valószínűtlen valóságot, melyet a látható falak 
takartak el előlem. Most, itt Moszkvában, újra hasonló vágyako
zással szeretnék mögéje látni annak, ami lépten-nyomon a sze
mem előtt ágaskodik. De nemcsak mögéje látni. Szeretnék azon 
túlra is ellátni, ellátni egész odáig, ahol majd egyszer hétköznapi 
ma lesz az, ami nekünk most még csak áhított harci cél, távoli 
holnap. Szeretnék, de ezúttal nem gyermeki kíváncsiságból, 
hanem nagyobb, szomorúbb, nyugtalanítóbb okból: szükségből. 
Azért, hogy kevesebb keserűséggel és több nyugalommal tudjam 
elviselni a közbeeső állomást, azt a múltból a jövőbe vezető útsza
kaszt, melynek neve a mai Szovjetunió. Ám hiába ágaskodom,
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hiába igyekszem minden elmebeli képességemet összeszedni, 
hogy felfedezzem: milyen dialektikus bukfencek után fog 
e b b ő 1 a mai valóságból az a holnapi, az a másik kibontakozni 
-  mindig újra s mindig erősebben látom, hogy ez a mai valóság 
mennyire elüt attól, melynek előkészítője és megteremtője kell 
hogy legyen.

Nem értem, nem tudom megérteni: akik arról beszélnek, 
írnak és énekelnek, hogy ma itt milyen gyönyörűség és boldogság 
élni, vajon ezek nem tudják, nem érzik-e, hogy ezzel a megenged
hetetlen szerénységükkel árulást követnek el magával a harci cél
lal, a holnappal szemben? Ha ennek a mai Szovjetuniónak leg
főbb létjogosultságát és feltéden mentségét nem abban látnám, 
hogy ez a Szovjetunió az emberibb holnap előfeltétele és hordo
zója, mi kötne hozzá? Nem épp az köt-e hozzá, hogy hiszek egy 
holnapban, mely ebből a Szovjetunióból fog kinőni, de melyben 
írmagja se marad annak, ami ennek a mai Szovjetuniónak a szel
lemét jellemzi?

Steiner őszintén beszél velem, én is őszintén ővele, de ami 
engem illet, én mégis mindig egy pozícióból, melyet úgy érzem, 
védenem kell. Vele szemben én mindig önkéntelenül „a vonalat” 
védem és képviselem, éppúgy, ahogy Kurellával szemben a kér
dező és kétkedő eretneket. Mind a két esetben őszinte vagyok, 
csak a szemben állóra reagálok teljes őszinteséggel. De ha magam 
vagyok, ha csak magammal beszélgetek, akkor érzem, hogy még
sem, egyik esetben sem mondok meg mindent, fenékig.

Steiner erre a holnapba vetett hitre azt mondja, majdnem húsz 
éve hallja a Szovjetunióban, hogy milyen szép lesz a holnap. Azt 
mondja, hogy ez a holnapba vetett hit pszichológiailag ugyan
olyan önáltatás, mint a reménykedés egy síron túli világban. 
Nincs igaza. A Szovjetuniónak katonailag, gazdaságilag és szelle
mileg fel kell készülnie minden eshetőségre, mindenekelőtt egy 
olyan háború eshetőségére, melyben legalábbis kezdetben egye
dül, csak saját magára utalva állna egy az ő elpusztítására egysé
gessé vált egész ellenséges világgal szemben. Ezt a felkészülést az 
adott világban és saját népeinek adott kulturális fejlődési fokán 
más eszközökkel, finomabb módszerekkel, emberibben nem
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tudja elvégezni. Nem a túlvilágba vetett hitről van tehát szó, 
hanem a bizonyságról, hogy a harc mai körülményeiből és stádiu
mából következő csúf, ostoba és szégyenletes jelenségek nem vál
toztathatnak és nem változtatnak a harc céljának nagyszerűsé
gén, azon a holnapon, melynek elérésére ma n i n c s más kezes
ség, mint e z a Szovjetunió.

Az én eredőm így hangzik: hiszek egy holnapban, egy szocia
lista holnapban, amikor majd annyival emberibb, oly emberi fel
tételek között élnek az emberek, hogy meg se tudják majd érteni, 
mi, maiak miként tudtuk elviselni a sötét babonák renaissance- 
ának, a butaságnak, önteltségnek és rútságnak, az átlátszó hazug
ságnak mint az állami propaganda sarkalatos elvének ezt a mai 
szovjet atmoszféráját. Remélem, hiszem, hogy meg se tudják 
majd érteni, mi, maiak hogyan tudtuk elviselni ezt az atmoszfé
rát, mely azonban a külső, fasiszta, kapitalista világgal szemben 
még így is nemcsak képviseli, hanem objektíve jelenti is a forra
dalmi negációt. S mert hiszek egy holnapban, a szocialista hol
napban, mely a Szovjetuniónak erre a mai állapotára feltétlenül 
úgy fog visszatekinteni, mint az elmaradottság, embertelen 
önkény és elembertelenedett hivatalnokok korszakára, megint 
egyszer megpróbálok felágaskodni, mint akkor gyerekként Apa- 
tinban, hogy ezúttal, az idő kerítésének fölébe kerekedve, 
kinyújtsam a kezem egy ifjú ember felé, aki majd akkor lesz, ami
kor az emlékezés a mi életünkre már egy boldogabb emberiség 
iskolakönyvekben őrzött rossz emlékét fogja csak jelenteni.

Ezen a mai nagyon komoly estémen, ezen a keserűen szomorú 
estén nemcsak a magam, hanem egy egész nemzedék nevében, 
á la Villon, ha nem is az akasztófa árnyékában, de sok-sok akasz
tófa árnyékában, egész akasztófaerdő árnyékában szólok át az idő 
kerítésén:

„Fréres humains qui aprés nous vivez.

* „Embertestvérek, még élni tudók...” Francois Villon: Gyász-irat. Illyés Gyula for
dítása.
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Átszólok az idő kerítésén. Teszem ezt azért is, mert akárkinek 
próbálnám is ma itt elmondani azt, amivel tele van a szívem, csak 
félreérthetné. Amivel tele van a szívem. Nem véletlen, hogy egy 
ilyen régimódi kifejezés került ki a toliam alól épp most, mikor 
a jövőbeli ifjú emberhez próbálok szólni. Hiszek abban, hogy 
vannak, igen, nagy számban vannak divatjukmúlt fogalmak, 
melyekről ki fog derülni, hogy közelebb állnak a jövőhöz, mint 
sok minden, ami itt ma a leghangosabban képviseli a jelent. 
Hiszek abban, hogy a holnap intronizálni fogja a tragikus vágyból 
született szépségnek a méltóságát és sok mindent, amiről ma, épp 
e holnap érdekében, nem illik beszélni, vagy aminek épp e hol
nap érdekében ma tűrni kell a megcsúfolását. M., akivel beszél
hetnék erről, mindezt úgyis tudja, aki pedig nem tudja, annak 
hiába mondanám, csak félreérthetné. S énnekem meggyőződé
sem, hogy az ember nemcsak azért felelős, amit mond, hanem 
azért is, hogy miként hat az, amit kimond, felelős azért is, ha egy 
olyan pillanatban mondja ki a gondolatát, melyben nem érthet
nék meg úgy, ahogy ő gondolta. És inkább elharapnám a nyel
vem, semhogy egyetlen olyan szót kimondjak, melyet bárki is 
úgy értelmezhetne, mintha „ellenzéke” volnék annak a célnak, 
melynek ma ez a Szovjetunió az egyetlen biztosítéka és védelme
zője. De mégis, ha bárkivel is közölném gondolataimat a Szovjet
unió mostani jelenségeivel kapcsolatban, azokat m o s t és i 11, 
ebben az a k u s z t i k á b a n  úgy hallanák, e gondolatok úgy 
hangzanának, hogy össze lehetne őket téveszteni gondolatokkal, 
melyek nemcsak hogy nem az enyémek, hanem az ellenségeiméi.

,fréres humains qui aprés nous vivez
N ’ayez les coeurs contre nous endurcis”*,

mert már azzal, amit itt bevezetőben leírtam, megvallottam azt, 
ami nekem, ami nekünk, akik ma élünk itt, a legnehezebb: itt, 
ahol a maradéktalan kitárulkozás, a szétáradás, a nagy eggyé

* „Embertestvérek, még élni tudók,
Ne tekintsetek ránk szívtelenül.” -  Villon uo.
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olvadás a legmélyebb vágyunk, épp itt mindnyájan mintha 
gonosztevők volnánk, tele vagyunk titkos és titkolt, be nem vall
ható gondolattal.

„Isten szeme mindent lát, látja a legelrejtettebb gondolatot is” 
-  ez az elképzelés egy a még álmainkba is betolakodó emberfeletti 
titkos ellenőrről, főfelügyelőről, egy a minden lépésünket, min
den idegrezzenésünket számon tartó korlátlan hatalmú Titkos 
Rendőrről, aki egyben Bíró és ítéletvégrehajtó is -  ez az elképze
lés az ismeretlen hatalmaktól szűkölő, tehetetlensége érzésének 
paroxizmusában hallucináló, félelmektől megnyomorított em
beri szellem félelmeinek valósággal tökéletes definíciója, a terror
nak mint szubjektív állapotnak a legfelső fokú megnyilvánulása.

Ez a mindenhova elérő és mindent átfogó mágikus és zsarnoki 
barbár vallási terror megfosztja ugyan az embert a magányosság
hoz való jogától, de -  s ebben rejlik az évezredeket túlélő szívós 
életrevalósága -  egyben meg is szabadítja az embert a magányos
ság -  a minden titokkal együtt járó magányosság terhétől is. Ha 
belénk is oltja a mindig szűkölő rossz lelkiismeret mérgét, ugyan
akkor meg is szabadít a titok felelősségétől, mert hiszen a min
denható Titkos Rendőr, Bíró és ítéletvégrehajtó nemcsak min
dent tud, hanem mindent hasonlíthatatlanul jobban tud, mint 
bármely alattvalója.

A vallási terror az a l a t t v a l ó i  felelősséggel helyettesíti az 
e m b e r i  felelősséget. S mivel az emberi felelősség az alattvalói
nál lényegesen komplikáltabb feladatok elé állít, lényegesen 
nehezebb, mint a legnehezebb alattvalói is -  a vallási terror renge
teg fájdalmas emberi erőfeszítés szüksége alól mentesít, bizonyos 
specifikusan emberi erőfeszítéseket bűnnek nyilvánít, de egyben 
feleslegessé is tesz az alattvaló számára. Ha sikerül megteremteni 
a jó alattvalót, azaz a teljesen alattvalóvá redukált embert, akkor 
megszületett egy bizonyos harmónia, megszületett e diszharmo
nikus világban a harmonikus ember. Egy harmónia, mely nem 
öntudaton, hanem a teljes függőség és a teljes bizalom m e g - 
s z o k á s á n ,  a szokás hatalmán épül.

Az égi fantom alattvalójává redukált ember: ez a vallási ideál. 
Ennek a vallási ideálnak a pandanja a hitleri: a teljesen militari-
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zált, a teljesen dehumanizált nemzet mint egyének összessége. 
A hangsúly a „teljesen” szón van. Ami nagyjában és egészében 
többé-kevésbé sikerülhet is, azt maradék nélkül, teljesen megva
lósítani a középkornak éppúgy utópisztikus ideálja maradt, mint 
ahogy -  remélhetőleg -  a Harmadik Birodalomnak se fog sike
rülni.

A mai Szovjetuniónak is megvan egy sajátságos, az adott hely
zet által rákényszerített koncepciója arról, hogy milyen szellem
nek kell áthatnia a szovjet embert, éspedig szintén t e l j e s e n .  
Ami ebben a koncepcióban a legfontosabb, aminek itt minden 
mást alárendelnek s aminek megvalósításához minden más csak 
propagandisztikus eszköz, azt hosszas fejtörés után röviden így 
definiáltam a magam használatára: a Szovjetunióban olyan 
embert akarnak formálni, aki egész szellemi struktúrájában 
a hamleti vagy fausti típus teljes negációja. Egy embert, akinek 
ne legyenek olyan kérdései és kétségei, amelyekre már előzőleg 
nem állnának készen a feltétlenül elfogadható, kétséget kizáró 
autoritatív válaszok. A szovjet ideál olyan ember, aki maximális 
szorgalommal sajátítja el az autoritatív és minden további kérdést 
már csírájában feleslegessé tevő, kidolgozott feleletek sorát.

Racionális embertípus az, amelynek a megteremtésén ma itt 
fáradoznak? Igen is meg nem is. Nem, mert van egyetlenegy irra
cionális elem, melyet módszeresen ápolnak: az államot jelképező 
autoritásba vetett teljes és feltétlen hit. De minden mást, ami 
csak emlékeztet is Baudelaire Avertisseurjére, mindent, ami 
örvényt, tervbe nem illeszthetőt, nyugtalanítót, rejtélyeset, tragi
kusát vagy csak szellemi kalandot is jelenthetne, egyszóval min
dent, ami hamleti-fausti, azt káinbélyeges tiltott szellemi dug- 
árunak tekintenek.

A párt, mely az ellenséges hatalmak gyűrűjétől körülvett prole
tárállam fennmaradásáért, védelméért és világméretekben való 
győzelméért viseli a felelősséget, a párt nem talált más módszert 
a százhetvenmilliós nép mozgósítására és kormányzására, arra, 
hogy ez a százhetvenmilliós nép a jelenben és a jövőben győzel
mesen inogj átszhassa a történelemtől neki kiosztott titáni szere
pet. A párt nem kockáztathatott: a forradalom lenini, eget ost

238



romló szellemi lendülete után, minthogy a proletár világforrada
lom, melynek a reményére épült Október, elmaradt, a párt 
a maga kormányzási és szellemi módszereit, jelszavait és követel
ményeit a százhetvenmilliós nép kultúrnívójához szabta, s így 
alakult ki itt ez a mai rendszer, mai kormányzási és propaganda
módszereivel, a szovjet ember ideáljának mai koncepciója. Nem  
azért van így, mert Sztálinnak vagy másvalakinek így s csak így 
tetszik, hanem mert másképp nem tudják elvégezni a feladatot: 
kiépíteni, megalapozni azt a hatalmat, mely majd győzelmesen 
tud szembeszállni az ember felszabadulásának minden ellensé
gével.

Tragikus, de igaz: Mussolini, de még inkább Hitler sokat 
tanult és vett át a szovjetek mai kormányzási propagandamódsze
reiből. Tragikus, de igaz az is, hogy a mai Szovjetunió is a Hitler 
elleni harc és az erre a harcra való felkészülés során nem tudta 
elkerülni, hogy ne tanuljon kormányzási és szellemi módszereket 
a nemzetiszocializmustól. Kölcsönös a kontamináció. Hadsereg 
ellen győzelem reményével csak hadsereg tud harcolni, és a Szov
jetunió a kizárólag Hitlernek hódoló, módszeresen dehumanizált 
hódító nemzet ellenében mind félreérthetetlenebbül alakítja ki 
a maga eszményképét: a csak Sztálinnak hódoló, „tanítvánnyá” 
redukált embert, aki kérdései végleges határaként a Tanító felele
teit és utasításait ismeri el, s e határon belül -  ez az eszménykép 
-  spontánul derűs, magával és a dolgok menetével elégedett, 
gyermekien bizakodó és még hálás is. És ha a reális szovjet ember 
nem tudta még elérni ezt a minden eszközzel propagált eszmény
képet, akkor ennek megfelelően rossz a lelkiismerete, vagyis 
ennek megfelelően fél attól, hogy rajtakaphatják, s vigyázni fog, 
hogy elkerülje a büntetést, melyet, ha valakire lesújt, megérde
meltnek kell tekintenie, mivelhogy titokban magán tapasztalja, 
hogy a legbuzgóbb igyekezet is csak megközelítheti, de meg nem 
valósíthatja a derűs ideált és e derűs ideál szigorú követelményeit.

Ami engem illet, engem személy szerint: ha csakugyan ez az 
ára annak, hogy a német fasizmus támadó háborúja esetén a Szov
jetunió megsemmisítő csapást mérjen a német fasizmusra és 
a vele szövetséges sötét hatalmakra, ha csakugyan ez az ára
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annak, hogy a Szovjetunió felépítse a szocialista társadalmat, 
akkor ezt az árat is akceptálom. Nincs az az ár, amit szabad volna 
nem akceptálni, ha arról van szó, hogy biztosítani kell, illetve 
meg kell teremteni a feltételeket, melyek nélkül az emberiség 
elveszti, elvesztheti nemcsak a mai pokolból való kiútját, hanem 
még annak reményét is. Tehát amellett vagyok, hogy ezért a kive
zető útért mindent akceptálni kell, akceptálni akarok és akceptá
lok is.

Ámde ebből nem következik, hogy be tudom vagy be akarom 
csapni magam, s hogy ujjongva vívmánynak, sőt elért célnak 
higgyem azt, ami valóban nem más, mint szükséges keserves ára 
egy még csak elérendő állapotnak, annak, mely majd, jövendő
beli fiatal barátom, a te számodra már magától értetődő lesz, 
melyben már nem lesznek politikai problémák és nem lesznek 
taktikai és taktika diktálta szükségességek -  és hazugságok. 
Neked, fiatal barátom, itt a papíron ez éji órában megsúghatom, 
te megérted: mi maiak 1917-ben, 1918-ban, 1919-ben azt hittük, 
hogy már csak hetek, hónapok kérdése, hogy a fullasztó sötét 
alagútból mikor kerülünk ki napfényes mezőkre. Tévedtünk. 
A napfényes mezők helyett fullaszt és tart a sötétség, még mindig 
alagútban élünk, sőt a sötétség egyre nő. És bár egyre nő, még 
mindig nem gondolhatjuk, hogy elérte azt a legnagyobb fokát, 
melyből a következő lépés már a napfényes mezők ünnepével lep 
meg. Mi maiak benne vagyunk a sötétben, a még egyelőre vége
láthatatlan sötétben, s immár jó ideje. Jó ideje, de azért nem szok
tunk hozzá, nem lettünk vakondok, megmaradtunk, legalábbis 
vágyainkban és követeléseinkben, megmaradtunk embereknek. 
És nem bizonyít mást, csak azt, hogy nekünk maiaknak milyen 
nehéz élni, hogyha megvallom: itt kikerülhetetlen sors lett -  sors, 
vagyis leküzdhetetlen objektív helyzet -  az embernek az önmagá
val való egyet nem értése, sors lett az, amit a mai forradalmár tra
gikus tartufferiájának neveznék.

A legtöbben vagy legalábbis nagyon sokan itt már oly régóta és 
oly heroikus következetességgel képmutatók -  igazi képük 
helyett egy magukra vett képet viselnek, hogy végül már ők 
maguk is tudják, mennyire elüt a mutatott, a fegyelemből felöl-
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tött képük a valóságostól. Ők maguk is összetévesztik a jelmezt 
valóságos eltakart arcukkal. Ezek a tökéletes hipokriták az idő 
vértanúi.

Sallai Imréről hallottam, hogy heves összeütközései voltak 
Kun Bélával, és egy verzió szerint, melyet nem tudok ellenőrizni, 
azért küldték Budapestre illegális munkára, hogy ily módon 
megszabaduljanak tőle. És Sallai -  így mondják -  tudta ezt, és 
gyűlölte Kun Bélát. És mégis, a budapesti gyűjtőfogház udvarán, 
a bitófa alatt, már hurokkal a nyakán, Kun Béla nevét kiáltotta, 
Kun Bélát éltette. Motívum, melyet még Shakespeare sem írt, 
még Shakespeare sem írhatott meg, mert mai motívum, specifi
kusan mai. Sallai a heroikus megtestesítője annak az aszketikus 
fegyelmezettségnek, mely sírig alárendeli magát a személytelenül 
kötelező maszknak -  a heroikus, tragikus hipokrízis mártírpél
dája.

Én azonban? Még ebben is csak kontár vagyok, mert nemcsak 
hogy mindig maszknak érzem a maszkomat, nemcsak hogy min
dig érzem, mennyire elüt igazi arcomtól, hanem mindig újra el
lenállhatatlanul benső szükség kényszerít, hogy fel-fellebbent- 
sem ezt az idő által rám adott maszkot, hogy ki-kikandikáljak 
alóla -  ha már másképp nem lehet, akkor legalább úgy, mint 
most, ezen a fülledt nyári éjszakán, a jövő irányába.

De nemcsak arról van szó, hogy én kontár vagyok, nemcsak 
arról, hogy még akkor se tudok ideálisan megfelelni a mai szovjet 
ideálnak, ha ezt a forradalom, a szocializmus, tehát, távoli jöven
dőbeli ifjú ember, a te érdekeid követelik is. És többről van szó, 
mint rólam vagy bárki egyéni esetéről. Arról van szó, hogy bár
mily szükséges is legyen pillanatnyilag a szellemnek ez a teljes 
konformizmusra való redukálása, s bármennyire is akarok akcep
tálni mindent, ami szükséges a jövő szempontjából -  mégis, vala
hányszor úgy tűnt nekem, hogy itt csakugyan sikerült vagy sike
rülhet megvalósítani azt az eszménybeü, problémátlanul konfor
mista szovjet embert, ez mindig elég ok volt arra, hogy kétségbe
essem, s nemcsak a jelen, hanem a jövő miatt, temiattad is, kihez 
ezt az éjszakai gyónásomat intézem. Kétségbeesni azon, hogy ha 
sikerülne, amiről elhittem, hogy szükséges? Kétségbeesni egy
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olyan taktika sikerén, melyről el kell hinnem, hogy hozzátartozik 
a győzelemért való harc aszketikus erőfeszítéseihez?

Ez nem logikus, ez ellenkezik minden logikával?
Nem igaz. Annyira nem igaz, hogy ebben az esetben -  sajnos 

-  ez az egyetlen logikus. Egyetlen logikus épp azért, mert a jövő
ről van szó, mert csak egy m á s jövő lehetne az, ami meghozhatná 
e n n e k a jelennek az igazolását, s mert épp ez a m á s jövő válna 
lehetetlenné, ez a m á s jövő lenne nyomban puszta fantazmagóri
ává, ha e n n e k a jelennek sikerülhetne, hogy tegye s úgy tegye 
derültté, kielégítené é s k é r d é s t e l e n n é a  maiakat, mint aho
gyan azt a mai szellemi módszerek akarják és a szovjet ember mai 
eszményképe követeü.

És ez az oka annak, hogy -  legalábbis ebben az órában úgy kép
zelem -  sose fogom elfelejteni E. Taratuta nevét. Noha nem 
tudom, fiatal-e vagy öreg, még azt se, hogy nő-e vagy férfi, hűsé
gesen fogom megőrizni E. Taratuta emlékét egy sorban azokkal 
a lényekkel, akik velem jót tettek. Szükségem volt biztatásra, 
reményeim felfrissítésére, és E. Taratuta -  igen, az vigasztalt 
meg, ami E. Taratutát megijesztette. Az-e, hogy a Szovjetunió 
középiskolás ifjúsága cári időkben nyomtatott ponyvát, Nick 
Cartert, Pinkertont, detektívregényeket és rémtörténeteket fal, 
nem pedig ideológiailag pozitív, ideológiailag nevelő célzatú, ma 
nyomtatott könyveket olvas?

E. Taratuta azért írt, hogy jelezze a veszedelmet, s nem lehet 
kétségbe vonni, hogy amit jelez, az valóban veszedelem. Mért 
váltott ki belőlem mégis örömet, egész spontánul oly kellemes 
elégtételérzést, mintha csak valaki barátságosan rám moso
lyogna? Hát ellenség vagyok én, akit megörvendeztet, ha hallja, 
hogy valami nincs rendben, hogy valami, amin oly nagy iparko
dással fáradoznak itt, az titkos, makacs, szívós ellenállásba üt
közik?

Nem. Én nem vagyok ellenség. S az egész látszólagos ellent
mondás megoldása sokkal egyszerűbb, mint első pillanatra lát
szik. Amíg ellenforradalmi akciók lehetségesek, míg az elért és 
elérendő eredményeket veszély fenyegetheti, feltétlenül szüksé
gesnek és helyesnek tartom, hogy legyen politikai rendőrség, és
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azt, hogy ez a politikai rendőrség minél tökéletesebben működ
jék -  minden veszély és ezzel a saját létjogosultsága megszünte
tése, annak a társadalomnak a megvalósítása érdekében, ahol 
-  mint ahogy hiszem, a te számodra, jövendőbeli ifjú barátom, 
s általában az emberek számára -  a rendőrség intézménye már 
csak barbár múlt visszataszító emlékeként él majd.

Nem, én igenlem a célt, melyet a Szovjetunió képvisel, de 
nincs a világon, nincs a világtörténelemben még egy korszak, 
melyben az „igen” annyira telve lett volna benső ellentmondás
sal, mint a mai forradalmár igentmondása. Egy igenlés ez, mely
nek szüntelenül élő, szüntelenül éhező lelke, legbenső pátosza az 
a paradoxon, hogy m a kívánom, akarom, kell s akarni akarom 
azt, amit egyébként, ha emberi s erkölcsi szempontok nem köte
leznének, épp emberi és erkölcsi okokból a pokol fenekére kíván
nék. És ezért egyszerűen és spontánul örülök neki, ha mások 
elszánt igenlése mögött is ott él s meg is nyilvánul ugyanez a belső 
ellentmondás, az emberibb jövőnek ez az e m b e r i záloga -  már
pedig megnyilvánul, mint ahogy, hála E. Taratutának, tudomá
somra jutott, elemi erővel s az elemi erők vakságával nyilvánul 
meg a Szovjetunió mai középiskolai ifjúságánál is.

Képmutató vagyok, nem szubjektíve, hanem azért, mert az 
objektív szituáció erkölcsi kötelességemmé teszi a képmutatást, 
s ezért ha például megbíznának azzal, hogy igyekezzem a Szovjet
unió tévelygő gimnazistáit jó útra téríteni, s e célból gyülekezetbe 
hívnák őket, ahol nekem kellene hozzájuk szólnom -  minden 
tőlem telhetőt elkövetnék, hogy felkeltsem érdeklődésüket Sztá
lin művei és az iránt a mai szovjet irodalom iránt, mely igyekszik 
ma szükséges erényeket és nézeteket szuggerálni, igyekszik a mai 
szükségleteknek megfelelően uniformizálni a nézeteket. Minden 
tőlem telhetőt elkövetnék, hogy lelkesítsem őket ez uniformis 
viselésére. S mégis, gondolatban most így beszélek hozzájuk: 
bravó, fiúk, bravó, lányok, bravó! Nem azért bravózok nektek, 
mert Nick Cartert olvassátok, hanem azért, mert örülök annak, 
hogy ha vakon működik is, ha rossz forrásokhoz csal is, de eleven 
maradt az ösztönötök, mely veletek a tiltottat, a kalandosat, 
a konformista határokon túl esőt, a konvenció helyett az igazat
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szomjaztatja, az ösztön, mely torzított, zavaros és ostoba meg
nyilvánulási formákban bár, de mégis az emberinek, a hamleti, 
a fausti elemnek a kiirthatatlansága mellett tesz biztató tanú
ságot.

Mi vonz titeket Nick Carterhez, Pinkertonhoz és bárgyú rém
történetekhez? Van valami, ami nem elégít ki benneteket a mai 
szovjet valóságban. Hűségesek vagytok e szovjet valósághoz, és 
bíztok benne, de ugyanakkor nyomaszt benneteket az, hogy itt 
minden el van rendezve, hogy itt minden hivatalból van úgy, 
ahogy van. Vannak nagyon jó dolgok is, de előírás szerint vannak 
-  minden, mint volt az a karnevál itt, még a karnevál is pontosan, 
minden meglepetést kizáróan meg volt tervezve és szervezve. És 
még valami, s voltaképp ezért örülök különösen annak, amin 
E. Taratuta búsul: az a patriarchális, bukolikus légkör, amit itt 
most szellemiekben uralkodóvá akarnak tenni, a fájdalmasnak és 
tragikusnak az az elhallgatása, letagadása, illetve törvényen kívül 
helyezése, a feleletek, melyeken kívül nem volna szabad kérdés
nek lenni, s a valóság, amelynek határain túlra nem volna szabad 
terjedni a vágynak, épp ez az, ami benneteket bujtogat, ami a ti 
szemetekben varázsos vonzóerővel ajándékoz meg mindent, ami 
örvényes, fájdalmasan izgalmas, kérdőjeles. Erószt itt most 
mintha vegetáriánussá akarnák nevelni, vagy legalábbis elhitetni 
veletek, hogy az is élmunkás, kizárólag szociális értelemben 
konstruktív személyiség, domesztikált, államalkotó szovjet eré
nyek előtt mindig illedelmesen meghátráló nemes szolga.

Egy regénynek, mely itt mostanában jelent meg, ez a biztató 
címe: Szeretek (Avgyejenko a szerzője), de hamarosan kiderül, 
hogy a hős mindenekfelett a gépeibe szerelmes. Mit tesz erre 
Erósz, az igazi? Illegalitásba vonul, s ennek az ő illegalitásának 
a következményei ezek a földalatti „könyvtárak” és a szovjet gim
nazisták kritikája az épületes tendenciájú, szellemét tekintve 
bukolikus világnézetű s ezért végső fokon hazug mai szovjet iro
dalomról. Ezeknek a gimnazistáknak a képzelete Nick Carternél 
keresi a valóságot, melyet a mai szovjet irodalom révén nem kap
nak meg és nem élhetnek át. Nem kifogásolta-e az egyik tanuló, 
akit a hivatalos bölcsek tán már ezért is megbuktatnának -  nem
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kifogásolta-e E. Taratuta cikke szerint az egyik tanuló valamelyik 
mai szovjet regényt ezzel a költőien tömör kritikai megjegyzéssel: 
„Nincs benne semmi titokzatos”? S nem ugyanazt jelenti-e az elé
gedetlenségnek ez a sóhaja is, amely a fiatal tanulók különböző 
formákban kifejezett kifogásának a veleje, nem azt a hiányérzést 
jelenti-e, melyet a mai szovjet irodalom azért nem tud kielégíteni, 
mert társadalmi realizmusából kirekesztette az ember intim, 
ellentmondásos, irracionális, evilági és alvilági, egyszóval: az 
ember fájdalmas, antibukolikus valóságát? Nem írta-e meg egy 
nyolcadikos lány az ankétra adott feleletében, hogy „nem l e h e t  
olyan fiatal lány, akit csak társadalmi feladatok érdekelnek, 
ennek a Varjának nincs személyes élete. Ilyesmi nem lehetséges.” 
Nem lehetséges. Illetve ha kell, lehet az ilyesmit rendeletre vagy 
meggyőződésből szimulálni, de... Ez a kislány velem együtt kiált 
túl az idő kerítésén azok felé, akik jönni fognak: ne tévesszétek 
össze az uniformisunkat velünk, eleven emberekkel, akiket elta
karhat, de ki nem fejez a viseletűnk.

A termelőeszközök államosítása biztosan szükséges és jó. 
Lehet, hogy ma éppúgy szükséges szabályozni az emberben az 
emberit, mint ahogy a termelés és közlekedés céljaira a rakoncát
lan folyók kanyarulatait, lehet, hogy ma szükséges az emberinek 
ez az államosítása, de... de a szovjet gyerekek, ez az, ami kitűnik 
Taratuta leleplezéséből, ellenállhatatlanul keresik a démonokkal 
való cimborálást, illetve a démonikussal való cimboraságot, s ami 
Faustnak a föld szelleme, bennük az a Nick Carter és Pinkerton 
útjain való kalandozás formájában jelenik meg. Ez megnehezíti 
tán a kormányzást, nehézségeket okozhat, ámde...

Megfordítanám a bibliai mítoszt: nem bukott angyalokból let
tek a démonok, hanem azok az erők, amelyek ma az élő ember
ben ellenállnak a teljes etatizálásnak, az erők, amelyek a mai szi
tuációban illegális démonokként kísértenek, ők rejtik az angyalo
kat, ők azok, akik majd egyszer egy érkezendő jövőben, az embe
rinek megengedhető teljes kibontakozása idejében legális konst
ruktív erőként fogják igazi arcukat megmutatni.

Nekem régi meggyőződésem, hogy rengeteg az olyan antiszo
ciális ember, aki csak egy adott társadalomban antiszociális,

245



s hogy egy szélesebb, az emberi kiélésére és manifesztálódására 
több lehetőséget nyújtó társadalomban nagyon sok antiszociális 
ember az átlagosnál pozitívabb személyiségként jelenne meg. 
Valaki lehet rossz azért, mert túl elevenek benne az ősi barbár 
csökevények, de lehet valaki rossz m a azért is, mert a mai rossz 
-  szűk és embertelen -  feltételekhez viszonyítva emberileg túlsá
gosan igényes, emberi szükségleteiben túlságosan sérthető, túlsá
gosan képtelen az embertelen feltételekhez való kompromisszu
mos alkalmazkodásra.

E. Taratuta -  nem foglak elfelejteni soha! Hogy élni ma 
micsoda nyomorúság -  nyomorúság emberi mértékkel mérve, 
a jövő mértékével mérve - ,  annak ijesztően meggyőző bizonyí
téka, hogy E. Taratuta nevét a bátrak nevei és a felejthetetlen 
nevek közé kell, íme, beiktatnom.

A kínai barátomnak, a finom kezű Trunak nem abban van 
igaza, amit Malraux-nál kifogásol, hanem abban, hogy anélkül, 
hogy tudná, az én számomra voltaképpen részt vett E. Taratuta 
ankétjában. Mert honnan jöhetett volna rá, hogy „a mai nagy iro
dalomból nem hiányozhat a tacitusi elem”, az igazi dokumentá
ció, hogyha nem élne itt, ahol ma az irodalomból és művészetből 
nemcsak hiányzik, hanem éppenséggel száműzve van épp ez 
a tacitusi elem? Nem is távoli jövőben, hanem biztosra veszem, 
tíz-húsz év múlva már annyira más lesz itt a szellemi atmoszféra, 
hogy azok se, akik ezt a mait átélték, nem fogják tudni híven 
rekonstruálni, mint ahogy az ember, még a legnagyobb művész 
is, ha gyerekkoráról beszél, távlatból néz vissza rá, egy távlatból, 
mely menthetetlenül kikerekíti vagy eltorzítja az emlékben élő 
képet.

És még valami: nem beszéltem Truval erről -  hiszen tudom 
már, hogy itt bizonyos dolgokról nem szoktak beszélni - ,  de 
a szenvedély, amellyel Tru hangsúlyozta, hogy „az igazat” kell 
megmutatni, hogy „históriai értelemben is igaznak kell lenni”, 
nem tehetek róla, most is még úgy cseng a fülemben, mintha az 
én titkos fájdalmamnak a kiáltását hallottam volna, a fájdalomét, 
mely kérdés is: mi itt az i g a z ?  Annyi a cafrang, a szónoklat, az 
ideológiai máz, az értelmezés és a magyarázat, hogy már ma is
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nehéz és nagy feladat mindezeken keresztül elhatni a dolgok 
v a l ó  arculatáig.

És ha a v a 1 ó arculat az, melyet meg kell találni, akkor bár
mennyire is szeretném, hogyha nem így volna, magam előtt 
mégse titkolhatom el, hogy ehhez a való arculathoz el nem hanya
golható, figyelmen kívül nem hagyható útmutatás az, amit 
a temetőből, illetve a Sadrral való megismerkedéstől kaptam. 
Nem lehet és nem is szabad megkönnyíteni magamnak az életet 
azzal, hogy letagadjam ennek a szovjet valóságnak egyik, végül is 
letagadhatatlan komponensét, melyet épp letagadhatatlansze- 
rűen az álművészetnek, a hivatalos giccsnek a módszeres és rend
szeres letagadása jellemez, s épp ezért és ezzel együtt az esztéti
kailag szükségesnek az uralma is.

A hivatalos művészet giccs volt III. Napóleon császársága 
korában éppúgy, mint Vilmos császár idejében s mint az Oszt
rák-Magyar Monarchia minden országában és tartományában, 
de Szabolcska Mihály mellett élt és írt és verseit kinyomtatta Ady 
Endre is, mint ahogy kora „hivatalos” művészei mellett és elle
nére élhetett, írhatott, festhetett és hathatott Baudelaire és 
Cézanne is. Itt azonban, ma a Szovjetunióban másról, többről 
van szó. Itt a hivatalos giccs egy egész, m i n d e n t  á t f o g ó  
óriási államapparátus segítségével egyeduralomra tett szert, 
egyediuralomra, mely következetesen rányomja a bélyegét m i n 
d e n  esztétikai természetű megnyilvánulásra. A giccsnek ez 
a mesterséges tenyésztése, a giccsnek ez a Jahvéra emlékeztető 
türelmetlen és féltékeny exkluzív egyeduralma szerves következ
ménye a kormányzati módszernek, a giccs, a frázisnak ez az iker
testvére ma itt állami és államfenntartó funkciót tölt be.

E. Taratuta gyerekei ez elől az államfenntartó giccs elől nem 
a művészethez, hanem a destruktív, másfajta giccshez menekül
nek, de ez a lázadó menekülés mégis azt bizonyítja, hogy az 
állami és államosított álművészet deformálhatja ugyan, de nem 
szoríthatja ki, nem győzheti le a művészi, a megrendítő igazság 
szükségletét.

Ellenben -  azért „ellenben”, mert megismerkedtem Sadrral is. 
Megismerkedtem az ő személyében azzal az emberrel, aki bizo
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nyíték rá, hogy igenis mesterségesen kitenyészthető az az ember
típus, melynek legjellemzőbb tulajdonságát Steiner abban látja, 
hogy „öntelt”, de szerintem voltaképpen nem ez, legalábbis nem 
elsősorban ez ennek a szovjet embertípusnak a döntő jellemvo
nása. Amit Steiner önteltségnek nevez, az már csak következ
mény. Annak a tekintélytiszteletnek a következménye, mely itt 
mindent áthat, s amelytől elválaszthatatlan, hogy az ember nem
csak mások, hanem a saját, a társadalmi hierarchia lajtorjáján 
elfoglalt helyét, a saját társadalmi „sikerét” is személyes értéke 
mértékének, illetve -  társadalmi rangját személyes értéke kétség
bevonhatatlan bizonyítékának tekintse.

Kapitalista társadalmakban, ahol a pénz a mérvadó hatalom, 
a legkorlátoltabb gazdag ember se lehet ilyen zavartalanul öntelt 
és önelégedett. Bármennyire is emeli és megsokszorozza ott 
a gazdagság az egyén személyes lehetőségeit és képességeit, mégis 
többé-kevésbé állandó, nyugtalanító védekezésre kényszerül 
hatalmas társadalmi erőkkel és ideológiákkal szemben, melyek 
kétségbe vonják a gazdagságnak köszönhető társadalmi pozíciók 
erkölcsi jogosultságát; a kapitalista örülhet a szerencséjének, 
élvezheti, de eltekintve a Max Weber egykori állítólagos kálvinis
táitól, a mai gazdag ember a mai gazdagságát aligha tekintheti 
erkölcsi és szellemi felsőbbrendűsége elvitathatatlan bizonyíté
kának.

Itt a Szovjetunióban azonban „a szerencsét” mint döntő ténye
zőt nem ismerhetik el. Nem ismerhetik el egyszerűen azért, mert 
ez aláásná annak a tekintélynek a tiszteletét, vagyis a hitet annak 
az állami berendezkedésnek a tökéletességében, amelyben terv
szerűen, érdem szerint és kifogástalanul igazságosan van kiosztva 
minden tisztség és minden jutalom. A szovjetállam a legjobb 
állam, a boldog életet biztosítja és a leghaladóbb, s noha ez elmé
letileg csak a többi államhoz viszonyítva volna helytálló, a gya
korlatban nem azt mondják, hogy r e l a t í v e  legjobb, hanem 
egyszerűen azt, hogy a legjobb, sőt, hogy a lehető legjobb állam, 
a boldog népek állama, s erről szónokolnak, írnak, énekelnek és 
-  festenek képeket és gyúrnak szobrokat.

Faustnak nem ellentéte, hanem karikatúrája a famulusa, Wag
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ner; Faustnak nem Wagner az ellentéte, negációja, hanem ez 
a kis szürke ember, aki a meggyőződés hangján és szemrebbenés 
nélkül mondja ki: én vagyok a jelenkor Michelangelója. És ez 
a Sadr, ezek a Sadrok, akik élő bizonyítékok arra, hogy még min
dig kevés az olyan ember, aki számára Michelangelo valóban élt, 
aki képes átélni a megrendülést, melyet Michelangelo nagyságá
nak puszta méretei, a nagyságnak ez a vihara kellene hogy kivált
son -  ez az örökkévalóságnak, a mélységeknek és a magasságok
nak még csak egyetlen eltévedt szellőcskéjétől se meg nem legyin
tett Sadr - ,  Sadr voltaképp áldozat. O egy gyakorlatilag követke
zetesen keresztülvitt szillogizmusnak példányképszerűen tökéle
tes produktuma.

Aki kételkedne abban, hogy a szovjetállam a leghaladóbb 
állam, az csak ellenség és ellenforradalmár lehet. Ezt hiszem én 
is. Aki kételkedne abban, hogy az a legtökéletesebb és leghala
dóbb művészet, amelyet itt az állam és a párt a művészektől köve
tel, az kívül helyezi magát, sőt szembeszáll a szovjet közvéle
ménnyel és azokkal az alapelvekkel, melyeken a pártnak és a kor
mánynak a tekintélye és a haladó emberiség egész jövője épül. Mi 
következik ebből? A gyakorlatban az, hogy mennél inkább 
fölötte áll valaki a kételkedés minden kísértésének, mennél 
inkább nyugtalanság, kívánság és gyanú nélkül való, mennél elé
gedettebben és örvendezőbben é l v e z i  azt, ami van és ahogy 
van, annál különb szovjet polgár, annál különb forradalmár, 
annál igazabb ember. Az elégedettség valósággal erkölcsi legiti
máció, és ilyen módon az önelégültség a forradalmi erények sorá
ban kap helyet. S a kettő együtt oda vezet, hogy Barrés „ivresse de 
déplaire”-]t egy Sadr számára szinte fiziológiailag felfoghatatlan 
perverzitás, minthogy az egyetlen „részegség”, amely szellemi
ekben neki ismerős, de az aztán egész lényét ki is tölti, az az 
„ivresse deplaire” -  s ez, az ő számára csak ez jelenhet meg erköl
csi feladatként, s mennél jobban oldja meg ezt a feladatot, annál 
jobbnak és annál nagyobbnak látja, érzi és vallja magát, minden 
hamleti tépelődést messze maga alatt érezve.

Itt nagyon gyakran s épp igen barátságos indulatú emberek 
fordulnak hozzám a kérdéssel, hogy hozzászoktam-e már az
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itteni „nyers” élethez. Kezdetben csodálkoztam, hogy itt 
annyian épp ezzel a szóval -  „szurovij” -  jellemzik az életet, de 
épp ma értettem meg először és igazán, hogy miért és mennyire 
találó ez az általánosan használt minősítés.

Míg mindenütt másutt egy bizonyos mértéket megütő emberi 
méltóságérzethez, lelki előkelőséghez vagy egyszerűen öntudat
hoz hozzátartozik a külső siker, a szerencse megvetése, míg az 
egész európai irodalom Cervantestől Byronig és Flaubert-től 
a skandináv költőkig arról szól, hogy mennél különb, mennél igé
nyesebb az ember, annál kikerülhetetlenebbül végzete a balsors 
és az, hogy e világban hajótöröttként végezze pályáját, míg tehát 
az egész újabb kori európai morális és esztétikai kultúra bizonyos 
humánus és poétikus aureolában látja a fájdalmas sorsú embert 
a baudelaire-i axióma jegyében: ,Je sais que la douleur est la no~ 
blesse unique” -  addig itt, a Szovjetunióban az erkölcsi és esztéti
kai felmagasztosulásban nem az egyén, hanem a társadalmi szer
vezet részesül.

Ez talán egy eljövendő, valóban új, forradalmian új kultúra 
kezdetleges megjelenési formája ma itt, de akárhogy is van, egy 
bizonyos: ha itt valaki híján van a szerencsének, vagy épp a társa
dalommal és követelményeivel való konfliktus formájában éri 
„szerencsétlenség”, akkor a már egész pontosan kirajzolódó 
szovjet etikett szabályai szerint nem i 11 i k a pórul járt ember 
szándékainak és pszichológiájának a vizsgálgatásába bocsát
kozni, hanem minden további nélkül abból i l l i k  kiindulni, 
hogy balszerencséje, maga a konfliktus ténye nem lehet másnak, 
mint valamely ember e r k ö l c s i  fogyatékosságának a következ
ménye.

ySzurovij” -  meglehetős pontosan fejezi ki ez a szó az itteni 
életnek ezt a hangulatát. Van benne egy adag puritanizmus, egy 
bizonyos könyörtelen, valósággal heroikusán következetes tár
gyilagosság. Ha megjártad, ha pórul jártál, ha bajban vagy, ez is 
már elég ok volna a bánatra, de itt -  ezenfelül még hibás is vagy, 
mert különben mért kerültél volna bajba. S ha felvetődne benned 
a kétségeskedő kérdés, hogy vajon csakugyan benned-e a hiba, 
s csakugyan hibád-e, hogy bajba jutottál -  akkor rájössz, hogy itt
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egy olyan feltétlen helyeslést követelő államban élsz, ahol az 
efféle kétséget és kérdést már magában is indiciumnak tekintik 
arra, hogy az illető szomorú embernek nincsenek rendben 
a papírjai -  lelkileg.

Olvasom, most már nappali világításban, ezt az éjszaka elkez
dett és be nem fejezett gyónást a jelenről és a jövő színe előtt. Vol
taképpen hova akarok mindezzel kilyukadni? -  kérdem magam
tól ebben az immár tárgyilagos nappali világításban, miközben 
magam is szinte cenzorként, ráncba szedett homlokkal lapozga
tok ez éjszakai-hajnali kínzó emlékezések teleírt lapjai közt. Mi 
ennek a sok szónak, mindennek a sok szónak a veleje? Hát tegyük 
fel, hogy igaz és csakugyan úgy van, hogy ez a te híres fausti vagy 
hamleti típusod minden szépségével és éhségével pillanatnyilag 
katakombákba szorult, s ott kell tengetnie magányos, meddő éle
tét? Kérdem: mi következik ebből? Következik-e ebből egyálta
lán valami? Nem az-e a fontos, ami fönt, az ilyen búsongó kata
kombák felett, itt a napsütésben gigantikus méretekben épül, 
a jövőnek kőből, vasból, acélból, csupa szolid anyagból készülő 
fundamentuma? Háború van, és valahányszor háború van -  s 
eddig többé-kevésbé mindig háború volt - ,  többé-kevésbé min
dig katakombákba szorultak bizonyos intimen emberi értékek. 
A Fortinbras indulója csak Shakespeare-nél hangzik fel a dráma 
végén, a valóságban azonban a drámától és drámáktól függetlenül 
állandó kíséret, s állandóan és diadalmas közönnyel tölti be min
dig a történelmi teret. Ősi, legősibb és legtartósabb induló.

Úgy van, ősi, de nem volnék kommunista, keresztény volnék, 
nem pedig kommunista, ha nem hinném, hogy az ősi, a legősibb 
se jelenti az örök életűt. Kommunistának lenni mégis főleg azt 
jelenti, hogy az emberben él a harci készség, mert él benne a hit 
egy olyan világ lehetőségében, melyben majd valami, ami eddig 
mindig volt, véget ér, aminek majd véget lehet vetni, hogy a kez
detét vehesse valami, ami addig még nem volt.

A marxi igazi történelem kezdete, ha egyáltalán jelent valamit, 
csak egyet jelenthet, éspedig azt, hogy igenis elnémítható az ősi 
induló, és hogy a dolgok uralma alól felszabadult ember az ő 
hangja, arca -  és fájdalma válik hallhatóvá, láthatóvá, domináns
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sá. S ez az, ami ezt a mai Szovjetuniót egyedülállóan „érdekessé” 
teszi: míg máskor s másutt csak azok szorultak katakombába, 
akik az uralkodó renddel szemben közömbösek voltak vagy épp 
tagadták, szembeszálltak vele, itt az olyan ember is, sőt különö
sen az olyan ember őrzi bűnös titokként legbenső fájdalmait és 
gondolatait, aki épp legbenső, e legbenső gondolatai és fájdalmai 
miatt nem t e h e t  mást, mint hogy ennek az uralkodó rendnek 
a hatalmáért és győzelméért harcoljon. Egyen meg a fene engem 
és az Optimistákat, minden problémájukkal, és éljen Sadr és az 
„életvidám” és „életerőtől duzzadó”, problémátlan „művészete”, 
minden mást egyen meg a fene, és éljen Sadr, és éljenek a Sadrok, 
ha ők szükségesek a szocialista Szovjetuniónak a fasizmus ellen 
vívandó harcához, a szocialista célok megvalósításához -  ámen.

Ámen, ámen, ámen. De egy kérdést mégis még ide kell írnom. 
Mikor a német szociáldemokraták annak idején Engelshez for
dultak a kívánsággal, hogy Marx sírjára valami „monumentális” 
emlékművet akarnak emelni kint a londoni temetőben, Engels 
hivatkozott Marx lányaira, akik semmi áron se akartak ebbe bele
egyezni, minthogy az ilyesmi nem volna összeegyeztethető forra
dalmár apjuk szellemével. Engels maga nemhiába nevelkedett 
ifjúkorában romantikán; végrendeletében, mintha valami köze 
volna a holttestéhez, mintha a holttest még „az övé” volna, elren
delte, hogy égessék el és porát szórják a tengerbe. Gesztusnak ez 
kissé patetikus és nem túl következetes, de mindenesetre állás- 
foglalás. Azt kérdem most már én, miféle állásfoglalás az, hogy 
Nagya Alelujeva sírját körös-körül kikavicsozzák, a szokottnál 
nagyobb távolsággal választják külön a többi rendes halott sírjá
tól -  a halottak már mind rendesek - ,  és mért kell Nagya Alelu
jeva sírját oly módon is megkülönböztetni, hogy a proletár állam 
fegyveres erőinek tagjai őrzik éjjel-nappal? Nem a többi halott 
nevében, hanem az élők miatt tolakszik a toliamra ez a látszólag 
hetedrangú, de csak látszólag hetedrangú kérdés. Hogy meny
nyire nem hetedrangú kérdés ez, bizonyíték rá az is, hogy 
eszembe se juthat erről ma itt Moszkvában bárkitől is véleményt 
kérni, s nem magam miatt, hanem azok miatt, akiket kérdezhet
nék, nem volna helyénvaló ezt szóvá tennem.
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Míg a lektorok írnak.

Ma filmszcenárióm ügyében megbeszélésre hívtak a Mezsrab- 
pombz. M. régi párizsi s immár moszkvai szokás szerint odakísér, 
s vár rám, ezúttal nem az utcán, hanem a bejáratnál, lent a hall
ban. Azt mondja, azért, hogy hamarább tudja meg „az ered
ményt”. Persze ezt csak úgy mondja. O, ellentétben velem, 
egyáltalán nem ismeri a kíváncsiságot, s különösen nem azt az én 
türelmetlen, falánk kíváncsiságomat, amely miatt nem vágok fel, 
hanem feltépek minden címemre érkező levelet, egész ostobán és 

. makacsul csodára várva, hogy aztán annál inkább levegyen 
a lábamról a pofon, amit rendszerint megkapok a várt csoda he
lyett.

A Mezsrabpom igazgatóját Feldmannak hívják. Fehér bőrű, 
vörös kecskeszakállas, sovány és kicsi ember, egy azok közül 
a zsidók közül, akiknek a szeme okos és valahogy szomorú még 
akkor is, ha mosolyognak. Ez a tétova, barátságos mosoly, 
inkább a mosoly árnyalata, alig tűnik el vékony ajka szögletéből, 
és az egész arcnak a fölény és a fáradtság kifejezését adja. Jól 
beszél franciául, s azzal fogad, hogy mindent tud rólam.

-  Mindent?
-  Mindent. Olvastam az Europe-bán az önéletrajzát, az En face 

dujuge-x -  mondja nagyon barátságosan, a nem nagy, de hosszú
kás, vékony, fehér kezével helyet mutatva, s annak jeléül -  leg
alábbis én úgy értem -, hogy emberileg érdeklem, elhúzza székét 
az íróasztal mögül, és úgy telepszik mellém.

Körülbelül egykorú lehet velem, s mégis, miközben egész arc
cal felém fordulva az En face dujuge-ről mond pár igazán meleg 
szót, kicsit úgy vesz szemügyre, ahogy a sokat tapasztalt és sokkal 
idősebb ember azt a fiatalt, aki egykori, távoli emlékeket ébreszt 
benne.

-  Mindent tudok magáról, s amit nem tudok konkrétan, azt 
könnyű kitalálni -  mondja, és mellesleg megjegyezve, hogy

Moszkva, 1935. július 17.
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a filmszcenáriómat olvasta, jónak tartja és meg akarja venni, 
nevetve folytatja: -  Hogy valaki még egy filmszcenárióba is auto- 
biografikus elemeket dolgozzon bele!

Úgy látszik, csakugyan figyelmesen olvasta el az En face du 
juge-1. Kellemes benne, hogy halkan beszél. Közben azonban 
megjelent Krejcsi is, aki ezt az összejövetelt közvetítette, s attól 
a pillanattól kezdve Feldman szemmel láthatóan „hivatalosabb” 
lett. Nyomban abbahagyta az önéletrajzommal kapcsolatban épp 
csak megindult beszélgetésünket, sőt még a székével is vissza- 
somfordált a helyére, s most már íróasztala mögül folytatta a meg
beszélést. Megismételte, hogy meg akarja venni a Mezsrabpom 
számára az én filmszcenáriómat, a Doctoresse du village-t, de 
előbb még a rendezőnek is el kell olvasnia. O már oda is adta 
a francia szöveget, hogy lefordítsák oroszra, reméli, az orosz szö
veg már a legközelebbi napokban a rendező kezében lesz, s akkor 
majd már a rendezővel együtt megint összeülünk, s mihelyt 
megegyezünk a részletekben, megkapom majd a szerződést és 
a szerződéssel egy időben -  az előleget.

M. lent már messziről láthatja, hogy vidáman sietek feléje le 
a lépcsőkön. Kicsit felvonja a szemöldökét. S ahogy megyünk ki 
a haliból és lelkendezve fogok hozzá a beszámolómhoz, elég M.-t 
néznem, hogy ráeszméljek: voltaképpen, mint annyiszor, megint 
csak ígéretet kaptam. S mégis, pusztán a tény, hogy a szellemi 
ipar egyik üzemében barátságosan beszélgettek velem, s hogy ott 
azonfelül még egy rokonszenves emberre is akadtam, már magá
ban úgy hat rám, mint valami igazán nem várt meglepetés.

Házigazdánk tegnap beszélgetés közben megemlítette, hogy 
most, tizennyolc évvel a forradalom után is akadnak emberek, 
akiknek van még mit eladogatniok. Nem ékszerekre kell gon
dolni, meg műtárgyakra, noha csodálatos módon az elmúlt 
vagyonok romjai közt még ez is akad; főleg fehérneműt, cipőt, 
ruhát adogatnak el, mert ezek még mindig keresett árucikkek itt. 
Ez a titka, hogy a volt burzsoázia, különösen az öregek, a „biv- 
sij”-ek még mindig tudnak vegetálni.

Az elbeszélés úgy hatott rám, mint állítólag Newtonra az 
a bizonyos lehulló alma, s nyomban szemlét tartottunk, hogy mit
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tehetnénk mi pénzzé a mi kincseink közül -  de ellentétben New
tonnal, nekünk semmit, egyszerűen semmit se sikerült felfedez
nünk.

Este.

Kicsi, de igaz történet: külföldi kommunista, aki évek óta itt 
él, s körülbelül egy év előtt egy hajdani moszkvai kereskedőcsa
ládból való leányt vett feleségül. Ez a fiatalasszony, épp azért, 
mert férje fontos tisztséget visel a Kominternben, nem tart fenn 
semmiféle kapcsolatot szüleivel és a rokonsággal. Megesett vele, 
hogy az Arbaton az egyik áruházban véletlenül találkozott az 
apjával. Üdvözölték egymást, érdeklődtek egymás hogyléte 
iránt, talán mind a ketten örültek is a véletlennek, tíz percnél 
tovább azonban aligha beszélgettek, s aztán egyik jobbra, másik 
balra, ment ki-ki a maga útján, a maga dolga után. Másnap azon
ban feljelentés nyomán vizsgálat indult a fiatalasszony ellen 
(nagyon szívélyesen beszélgetett az apjával), de a fiatalasszony 
miatt a férje ellen is, akinek elkeseredett szemrehányásaira az 
asszony -  fülem hallatára s csakugyan bűnbánóan -  beismerte, 
hogy „súlyos meggondolatlanságot” követett el. Érdeklődésemre 
a férj is megerősítette, hogy felesége apja ellen semmiféle egyéni 
természetű különös vád vagy gyanú sincs.

-  De azt mondja meg: lehet az csakugyan kommunista, aki 
emiatt feljelentette magát? -  kérdem a fiatalasszonyt.

-  Kötelessége volt -  válaszolt az asszony helyett a férfi.
-  Hasonló esetben maga is megtenné?
-  Feltétlenül.
-  Engedje meg, de nem hiszem el.
Feleletül vállat vont. Izgatott volt, de azonkívül is nyilván úgy 

találta, hogy először is süket füleknek beszélne, aztán meg, hogy 
könnyű nekem, s végül, hogy nem tudok előítéleteim fölé emel
kedni. S én is hallgatólagosan magamévá tettem az ő véleményét, 
hogy kár minden szóért, ez esetben hiányzik köztünk a megértés 
minden közege.

Ez alkalommal fel kell jegyeznem, amit pár nap előtt ugyanez
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a fiatalasszony mesélt el nekem a „bivsij”-ékből álló egykori kör
nyezetéről, különösen arról a társadalmi karrierre szomjas, nagy
ravágyó pofaszakállas nagybátyjáról, aki a cári időkben textil
nagykereskedő volt, s akinek paradox módon a forradalom váltja 
valóra évtizedes álmát, amikor is egyszerre megéri, hogy igazi, 
vérbeli arisztokraták nemcsak fogadják a köszönését, nemcsak 
nyájasan szóba állnak vele, hanem, ha enni ad nekik, még el is lá
togatnak hozzá, s letelepednek az ő asztala köré. A polgári nagy
bácsi, aki a forradalom után sugárzik az elégedettségtől, büszke 
és boldog -  magát Golicin herceget láthatja vendégül! Golicin 
herceg vicceket ad elő neki, megtörtént esetecskéket, s az esetecs- 
kék szereplő hősei Golicin herceg régi társasága, a legjobb udvari 
társaság, a legelőkelőbbek! S a nagybácsinak volt miből vendé
gelni, különösen a NÉP éveiben volt bőven miből.

Moliére-nek kijáró minden tisztelet mellett az ő Georges Dan- 
dinjét sohase szerettem. Dandin figuráján Moüére együtt nevet 
a versailles-i társasággal, versailles-i perspektívából nézi őt -  és 
ezért laposítja a kárvallott ember burleszk figurájává. Moliére 
ebben az esetben annak a versailles-i társaságnak a nívóján 
mozog, melynek mulattatására írta ezt a vígjátékot. Nem igaz, 
hogy polgári öntudattal, de igaz, hogy az öntelt arisztokraták sze
mével nézi és ítéli meg a parvenü Georges Dandint.

A dolog azonban most nem Moliére miatt érdekel, hanem 
a kislány miatt, aki annak a nagybácsinak kedvence volt s aki az 
én mostani ismerősöm, a fiatalasszony. A kislányt felháborította 
a nagybácsi butasága, szégyellte magát, hogy a nagybácsi oly kér
kedve élvezi „a karrierjét”. Golicin herceget és a többi élősdi ven
déget, a deklasszáltaknak ezt a társaságát pedig megvetette. Ezek 
a saját sorsukból semmit se értettek, a forradalmat valami rájuk 
zúdult elemi szerencsétlenségnek érezték, a törvény és minden 
igazság felfoghatatlan és jogtalan összeomlásának, és hihetetlen 
mennyiségű vodkát fogyasztva, suttogva beszélgettek a gyűlöle
tes szörnyetegekről, akik a hajdani rendes, kellemes és biztonsá
gos múltból követ kövön nem hagynak. A kislány iskolába járt, és 
minden, amit az iskolában hallott és látott, megerősítette abban, 
amit érzett, kínos lett neki minden perc, amit együtt töltött
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a nagybácsival -  holott a szeme előtt volt állandóan a nagybácsi és 
a társasága, mert meglehetős szűkös falak közé költöztették össze 
apját és anyját és a nagybácsi családját. Az iskolában azonban 
nemcsak az történt, hogy megerősítették a kislányt az otthoni 
környezete iránti lázadó ellenszenvében. Őt magát a környezeté
vel azonosították, a „bivsij”-ek közül valónak tekintették, és 
mivel ezért nem lehetett tagja a pionyírszervezetnek, a proletár 
eredetű gyerekek következetesen és szigorúan kizárták a maguk 
egész közösségéből.

Hogy az osztályidegen elemnek ez az elkülönítése mennyire 
komoly lehetett az alsóbb iskolákban, azt élénken szemléltetik 
mai tények is. Emlékszem, mindjárt Leningrádba érkezésünk 
másnapján az első Pravdában, amit előkelő hotelszobánkban M.- 
vel együtt szótárral a kézben böngésztünk, egy cikkbe ütköz
tünk, mely részletesen beszámolt arról, hogy a moszkvai egyetem 
valamelyik fakultásán felfedeztek egy diákot, aki -  hogy bejut
hasson az egyetemre -  eltitkolta, hogy az apja -  kulák volt. Két 
éve járt előadásokra, valami vizsgája is volt már, mikor leleplez
ték. Az esettel kapcsolatban az újság követelte, hogy vonják fele
lősségre azokat, akik az osztályidegen elemeknek az egyetemre 
való infiltrációjával szemben nem bizonyultak eléggé ébereknek.

Amióta itt vagyunk, hasonló esetekről több ízben számoltak be 
az újságok, s mindig hasonló hangnemben írt tudósításokban.

Minden okom megvan tehát rá, hogy szó szerint elhiggyem, 
amit a fiatalasszony mondott: azt, hogy ő máig se képes elkép
zelni nehezebb harcot, mint amilyen az övé volt az iskolájabeli 
gyerekek bizalmatlansága ellen, illetve a bizalmukért, s hogy utó
lag szinte nehéz elképzelnie, hogy is tudott ellenállni a könyörte
len nyomásnak, mely őt minden módon a „bivsij”-ékkel akarta 
egy táborba sodorni.

S ha tíz-tizenöt évi küzdelem után végre elérsz annyit, hogy 
bizalmat kölcsönöznek neked eredeted ellenére, elég egy véletlen 
találkozás az apáddal, akivel pár barátságos szót váltasz, és máris 
készek visszavenni a bizalmat, amit csak kölcsönkaptál.

Ezt mondta. S hogy félre ne értsem, hogy a sóhajtását ne fog
jam fel vádaskodásnak, sietve tette hozzá:
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-  Nem lehet másképp. Háború van, s háború lesz, s háború
ban s háború előtt minden törvény hadi törvény.

Zaprovszkajával a Rolland-nal való találkozás után újra beszél
tem telefonon. Kevésbé volt mérges, normálisabban hatott, mint 
először. Megígérte, hogy 17-én, tehát ma átadja az Optimistákról 
szóló referátumát a Goszlitizdataak. Ma tehát, lévén 17-e 
-  a pénztelenség kényszerít - ,  felhívtam, hogy megkérdjem, 
megtette-e. Barátságos volt, de idegei állapotát tekintve mintha 
megint kicsit rosszabbul volna, mint volt.

-  Még csak húsz oldal van hátra -  felelte - ,  a sok olvasástól 
egész zavart a fejem, túlságosan zavart ahhoz, hogy valamit is 
mondani tudjak. Holnap azonban biztosan átadom a jelentésem 
a kiadóvállalatnak -  mindezt hihetetlenül gyorsan, szinte 
hadarva mondta, s egy dodonai mondattal fejezte be: -  S azután, 
ha már majd átadtam a jelentésem, esetleg személyesen is talál
kozhatnánk.

Csak mért vihog, mielőtt leteszi a kagylót? Talán mégis elme
beteg?

Moszkva, 1935. július 18.

Mivelhogy Günther, a VEGAAR lektora e hó 8-án telefonon 
azt mondta nekem, úgy mint tegnap átadja a referátumát az Opti
mistákról Borknak, s mivelhogy Borkot nekem sose sikerül tele
fonhoz kapnom, s mivelhogy úgysem hittem el, hogy Günther 
a szavát állta, s végül, mivelhogy amikor tíz nap előtt felhívtam, 
szokatlanul kedves volt, mert azt mondta, hogy a kéziratot állan
dóan olvassa és úgy találja, hogy „sehr interessanf’, összeszedtem 
magam, és heroikusán -  illetőleg egyáltalán nem heroikusán, 
mert a hérosz állítólag nem fél, én azonban előre féltem nemcsak 
a választól, hanem mert itt egész tekintélyes telefoniszonyom fej
lődött már ki -  leemeltem a kagylót, és felhívtam Günthert.

Nemhiába írtam róla a múltkor, hogy angyal. Német angyal, 
alapos, lelkiismeretes és komoly, oly megfontoltan beszél, 
mintha téziseket, mindig téziseket szövegezne. A telefonbeszél
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getés eredményeképp ugyanis félóra múlva a Puskin kávéházban 
szemtől szembe ülhettem vele. Kicsit recseg a hangja, hosszú 
ember, húsos arccal, csontkeretes nagy pápaszemmel, és beszéd 
közben minden látható ok nélkül fel-felemeli a jobb kezét, ki
kinyújtja mutatóujját, mintha preventíve rendre akarna inteni 
láthatatlan rakoncátlankodókat. Kerek mondatokban beszél, 
szinte hallani a vesszőket, pontosvesszőket és a pontot. Egy 
ember, akinek -  ahogy azt már mondani szokták -  csak megin
gathatatlan meggyőződései vannak, és mindig kész a módszeres 
megokolásra; egy-egy aggódó oldalpillantása azonban, a mód, 
ahogy ellenőrzi szavai hatását, arra vall, hogy mégse olyan megin
gathatatlanul magabiztos, mint amilyennek hatni szeret s mint 
ahogy szükséglete volna, hogy magával elhitesse. Ha azt mondja, 
hogy „ich meine”, nem úgy mondja, mint aki azt állítja, hogy vala
mit így vagy úgy vél, hanem a hangsúly ilyenkor is olyan apodik- 
tikus, mint aki azt mondja: így van.

Számomra megdöbbentő volt a határozottsága. Hogy jóindu
latú ember, aki örömét leli abban, hogy valakinek örömet okoz
hat, a sorrendből tűnik ki, melyben közölte velem nézeteit. Fel
tétlenül ajánlani fogja, hogy az Optimistákat adják ki. Feltétlen 
meggyőződése, hogy rendkívüli könyv. Feltétlenül élő és nagy
szabású irodalmi figuráknak tekinti Eisingert, Kozma Györgyöt, 
Hertinget, Rózsit. Feltétlenül a nagy művészi tablók közé sorolja 
a tömegjelenetek, a tömegek, különösképpen a gyűlések leírását.

Ez a sok „feltétlen” azonban előkészítése volt a feltételnek. 
Günther tudniillik -  ellentétben az E. Taratuta idézte moszkvai 
gimnazisták követelményeivel -  teljesen feleslegesnek tartja, 
hogy a felemelő, sorsdöntő és nagyszerű, úgyszólván tipikus poli
tikai események ábrázolása közben az író érthetetlen módon nem 
átall behatóan foglalkozni egyes hőseinek „privát” ügyeivel, 
melyek politikailag és ideológiailag teljesen irrelevánsak. Az író
nak ez az érthetetlen gyöngéje komoly csorbát ejt a regény „ideo
lógiai méltóságán” s általában a minőségen.

-  Ha tehát mindezeket a privát ügyeket, privát bánatokat, 
komplikációkat és lelkiállapotokat gyökeresen elimináljuk, 
akkor az Optimisták bán kivételesen értékes forradalmi regényt
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nyerünk, s ezért a kéziratot mély meggyőződéssel kiadásra fogom 
ajánlani, miután elvégezte a feltétlenül szükséges rövidítéseket 
-  így hangzott a konklúziója.

-  Nem gondolja-e, hogy a politikai atmoszféra is kevésbé 
hatna valóságosnak, élőnek, ha a szereplő emberek a konkrét 
egyéni ügyeik kimetélése által elhalványodnának? Épp olyan 
emberekről van szó, akiknek a közügy éppúgy életbe vágó privát 
ügyük, mint az, hogy, mondjuk, szerelmesek...

így kezdtem, miután ő befejezte. De csak kezdtem, s hamar 
abbahagytam. Günther ugyanis a kísérletre, hogy ellentmondjak 
neki, megmutatta, hogy ő csakugyan megingathatatlanul, alapo
san határozott. Nem, egyáltalán nem durván vagy sértő módon, 
határozottan jóindulatúan, okulásomra kifejtette nézetét arról, 
hogy milyennek kell lenni egy forradalmi regénynek, megismé
telte „mély meggyőződését”, hogy az enyém éppen ilyen, s hogy 
csak az én érdekemben, illetve regényem érdekében fogja indít
ványozni az összes, ideológiai szempontból érdektelen és depla- 
szírozott személyes ügyek feltétlen kihagyását.

-  Körülbelül mennyi volna az, amit az ön véleménye szerint ki 
kell hagynom?

-  Egyharmadát körülbelül -  mondta barátságosan - ,  lehet, 
hogy csak egyharmadát, de véglegeset még nem tudok mondani, 
mert mindössze nyolcszáz oldalt olvastam el, s holnap hajnalban 
szabadságra utazom.

Nagyon rossz bőrben lehetek. Abból gondolom, hogy még 
ennek az „eredménynek” is, ha kesernyésen is, de megörültem. 
S hálás voltam Günthernek, aki kérésemre megígérte, hogy elké
szít a VEGAAR számára egy „ideiglenes” jelentést, melyet még 
ma éjfélkor át is ad nekem, hogy annak alapján végre holnap 
Borktól előleget kaphassak. Remélhetőleg most már csakugyan 
meg is kapom, hiszen két napja többé-kevésbé koplalunk. Ma 
például elmaradt az ebéd, este ettünk, mikor látogatóban voltunk 
Karcsinál, aki itt Kürschner néven a Deutsche Zentral-Zeitung 
egyik szerkesztője.

A húszas években a bécsi-grinzingi barakkban a világ legter
mészetesebb dolga volt, hogy az ember bekopogjon akármelyik
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barakklakónál, s megkérdezze, van-e valami harapnivalója. S ha 
Karcsinak épp semmije se volt, akkor azt felelte, hogy neki ugyan 
nincs, de úgy tudja, hogy, mondjuk -  E. K. Mánner ma kapott 
valami ,£iebesgabe”-1, és mindjárt ment is, ő maga kért, hogy 
bennünket megvendégelhessen, s ha E. K. Mánnernek se volt, 
akkor ő ment tovább, hogy Karcsi számára felhajszoljon valamit, 
s persze ugyanígy M. meg én is, ha valaki történetesen hozzánk 
kopogtatott be a nem épp rendkívüli újsággal, hogy éhes. Hihe
tetlen, de csakugyan úgy van: minden matematika ellenére száz 
koldus így együtt kifogyhatatlan segítség forrása volt egymás szá
mára. És sose gondoltam volna, hogy a hazátlanok bécsi barakk
jára nosztalgiával fogok emlékezni -  Moszkvában!

Karcsi semmit se változott. Hozzánk való viszonyában is épp
oly bensőségesen meleg. Ugyanazzal a régi, csendes és szolgálat- 
kész szerénységgel néz az emberre a mindig csillogóan tiszta 
szemüvege mögül, mint hajdan -  és mégis, nem énbennem és 
nem őbenne az ok, Moszkvában egyszerűen nem illik azt mon
dani, hogy nem ebédeltem, éhes vagyok. Megvárja az ember, míg 
megkínálják teával, s adnak „hozzá” valamit. Úgy tesz, mintha 
nemcsak ebédelt, hanem vacsora után is volna. Sehol a világon 
nem éreztem olyan mértékben k ö t e l e z ő n e k ,  hogy az ember 
konszolidált körülmények között éljen, mint itt.

Garai Karcsi azonban nemcsak azért hat konszolidáltnak, mert 
itt így illik. Ellentétben azokkal az emberekkel, akiknél az élet 
„elrendezettsége” valahogy azt az érzést kelti, hogy maguk az 
emberek túlságosan elrendezettek, újabb eseményekre képte
lenné váltak, összeszűkültek -  Karcsinál ez a jelenlegi konszoli- 
dáltság testére van szabva, úgyszólván organikusan hozzátartozik 
természete legbenső követelményéhez. Mindig is hozzátartozott 
volna, még az emigránsbarakkban is, amikor birkatürelemmel 
viselte el és reménytelenül igyekezett szolid élettársi keretek közé 
szorítani akkori szerelmének, a kiszámíthatatlanul szeszélyes, 
szerencsétlen, világosszőke Dodónak idegtépő excesszusait és 
örökös komplikációit. Karcsi még a barakkban is -  ha már az 
életben nem tudott rendet csinálni - ,  a szobájában akkurátusán 
rendben tartott mindent, nemcsak a maga, de Dodó szobáját is
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le m esze lte , s mindennek megvolt nála a pontos helye, a könyvek
től kezdve a cipő- meg a ruhakeféig. Karcsinak ugyanis volt még 
ruhakeféje is. És talán az egyetlen ember volt a barakk összes 
lakói között, aki sohase volt borotválatlan. Kis fekete bajuszt 
viselt, mely mindig gondosan, pontosan angolosra volt nyírva. 
S egyáltalán nem illett hozzá, hogy a Dodóval és Dódéért való 
harcok idején álmatlan éjszakáktól sápadtan s gyulladt szemmel 
járt-kelt. S ahogy ez nem illett hozzá, úgy most csak az ő termé
szetének érvényesülésére vall, hogy van igazi -  moszkvai mérték
kel igazi -  lakása és nagyon rokonszenves, komoly, okos és nyu
godt litvániai német nő személyében igazi felesége.

Tiszta és jó ember.
Pár nap előtt nyilvánosságra hozták Moszkva kiépítésének 

nagy tervét: a következő tíz éven belül Moszkva még egyszer 
akkora lesz, mint ma, és felépítik a szovjetek házát, a tetején egy 
óriási Lenin-szoborral. Ha az ember Karcsit hallja: mintha 
a puszta tervvel őt személy szerint érte volna valami kivételes sze
rencse. Én is örültem, örülök a tervnek, de közben fel-felrémlik 
a szemem előtt a sok-sok túlcifrázott és németesen monumentális 
meg görög oszlopos építmény, amely majd e terv nyomán mered 
a moszkvai égnek. Ez az elképzelés megzavarja a lelkesedésemet, 
de hogy ne rontsam el Karcsi örömét, nem beszéltem róla. Tehát 
nem hazudtam, de nem voltam őszinte. S egyszerre eszembe 
jutott: mért gondolom, hogy ellentétben velem, Karcsi csak lel
kesedik, s nem hallgat egyről-másról ugyanúgy, mint én? Bízunk 
egymásban, sőt azt hiszem, kölcsönösen teljesen bízunk -  és 
mégis... De persze lehet, hogy csak magamat akarom mentegetni 
azzal, hogy valami hasonlót tételezek fel őnála is. A magam 
benső, rejtett eretnekségét azzal akarom-e elviselhetőbbé tenni, 
hogy szeretek másoknál is hasonló ellentmondást gyanítani?

Hogy azonban a gyanúm mégse egészen alaptalan, arról mégis 
még az este meg kellett győződnöm. Karcsit tudniillik épp ez este 
rajtakaptam, hogy pontosan ugyanúgy, mint én: nem hazudik, 
de voltaképp szintén hazudik a hallgatásával, a hazugságnak 
ezzel a bizonyos itteni körökben legelterjedtebb formájával. 
Megjelent ugyanis tíz óra tájban egy új látogató. Ha jól értettem,
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Peter Mayemek hívják. A bajor tanácsköztársaság idején Mün
chen város parancsnoka volt. De még mielőtt megtudtam róla ezt 
az adatot, nemcsak engem, hanem M.-t is puszta fizikai megjele
nésével nyomban egykori kollégájára, a bajor tanácsköztársaság 
kormányának egykori pénzügyi népbiztosára emlékeztetett, aki
vel mi már -  mint E. K.-val, a kedvesen őrült festővel -  a grin
zingi emigránsbarakkban ismerkedtünk meg. E. K. figurája 
s a tény, hogy ez a festő, aki megismerkedésünk idején már a báb
játék újjászületésének s annak a hitnek volt az apostola, hogy az 
emberiség felszabadulásáért és „jobb útra téréséért” vívott harc
ban a bábszínházra lényeges szerep vár - ,  hogy E. K ., ez a borzas 
bohém épp pénzügyi népbiztos lehetett, számomra mindig való
sággal szimbolikusan elválaszthatatlan marad Kurt Eisner, Gus- 
tav Landauer, Erich Mühsam és Ernst Toller irreális remények
kel, esztétákkal, nemes és félőrült rajongókkal teli 1919. évi 
Közép-Európájának víziójától.

E. K. annak idején, nem sokkal a bajor tanácsköztársaság 
összeomlása után került a bécsi emigrációba, s visszavedlett azzá, 
ami volt, esztétává, bolonddá és bohémmé. Ez a másik bajor, aki
vel itt most Karcsinál találkoztunk, ez azonban Moszkvába jutott 
ki, és noha éppoly fantasztának hat, mint E. K ., ő moszkvai 
nevelést kapott, alaposan gúzsba kötötte magát, alaposan és 
-  fantaszta módon túlzottan. Valósággal élő karikatúrája az ideá
lis szovjet polgárnak. Mint aki tapsolva alszik el és tapsolva 
ébred.

Beszélünk a személyekről, akik Karcsiékkal egy lakásban 
élnek. Összesen hét család, mindegyik egy-egy szobában. Egy 
volt ügyvéd a feleségével; egy valamikori uzsorás, nagyszámú 
családjával; aztán egy rettenetesen elhízott nő, aki azt állítja 
magáról, hogy fogtechnikus, de nem tudni, miből él; továbbá egy 
állítólagos egykori bankigazgató és a családja és így tovább: csupa 
„bivsij”. A falak vékonyak, és a lakók állandóan mindent tudnak 
egymásról, ami már magában is elég ok, hogy egymás ellen acsar- 
kodjanak. Mindenki a szomszédja halálát kívánja, s ha már 
megölniük egymást nem szabad, megteszik azt, amit csak lehet: 
hogy a törvény keretein belül legalább elkeserítsék egymás életét.
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De az egyes családokon belül se barátságosabb az élet. A férfiak, 
egykori,,úriemberek”, akiket a nyomor hihetetlenül demoralizált, 
verik a feleségeiket. Egy megvert asszony esete: dührohamot 
kapott, mikor „beavatkoztak családi életébe” -  oly módon, hogy 
férjét, amiért őt verte, az egyik szomszéd feljelentette.

München város volt parancsnoka átszellemült arccal, gondola
taiba merülve, fölényesen hallgat a beszélgetés egész ideje alatt, 
de mikor befejezzük, megszólal:

-  Ez jó. Ez a volt burzsoázia haláltánca. Csak aláhúzza a kont
rasztot. A proletariátus és a kolhozok parasztsága az állandóan 
növekvő jóléttel együtt már kialakította az új ember, a szocialista 
család nemes erkölcsét.

így mondja, pont így. Pont úgy, ahogy a vezércikkekben írva 
áll: az új ember és a nemes erkölcs. A szót, hogy „új ember”, már 
nem tudom hallani anélkül, hogy fel ne szisszenjek. Ami pedig 
a „nemes” jelzőt illeti, M. már régebben felvetette a kérdést, nem 
különös-e, hogy ez a jelző már világszerte csak hangos és üres szó.

Én megjegyzem, hogy nem látom a jólétet, mely egyre még 
növekszik is, és példákat hozok fel. Eszembe jutnak M. adatai 
a jólétről. Kazahsztánból egy harminc év körüli embert küldtek 
Moszkvába kezelésre, gégerák miatt. M. véletlenül tudja meg, 
hogy a kezelés ideje alatt az ember az utcán „lakik”, éjszakáit az 
egyik parkban, pádon alussza vagy virrasztja át. Ugyancsak M. 
adata: a hatalmas golyóscsapágygyár, melynek poliklinikáján 
dolgozik, a barakklakások mellett hatalmas épülettömbökkel is 
rendelkezik. Ezek munkáslakások, s noha nemrég, 1932-ben 
épültek, csupa szűk kis szoba, sehol fürdőszoba, de még a gáz 
sincs bevezetve. Az abortusz elleni propaganda és az, hogy szük
ségessé vált egy ilyen intenzív sajtóhadjárat a családi élet és a csa
lád védelmében -  figyelmeztetem a bajort - ,  bizonyos mértékben 
ellentmond az ő állításainak. Kifejezésre juttatom azt a meggyő
ződésemet is, hogy a nemek közti viszony problémája nemcsak 
hogy nincs megoldva, hanem majd a lakásviszonyok lényeges 
megjavulása, az általános gazdasági és kulturális nívó lényeges 
emelkedése után lesz lehetséges egyáltalán még csak hozzá is látni 
ennek és a hozzá hasonló problémáknak a megoldásához.

264



Erre ez a bajor olyan ellenvetésekkel felel, amilyenek még 
a szovjet lapok vezércikkeit is felülmúlják. Azt állítja, hogy a jólét 
itt máris nemcsak általános, hanem -  példátlan. Ellentétben 
a nemrég megjelent hivatalos kimutatással, mely szerint itt az 
átlagos havi munkabér 200 rubel, ő kijelenti, hogy 400 rubel. És 
hogy egy öttagú családban hárman is keresnek, és számítsam ki, 
hogy micsoda jövedelmeket jelent ez, s hogy mi mindent kapnak 
a béren kívül stb. stb.

Vajon ez a Mayer hivatalból hazudik nekem, mert idegennek 
tart? Vagy pedig egyszerűen ilyen módon akarja elérni, hogy én 
rosszat mondjak, bíráljak és mind hevesebben adjak kifejezést 
bizonyos nyugtalanságaimnak?

Nem ez az, ami érdekel. Egész idő alatt az foglalkoztat, hogy 
Karcsi m e n n y i r e  nem őszinte. Az amúgy is csillogóan tiszta 
pápaszemét dörzsölgette fáradhatatlanul a kis szarvasbőr rongy- 
gyal, és nem vett részt a társalgásban. Csak az arca pirossága 
árulta el. És amíg őt néztem az egész, nem éppen felemelő beszél
getés közben, meg kellett állapítanom, hogy csakugyan úgy van: 
bizonyos körökben itt a hallgatás a hazugság legelterjedtebb, de 
még mindig, úgy látszik, nem egészen legalizált formája, mert ha 
beszélgetésünk közben rá-ránézett a bajor, Karcsi szolgálatké
szen és helyeslőén bóüntott neki.

Éjfélkor, ahogy megígérte, már útra készen, hátizsákkal, rövid 
turistanadrágban s bottal -  csakugyan ott találtam Günthert 
a Puskin kávéház előtt, az ideiglenes lektori jelentéssel. Tíz 
gépelt oldal, 1935. július 15-i keltezéssel. Nekem azt mondta, 
mikor átadta, hogy noha tudomása van róla, hogy Kun Béla 
a regény kiadása mellett foglalt állást, ő mégis szükségesnek látta 
tisztán formai okokból, tehát ezt ne értsem félre -  ő jónak látta 
„auf allé Fálle” és „Schwarz auf Weiss” megrögzíteni, hogy az 
Optimistáktól a döntő szót a magyar pártnak kell kimondania.

-  De hiszen már kimondta, méghozzá írásos nyilatkozatban 
maga Kun -  mondom én.

-  Annál jobb. Lévén a lektori recenzió hivatalos dokumen
tum, nekem „auf allé Fálle” és „Schwarz auf Weiss” meg kellett 
rögzítenem, le kellett szögeznem, hogy milyen határig vállalom 
én a felelősséget.
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Megüzente még velem Borknak, hogy a hátralevő kétszáz 
oldalt elvitte magával, azt is gyorsan el fogja olvasni, és legkésőbb 
nyolc nap múlva pótlólag arról is megküldi Borknak a lektori 
véleményt -  Malejevkáról, ahol a szabadságát fogja tölteni.

Lektori bírálat

Sinkó Ervin Optimisták című regényének 
lektori bírálata

Sinkó elvtárs regénye, melyet én az 1037. oldalig (tehát az 
utolsó 200 oldal kivételével) elolvastam, a következő témát dol
gozza fel:

Kezdetben, a háború előtti és a háború alatti időkben egy 
magyar vidéki város kispolgári társadalmának a korhadtságát 
ábrázolja. Ebből a városból utazik el a regény főhőse, Báti, Buda
pestre, és kerül bele a magyar februári forradalom (az úgyneve
zett októberi vagy Károlyi-forradalom) eseményeinek a közép
pontjába és a szovjet forradalmat előkészítő harcokba. Miután 
egy ideig egy úgynevezett propagandakomiténak dolgozott és ott 
a szociáldemokrata elnök őt szocialista agitáció miatt elbocsátja, 
intellektueleknek egy köréhez csatlakozik, amely közel áll a kom
munista párthoz, részt vesz egy Kommunizmus című folyóirat ala
pításában, és annak aktív munkatársa lesz. E csoport egyes tagjait 
nagyon részletesen ábrázolja, az ő személyes karakterük a legki
sebb részletekbe menően be lesz mutatva. Nem kevésbé alaposan 
foglalkozik e személyek világnézeti fejlődésével is: az ő polgári 
eredetükkel, az ő előbbi polgári környezetükkel, polgári ideoló
giájuk gyökereivel, azokkal a kísérleteikkel, hogy megszabadul
janak ettől az ideológiától, az átmeneti stádium félszegségeivel, 
az igazi, teljes értékű kommunistává való megérésükkel vagy 
pedig a polgári és kispolgári nézetekre való visszaesésükkel. 
A csoport egyes férfi- és női tagjai között különböző baráti és sze
relmi viszonyok alakulnak ki, amelyeket az író szintén szélesen 
ábrázol.
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A regény hőse, Báti, mindinkább aktív pártmunkássá és pro
pagandistává fejlődik; az ő tevékenységének leírását a szerző 
összeköti Magyarország akkori helyzetének ábrázolásával, az 
üzemekben uralkodó hangulat, a szociáldemokrata vezérek 
magatartása, a Kommunisták Magyarországi Pártja tevékeny
sége stb. stb. ismertetésével. Ily módon vezet el bennünket azok
hoz a fejleményekhez, amelyek végül is a Magyar Tanácsköztár
saság kikiáltásában érik el beteljesülésüket. A gazdasági, politi
kai és kulturális változások a magyar szovjetköztársaság és külö
nösen annak fővárosa életében a forradalom első heteiben, majd 
a regény hősének inspekció céljából való vidéki utazása -  ezzel 
fejeződik be a regénynek az a része, ameddig én eljutottam.

Ennek a témának a politikai jelentősége nyilvánvaló, és fölösle
ges volna ezt külön kiemelni. Már ez okból is ajánlatos, hogy 
a kiadóvállalat a legnagyobb érdeklődéssel foglalkozzék ezzel 
a regénnyel. Én azonban már előre is megjegyzem, hogy nem 
ismerem pontosan a magyar forradalmat, tehát nem érzem 
magam illetékesnek ahhoz, hogy az ábrázolás politikai helyessé
gét részleteiben megítélhessem. Annál is kevésbé, mert az író 
egyes vezető kommunistákat a regényében igazi nevükön szere
peltet (például Kun Béla és Szamuely elvtársakat), másokat 
viszont álneveken. Ajánlanám a kiadóvállalatnak, hogy a kézira
tot juttassa el még egy mérvadó magyar elvtárshoz is, aki felül
vizsgálhatná, hogy ezek a személyiségek politikai és történelmi 
szempontból helyesen vannak-e ábrázolva. Ez majd valószínűleg 
bizonyos változásokat eredményez. (Én a magam részéről itt csak 
azt ajánlanám, hogy ki kell hagyni Zinovjev, Kamenyev és Troc- 
kij többször előforduló nevét.)

Én tehát a következőkben majdnem kizárólag csak a regény 
irodalmi-művészi oldalával foglalkozom. Itt mindenekelőtt általá
nosságban kell megállapítani, hogy a könyv tehetségesen, helyen
ként nagyon tehetségesen, sőt megdöbbentően tehetségesen van 
megírva. Sinkó elvtárs igazi elbeszélő művészettel rendelkezik, 
kitűnően tud szituációkat plasztikusan ecsetelni, jellemeket éle
sen körvonalazni és cselekményeket érdekfeszítően ábrázolni. 
A regény szokatlanul sok alakja között csakugyan nincs egyetlen
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egy se, aki halvány maradna, mindegyik határozott sajátságokkal 
van felruházva, úgyhogy az olvasó emlékezetébe szokatlanul 
bevésődnek. Ez különösen a kommunisták ábrázolására áll, Kun 
elvtárstól kezdve lefelé, egészen Daniig: mindegyikük egy egész 
határozott saját jelleget és intellektuális arculatot kapott, minden 
sablon, minden sematizmus nélkül. Kommunista figuráknak 
ilyen sokaságára és ilyen nüanszírozott és differenciált ábrázolá
sára a külföldi forradalmi proletár irodalomnak csak a legjobb 
műveiben akadunk. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy a szerző
nek egyes figurái annyira sikerültek, hogy azokat a legjobbakkal 
állítom egy sorba a mi egész irodalmunkban: mindenekelőtt 
Eisinger pincérnek és Kozmának, a hadirokkantnak az alakjára 
gondolok, akik minden várakozáson felül plasztikusan dombo
rodnak ki; mellettük még meg kell említeni többek között 
a következő típusokat: Janó bácsi, Dani, Stein, Herting.

Már ezek miatt a nagy érdemei miatt is feltétlenül ajánlanám 
a kiadóvállalatnak, hogy határozza el a regény kiadását.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kézirat a jelenlegi formájá
ban már nyomdába adható. Az én véleményem szerint még két 
elvi jelentőségű irodalmi hiányossága van.

Először is bármilyen kitűnően ért a szerző ahhoz, hogy helyze
teket és eseményeket ecseteljen, még nem ért hasonló mértékben 
a kompozícióhoz. Az egész anyag meglehetősen válogatás nélkül 
van elbeszélve; jelenet után jelenet, esemény után esemény, anél
kül hogy valami tagozódás igazán észrevehető volna. Az egyes 
részek és fejezetek nincsenek jól beosztva és egymáshoz való 
viszonyukban lemérve; fontos dolgok időnként csak nagyon 
szűkszavúan vannak megemlítve, ezzel szemben viszont egész 
érdektelen dolgok hihetetlen szélesen vannak elbeszélve. Mint
hogy a szerző az egyes jeleneteket meglehetősen válogatás nélkül, 
művészietlenül egymás mellé rakta, és nem eléggé igyekezett arra, 
hogy egy művészi egymásutánban mutassa be őket, hogy egy-egy 
jelenetet a másik által előkészítsen, egyiket a másikból vezessen le 
-  a regényből hiányzik még a megfelelő tempó és a feszültség stb.

Én ezt a hiányt azzal magyarázom, hogy a szerző, akinek 
anyaga aüghanem önéletrajzszerű, még túlságosan benne van az
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anyagban, még nem jutott el a szükséges személyes és művészi 
távolsághoz, hogy a maga anyagával szabadabban tudjon bánni, 
hogy művésziebben, több művészettel tagolja és rendezze el.

Ebből következik egy másik hiányosság, mely az elsővel szoro
san összefügg. A szerző még annyira benne van az átélt anyagban, 
hogy csak gyenge érzéke van az iránt, hogy mi az, ami az ő élmé
nyeiből általánosan érdekes és tipikus, és mi az, ami csak az ő szá
mára érdekes és jelentős, az olvasó szempontjából azonban 
közömbös. Ennélfogva az egész regényen keresztül követhető 
egy geológiai rétegeződés. Mindenütt, ahol a szerző társadalmi és 
politikai eseményeket ecsetel és az ő alakjait csak annyiban 
ruházza fel privát jellemvonásokkal, amennyire a társadalmi 
tevékenységük megértéséhez szükséges, ott a regény érdekes, 
igen érdekes. Ezzel szemben van egy második „réteg” -  minde
nütt, ahol a szerző a tisztán privát hangulatokkal, lelkiállapotok
kal, hőse, Cinner Erzsi és általában az intellektuális csoport tagja
inak konfliktusaival, lelkiállapotával és problémáival foglalko
zik. Itt aztán rettenetes széles pszichológiai és pszichoanalitikus 
leírások hibájába esik. Itt minden rögeszmét felfúj, a legkisebb 
gyomorfájást is fontosnak tartja, és minden lelki bolhából lelki 
elefántot csinál. Egyes ilyen helyeket alább még majd megemlí
tek. Mindenesetre mindenütt, ahol ez a második „réteg” van elő
térben, a kézirat a szerzőn kívül minden más ember számára 
érdektelen, unalmas, sőt nemegyszer förtelmesen egyhangú 
(„nicht selten stinkfad”). Mindezek az intellektuális és lelki 
„bajok” annál is inkább kimetélendők, mert ugyanabban 
a könyvben foglalnak helyet, amely mégiscsak olyan történelmi 
nagyságú eseményeket ábrázol, mint amilyen a Magyar Tanács- 
köztársaság; épp emiatt a regény egész egységét és szépségét való
sággal megzavarná, ha mindazok a részletek, amelyekben ilyen 
lappáliák mesterségesen fel vannak fújva, megmaradnának. Ha 
mindezeket a többivel együtt nyomdába adnánk, az én vélemé
nyem szerint ez direkte a szocialista papiros könnyelmű tékozlá
sát jelentené. Én most mindjárt részletesen meg akarom mutatni, 
hol vannak a kéziratban ilyen kimetélendő részletek.
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Részletes analízis

I. fejezet

A vidéki város kispolgári társadalmi feloszlásának ábrázolása 
nagyon érdekes. Az olvasó, még a nem magyar is, ennek a város
nak eleven képét kapja. A szerző gyakran az újabb kori legjobb 
társadalombíráló regények nívóját éri el. Egészében véve tehát: 
az első fejezet maradjon meg.

A kompozíció hiánya azonban már itt is észrevehetővé válik; 
különösen az első harminc oldalon a szerző az ő alakjainak 
a bemutatásában mindig újra azt a módszert alkalmazza, hogy 
visszamegy a múltba, s utólag beszéli el az illető szereplő előzetes 
élményeit. Önmagában véve ez természetesen egészen megen
gedhető. Itt azonban ez az eljárás oly gyakori, hogy egy teljesen 
vad csapongás, az idő fogalmának semmibe vevése lesz az ered
mény: az olvasó hol a háborús, hol a háború előtti utolsó évekbe, 
hol pedig még távolabbi múltba kénytelen elkalandozni a szerző
vel. Minden időegység elvész, a tulajdonképpeni cselekmény ez 
által a múltba való örökös csapongás által csak nehezen indul 
meg, hiányzik a tempó és a feszültség. Én azt az ajánlatot teszem, 
hogy a szerző újra komponálja meg ezt az első harminc oldalt: 
inkább mondjon le egy-egy alakja múltjának ismertetéséről, hogy 
a cselekményt ezáltal gyorsabban vigye előre. Az ilyen részletek 
mellőzése annál inkább lehetséges, mert e vidéki város szereplői
nek nagy része az egész későbbi regényben (tehát a következő 
1000 oldalon) egyáltalán nem jut többé szerephez.

Szokatlanul szélesen írja le az ünnepséget Seiden doktornál. 
Legalább a felére lehetne ezt redukálni.

II. fejezet

Ebben a fejezetben érkezik a főhős, Báti, Budapestre, 
a magyar februári forradalom eseményei közepébe. Ez a fejezet 
csak ott érdekes, ahol kezdetben Eisingemek, a pincérnek az 
alakját mutatja be, és később, amikor az üzemeknek és a hazatérő
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katonáknak a hangulatát ábrázolja. Minden mást alaposan meg 
kell rövidítem.

Eisinger mint típus, ahogy már említettem, egészen kitűnő; az 
ő háborús élményei, Franzhoz való viszonya, egyáltalán, ami tör
ténés vele és körülötte -  mindannak meg kell maradnia. Ellenben 
törölni kell a pszichoanalitikus részleteket.

Báti kávéházbeli megfigyelései: túlságosan részletesek! Az 
ő találkozása a kokottal: teljesen lényegtelen; leghelyesebb egé
szen törölni. Lénárttal való megismerkedése, Eisinger lakásán 
való tartózkodása, az ott folytatott beszélgetések: ilyen szélesen 
teljesen lehetetlenek. Könyörtelenül rövidíteni! Az én vélemé
nyem szerint az egész második fejezetnek legfeljebb 20-30 oldalt 
szabad kitennie.

III. fejezet

Báti tevékenysége a propagandakomiténál érdekes, éppúgy az 
ő találkozása is az elnök elvtárssal, aki mint típus megint ragyo
góan sikerült. Ellenben Bátinak Kilinyivel való beszélgetései, 
amelyek Lénárt lakásán folytatódnak, szörnyen ki vannak 
taposva, helyenként egyszerűen untatnak. A cselekmény csak 
akkor válik megint érdekessé, amikor a folyóiratról tanácskoz
nak. Utána megint sivatag, egészen a 255. oldalon felbukkanó új 
oázisig, ahol a folyóirat alapítását nagyobb társaságban beszélik 
meg.

IV. és V. fejezet

Ezt a két fejezetet egyszerre tárgyalom, mert ezekben a legelvi
selhetetlenebb a hosszadalmasság. Az olyan részek kivételével, 
mint: a pincérgyűlés, az intellektuális csoport alakuló ülése 
-  minden mást könyörtelenül meg kell rövidíteni. A két fejezetből 
mindenesetre egy felet kell csinálni. A szerelmi viszony Erzsi, 
Báti és Lénárt személyét illetően önmagában maradjon csak meg, 
de tökéletesen elég, ha csak annyira van bemutatva, amennyire 
szükséges ahhoz, hogy a kornak és ennek a körnek a sajátságos
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erotikus atmoszférája szemléltetve legyen. Az összes többi konf
liktust, vagy helyesebben, konfliktusocskát a szerzőnek ajándé
kozzuk.

VI. fejezet

A Kozma-cselekmény: kitűnő! Maga Kozma, Eisinger mel
lett, véleményem szerint a regény legsikerültebb alakja. Amint 
azonban a Kozma-történet leírását abbahagyja, a cselekmény 
megint vontatottá válik: az utcai beszélgetéseket, aztán a kávéhá
ziakat, majd az automatabüfében való jelenetet megint könyörte
lenül össze kellene szabdalni.

Ezzel kapcsolatban az író elmondja Cinner Erzsi, Jutka, Mag- 
dus, Lénáit és az ő egymáshoz való viszonyuk történetét. Ezt 
a szerző megint ugyanazzal a fontoskodással teszi, mint egyéb
ként. Ecseteli a könnyeket, amelyeket egy nő lőcslábai miatt hul
lat; a testi és szellemi szépség előnyeiről és hátrányairól való 
elmélkedések és más ilyen lappáliák híven papírra vannak vetve. 
Tökéletesen elég volna, ha a Lénárt-Cinner-féle szerelmi 
viszonyról és ennek a négy-öt embernek a kommunizmus irá
nyába való világnézeti fejlődéséről a szerző csak a legfontosabb 
dolgokat közölné, húsz, legfeljebb harminc oldalon. Most kéz
iratban ez az ügy körülbelül nyolcvan oldalt foglal el. Teljesen el
viselhetetlen!

VII. fejezet

Kocziánnak a története, a Liebknecht-Luxemburg-ünnepély- 
ről és a házbérakcióról szóló tudósítás, a Hertingnél játszódó jele
net és Eisinger látogatása az orvosnál -  mindez jó, és meg kell, 
hogy maradjon. Különösen sikerült, véleményem szerint, Eisin
ger és Báti beszélgetése. Bátinak az ehhez fűződő monológjai 
azonban megint feleslegesek. Éppígy felesleges a Báti és Eisinger 
lakásadói közötti jelenet. A Jutkával történő események fon
tosak, csak az esemény körüli beszélgetéseket kell megrövidí
teni.
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A VIII., IX. és a X. fejezethez lényegbe vágó változtatási indít
ványaim nincsenek.

Ahogy ebből az áttekintésből kitűnik, azok a hosszadalmassá
gok, melyek ellen kifogást emelek, többnyire a 300. és 700. oldal 
között találhatók. Mindazt, ami ezen a 400 oldalon történik, min
den további nélkül el lehet mondani maximum 80-100 oldalon, 
és épp ez válik majd a regény legnagyobb hasznára. Ha most még 
hozzászámítjuk az előző és a következő részek szükséges rövidíté
seit, összesen legalább 4-500 oldalt simán törölni lehet. Egy ily 
módon csökkentett, 700-800 oldal terjedelmű regény zárt egésszé 
válna, amelynek megvan a tempója és érdekfeszítő. Természete
sen nem lehet itt egyszerűen csak törlésekről szó, egész fejezete
ket tömör formában újra kellene írni, és némileg meg kellene vál
toztatni az egyébként jó fejezeteket is, összhangban azokkal 
a módosításokkal, amelyeket a többi fejezetben végeztünk el. 
Tehát, hogy megismételjem: mindent egymással arányba hozni! 
Összehangolni!

Végül még egypár apróságot! Úgy találom, hogy Sinkó elvtárs, 
aki kitűnően ért hozzá, hogy az alakjai intellektuális fizionómiá- 
ját kidolgozza, némileg elhanyagolja tisztán testi megjelenésüket. 
Legalábbis a fő alakok külsejét is erősebben kellene érzékeltetni. 
Beszélgetéseknél, cselekményeknél gyakrabban adni az arckifeje
zést, a testtartást. Több húst, több vért! Ez csak elvétve fordul 
elő. A szerzőnek könnyű lesz ezt pótolnia. Ezáltal az alakok min
denesetre még plasztikusabbakká válnának.

Röviden összefoglalom az eddigieket: ha a szerző rászánja 
magát, hogy magával szemben „kemény” lesz, és inkább többet, 
mint kevesebbet húz át abból, ami itt minimumként van megje
lölve, ha azonkívül igyekszik az egész regény kompozícióját is 
megjavítani -  meg vagyok győződve, hogy ebből olyan regény 
lesz, amely a mi külföldi forradalmi proletár irodalmunk legjobb
jai közé fog tartozni.

Moszkva, 193S. július 15.
Hans Günther
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Július 20.

Tegnap felvittem a Günther „ideiglenes lektori bírálatát” 
Borknak. Azt hittem, hogy mindjárt nekiül és elolvassa vagy leg
alábbis átlapozza. De nem. A zsebébe nyúl, kivesz egy tekinté
lyes kulcscsomót, keres a sok kulcs közt egyet, s amint megta
lálja, bedugja nagy íróasztala középső fiókjának zárjába, hátrál 
a székével, hogy kihúzza a fiókot, és elképedve találom ki a szán
dékát: ahogy hoztam, úgy összehajtva a többi akta mellé akarja 
tenni Günther lektori bírálatát, és újra rákattintani a zárat. Köz
ben beszél, mondja, hogy nagyon siet, nagyon sok a dolga, 
nagyon el van foglalva, s már úgyis elkésett egy rendkívül fontos 
megbeszélésről. Günther kéziratának egyik végét ő, a másik 
végét én tartom, s úgy kérem, hogy mielőtt a fiókba dugná, ves
sen egy pillantást legalább a bírálatnak azokra a részeire, melye
ket Günther gondosan aláhúzott mint lényeges konklúziókat.

-  Mint tán emlékszik, én azért sürgettem Günther elvtársat, 
hogy elkészítse és átadja lektori véleményét, mert ön, Bork elv
társ azt mondta, hogy már csak ez hiányzik ahhoz, hogy kiutal
hassa nekem az előleget, melyre rendkívül nagy szükségem van 
-  ez volt az értelme annak, amit mondtam. S meglehetős erőfeszí
tésembe került, hogy elmondjam. Hiszen még máig se hevertem 
ki a sokkot, amelyet számomra Günther „lelkes” bírálata jelent. 
Amit és ahogy kifogásol, az éppúgy azt bizonyítja, hogy teljesen 
félreértett, mint az, hogy mit és milyen megokolással magasztal. 
Egyáltalán nem gondolom, hogy sok mindent ne lehetne más
képp és jobban megírni, de feltétlenül gondolom, hogy amit 
megírtam, épp az, amit megírtam, a privátnak és az általánosnak 
ez az elválaszthatatlansága, a szerelemnek és a forradalomnak ez 
az egybefolyása egyéni életekben, a gondolatnak és a szenvedély
nek közös gyökéren nőtt intenzitása, ez az, amit meg kellett az én 
nemzedékemről és 1919-ről írnom. Számomra szerfölött jel
lemző, hogy bírálatában Günther, mint szégyenlős kislány, szá
jába veszi ujját, lesüti szemét, s a prostituáltat- „dieKokotte”-nék 
nevezi. Külön fejezetet kellene írni, alapos tanulmányt a szovjet 
prüdériáról, mely a nyilvános életben -  persze csak a nyilvános
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életben -  plakátokon, újságokban, irodalomban minden álszent 
katolikus nőegyleti méretet messze meghaladóan valósággal 
tombol.

És mégis, mint Shylock a maga papírjára, egyszerűen kényte
len voltam erre a recenzióra mutatva hivatkozni -  nem a jogomra, 
hanem a helyzetemre.

Maga a szó, az a fertelmes szó, hogy „előleg”, melyet megint 
egyszer, tizedszer vagy századszor ki kellett mondanom, mielőtt 
még kimondtam, máris valami émelyítő ízt idézett a nyelvem 
hegyére, valami, egész lényemet elfogó hidegleléses fizikai utál- 
kozást. Akár gyerekkoromban a csukamájolajas üveg puszta gon
dolata. (Ez a hasonlat plágium, saját álmomat plagizálom, ugyan
is az éjszaka álmomban Bork egy fantasztikus méretű, hordó 
nagyságú ezüstkanállal közeledett felém, másik kezében pedig 
egy hasonló méretű csiszolt csukamájolajas üveget tartott, az 
emlékezetes színes vignettával, melyet utoljára az apatini Irig- 
féle gyógyszertár kirakatában láttam borzalommal.) De Bork 
maga is olyan arccal engedett az én erőszakos követelésemnek, 
mintha neki is csukamájolajat kellene nyelnie. Állva futotta át 
Günther bírálatának aláhúzott mondatait, melyek Günther ked
velt szavával „feltétlenül” az Optimisták kiadása mellett foglalnak 
állást. Szégyelltem magam, de ujjammal böktem ezekre 
a helyekre a gépiratban, s neki olvasnia kellett. Mintha tűkön 
állna, végül mégis megszólalt: ne értsem félre (különös, itt min
denki ezzel kezdi!), ne értsem félre, de előleget most se tud adni, 
ezúttal nem szubjektív, hanem objektív okokból. Tudniillik 
július és augusztus hónapban itt általában nehézségekkel kell 
küzdeni a kifizetéseket illetőleg, mivelhogy ezekben a hónapok
ban az üzemek pénzét az állami bank a termés felvásárlására for
dítja. Ne ijedjek meg, ez nem jelenti azt, hogy szeptemberig nem 
remélhetek előleget, de azt jelenti, hogy pillanatnyilag nem 
adhat. Ellenben hívjam fel pár nap múlva, addig át fogja tanul
mányozni Günther elvtárs recenzióját; abból, amit mutattam 
belőle, biztosra veszi, hogy csakugyan ki fogja adni a könyvet. 
S hogy lássam, hogy ez nemcsak üres szó, ezennel felhatalmaz, 
hogy a szemelvényhez, mely az Optimistákból a Prozsektor című
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lapban meg fog jelenni, odaírhatom, hogy -  így írjam oda: „Az 
Optimisták német nyelvű kiadása máris előkészületben van a VE- 
GAAR-ban.”

Ha Günther bírálatának elolvasása után más nem is, de az ő ala
possága imponált -  majd minden egyes fejezetet illetően konkrét 
utasításokat ad, hogy mit hagyjak ki és mit írjak másképp. Zap- 
roszkajával való mai telefonbeszélgetésem után azonban megtud
tam, hogy alaposságban még Günthert is le lehet pipálni. Azt 
hiszem, hogy a lektori véleményezés terén a rekord pálmája Zap- 
rovszkaját illeti meg. O is elkészült az Optimistákról szóló lektori 
véleményével, és az -  lezseren, de leplezetlen önérzettel így 
fejezte ki magát -  „meglehetős terjedelmes”. Nyolcvankét gépelt 
oldalt írt és adott át mint lektori véleményét a GIHL-nek.

-  Hogy mi minden van nyolcvankét oldalon, azt az ember még 
ha akarná, akkor se tudná egy telefonbeszélgetés keretében 
közölni -  mondá igen logikusan Zaprovszkaja, majd így folytatta:
-  Viszont nem is akarom közölni, mivelhogy ez hivatalos titok. 
Az egészről véglegesen még mindig nem tudok semmit, ma még 
előbb személyesen is beszélnem kell Anyiszimov elvtárssal...

Úristen, a már átadott nyolcvankét gépelt oldal tetejébe még 
beszélnie is kell Anyiszimov elvtárssal! Nekem azonban, úgy lát
szik, nem adatott meg, hogy e földi életben csak egyszer is színről 
színre lássam ezt a rejtélyes elmebeteg lektoromat, Zaprovszkaját
-  ellenben, ma már késő van, holnap megint nekifekhetek a tele
fonálgatásnak, hogy megtudjam Anyiszimovtól, mik most már 
a GIHL szándékai.

Vigyáznom kell. Az Optimisták peripetiáit már valóságos 
monománikus dühvei jegyezgetem, mintha azzal, hogy megír
tam ezt a könyvet, az ördögnek adtam volna el a lelkemet. S nem 
is „mintha”. Valóban úgy van: amint az ember valami munkába 
kezd, cimborálásba fog egy ismeretlen hatalommal, mely annál 
inkább úrrá válik felette, mennél mélyebben angazsálja magát 
vállalkozásában. Az én esetemben csak az a különös, hogy a rab
ság még mindig tart, holott a munka már elkészült. Hogy szaba
duljak, keresek új vevőt, új rabságot a lelkemnek. Dolgozom
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a drámán, mely Budapesten 1932-ben, Sallai és Fürst kivégzése 
idején játszódik.

Gorkijnak két nap előtt jelent meg egy hosszú cikke O kulturah 
címen. M.-nek alighanem igaza van, ez a cikk úgy hat, mint egy 
éles vitának a rezüméje, és arra vall, hogy írójának Romáin Rol- 
land-nal való személyes találkozása szellemiekben nem hozta 
egymáshoz közelebb a két embert.

Este séta M.-vel. Nem messze lakásunktól mint valami fan
tasztikus kórus a Borisz Godunov operából: fehér szakállas öre
gek, asszonyok és gyerekek tömege a templom előtt, koldulnak 
és imákat mormolnak, bentről pedig tömjénszag és ének. Nem
csak a templom előtt rengeteg az ember az esti homályban és fes
tői rongyokban; maga a templom is zsúfolva. Egymás hegyén- 
hátán a hívők. Csak lassan tudunk a bejárattól az oltár közelébe 
hatolni. Három pópa -  köztük az egyik arany színű, csillogó fém
ből készült, koronaszerű dísszel a fején -  végezte a szertartást, 
egy ministráns és egy apáca segédletével. Közben a hívők olyan 
gyorsasággal, amilyennel az ember csak a lábait szokta emelgetni, 
ha lidércnyomásos álomban üldözői elől menekül, forgatagszerű 
scherzo taktusára, s csakugyan, mintha megszabott idő alatt 
minél gyorsabban kellene minél többet elvégezniük -  úgy vetet
ték a keresztet.

A vakítóan pazar világítás ellenére ez az egész és a részletek is 
itt, Moszkvában, úgy hatottak, mintha az ember egyszerre 
valami alvilági barlang mélyébe tévedt volna -  a mágia egy elfe
ledt, elmerültnek hitt, de a maga törvényei szerint tovább élő 
világába. Volt abban valami félelmes, ahogy hajlongva buzgón 
csókolgatták az ikonokat és ereklyéket meg a pópa kezét a fekete 
szegélyű körmökkel. Nézem a pópa kezét, ahogy kinyújtva tartja 
és fel-felemeü, kissé reszket; s ahogy a fény megvilágítja tenyerét, 
látszik, hétköznapokon ez a kéz már megtanult dolgozni is. 
A hívők „ocseregy”-et álltak, hosszú sorban. Ezúttal csendben, 
alázatosan és a legkisebb türelmetlenség vagy tülekedés jele nél
kül. Általában komor áhítattal vagy szembetűnően eksztatikus, 
átszellemült arccal járulnak a pap elé, aki olajba mártogatott 
ecsettel fáradhatatlanul s valóságos műgonddal rajzol keresztet

277



mindegyikük homlokára. Egy-egy pópa mellett tálon kockára 
vágott száraz kenyér, és egy nő, aki ez alkalomra fehér bóbitát 
tűzött a fejére, áll a pléhből készült nagy tál mellett, mint valami 
gazdasszony. Akkora a hívők sokadalma, hogy ha nem három, 
hanem tíz pap végezte volna a munkát, akkor is alig győzte volna. 
Ellentétben a papokkal, akik szakállas vének, a hívők közt sok 
nemcsak a középkorú, hanem a fiatal nő és férfi is. Szemünkbe 
ötlik egy sovány, magas, egészen jól öltözött férfi, karján a kisfiá
val, s a gyereket egész idő alatt a karján tartva, térdel és hajlong 
a szentképek előtt, mielőtt ajkával megérintené őket.

Orrunkban még a tömjén szagával, a templom után ott jártunk 
a villanyfényes Szretyenkán. Minden villanyfényben. Új, tiszta, 
modernül berendezett árucsarnokok, ahol zöldséget, főzelékfélé
ket és gyönyörű gyümölcsöt árulnak tiszta, frissen festett üzle
tekben. És nevetést hallani, nők szeme villan, és gyerekeket 
látni, férfiakat a moszkvai nyarat jellemző fehér vászonruhák
ban, életet, mely a XX. század élete, levegője és világossága, 
a XX. századé, a szocializmusé.

Az ember csak akkor tudja kellőképp értékelni azt, ami ma itt 
történik, ha meggondolja, hogy még nincs húsz éve, hogy 
Moszkvában s egész Oroszországban az uralkodó szellemi 
atmoszféra nem ezé a mai Szretyenkáé, hanem azé a templomé 
volt. És másrészt, csak ha az ember látta azt a zsúfolt templomot, 
csak akkor szabadul meg olyan naiv illúzióktól, hogy az egyes 
templomok bejáratánál olvasható ,JJye rabotajef’ felírás, illetve 
nem egész húsz év vagy további húsz esztendő elég idő lehetne 
ahhoz, hogy százmilliós tömegek mágikus hagyományain és 
szükségletein a racionális gondolat diadalmasan úrrá lehessen.

Ha valahol, akkor Moszkvában az ember megtanul történel
met l á t n i .  Látni, mint különböző korszakok szimultán jelenlé
tét és egymással való küzdelmét. Történelmet látni, de nem úgy, 
ahogy iskolakönyvek tanítják, melyek szerint szép sorjában egy
más után következnek a korok, mint fehérneműs szekrényben 
a polcok vagy mint a geológiai rétegek, hanem sokkal kevésbé 
elrendezetten és szemléletesen, de annál valóságosabban: megta
nulja az ember, hogy a jelen nem jelenti azt, hogy a múlt meghalt,
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hanem csak azt, hogy az úgynevezett múlt mellett, vagy még pon
tosabban, az úgynevezett múlt sűrű, szívós szövevényében meg
jelentek a jelen új formái is.

Ez is óriási jelentőségű, de persze nem az, aminek mi 1919-ben 
képzeltük, amikor Lukács György azt magyarázta nekünk 
a szovjetházban, hogy a lenini gondolat „meggyorsította az időt”, 
s hogy szemünk előtt játszódik le világméretekben a „nagy 
ugrás”, az öröklött anyagi és szellemi rabság, a kényszer birodal
mából a felszabadult ember, a mágia barbár nyomorából az úrrá 
lett ember birodalmába. Moszkvában az ember megtanul nagy 
távolságokban gondolkodni -  nemcsak térben, hanem időben is. 
Az embernek meg kell tanulnia, hogy ne évtizedekre, hanem 
évszázadokra építse reményeit.

-  Milyen szomorú, hogy az ember, sőt még te is ilyen rettene
tesen okos lettél -  mondta M., és nevettünk, mert mégis nagyon 
szép volt ez az esti sétánk.

Az én gyógyíthatatlan individualizmusom 
és egy felejthetetlen lecke

Július 22.

Haboztam, hogy feljegyezzem-e még ezt is. Minek még fel is 
jegyezni, mikor úgyse lehet, sajnos úgyse lehet majd valaha is 
elfelejteni? Azok közül az élmények közül való ez, amelyek miatt 
az ember olyan kínosan szégyelli magát, hogy még a legbizalma
sabb embere előtt se képes szóvá tenni -  nem annyira erkölcsi, 
mint inkább esztétikai okokból. (Azt hiszem, nincs ember, aki
nek nincsenek ilyenféle emlékei.) Nem gaztettekről van szó, 
egyáltalán nem gaztettekről, hanem apró, főleg apró, csak épp az 
emberi, a kreaturális silányságokat túl rikítóan bizonyító emlé
kekről.

Ez esetben nem magam, hanem egy elvtárs miatt éreztem a szé
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gyennek ezt az intenzíven csúnya érzését. S feljegyzem úgy, 
ahogy történt, épp azért, hogy ha már megszabadulni nem is 
tudok, de valahogy távolabb kerüljek tőle, fölébe kerekedjem.

Úgy kezdődött, ahogy itt Moszkvában még mindig megesnek 
újabb és újabb találkozások különböző, szinte már elfeledt más 
magyar elvtársakkal is. Befordultam a Puskin kávéházba, hogy 
hátha szerencsém van, ott találom Krejcsit, s hallok tőle valamit 
arról, hogy mint alakul a filmszcenárióm ügye a Mezsrabpomban. 
O ugyan nem volt ott, de ott volt, rám ismert és nyomban maga 
mellé ültetett Iksz* elvtárs.

Tizenhat éve múlt annak, hogy utoljára ültünk egymás mellett 
-  Budapesten, a fehérterror idején. Ferenczy Béni és Noémi pin
celakásában, ahol akkor rejtőzködtem, egy esős őszi délután, kint 
már az ablak előtt égett az utcai lámpa, megjelent egy ember, aki 
külsejében nagyon elütött mindazoktól, akik ott hírvivőként 
szoktak megfordulni. Nagy, vörös szakállával, mely különösen 
formált széles száját alig takarta el, egészen úgy festett, mint azok 
a galíciai zsidó menekültek, akik 1914 és 1918 között özönlötték 
el Budapestet. Nem a keskeny mellű, finom és hosszúkás arcú, 
hanem a zord és öntelt rabbik fajtájából valónak hatott. A vörös 
szakáll felismerhetetlenné tette. Csak akkor jöttem rá, hogy 
kicsoda, mikor megszólalt. Ezekben az időkben ezzel a szakállal, 
ilyen élesen kirajzolódó zsidó profillal életveszélyes volt megje
lenni Budapest utcáin. Iksz elvtárs számára azonban még ez 
a kockázat is kisebb veszedelmet jelentett, mint ha borotvált régi 
arcával jelent volna meg, melyet különösen jól ismertek az egye
temi hallgatók, akikből az Ébredő Magyarok és a tiszti különít
mények haramiái regrutálódtak.

Iksz elvtárs azért jött, mert eddigi búvóhelye bizonyos jelek 
szerint már nem volt eléggé biztonságos, és mert azonkívül is meg 
kellett beszélnünk, hogy miként s mikor kerül őrá a sor, hogy 
a mi cseh barátunk, Kotidek átszöktesse Ausztriába.

Nem egy kitűnő elvtársat láttam az Ikszéhez hasonló helyzet
ben verejtékezni, sőt egész testében reszketni a szorongató féle

* Nem szorul magyarázatra, mért hallgatom itt el a naplóban szereplő igazi nevét.
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lemtől. Ez idegkérdés, legalább annyira fantázia, mint erkölcsi 
erő kérdése. Iksz elvtársra úgy emlékszem, hogy még csak ide
gesnek se mutatkozott, megfontoltan és hidegvérűen beszélte 
meg velem a helyzetet és a tennivalókat. Ennek megfelelően élt 
bennem a kép őróla. Iksz elvtárs meggyőződéseiben erős, szük
ség esetén áldozatra kész ember, aki szellemileg sose fog semmi 
egyénien jelentősét produkálni, de állhatatosan és szorgalmasan, 
főleg szorgalmával igyekszik majd pótolni a különleges tehetség 
hiányát. Ha egészen e pesti találkozásig kellemetlenül érintettek 
az ő erejét láthatóan felülmúló szellemi ambíciói, a pesti találko
zás olyan kritikus körülmények között történt, hogy minden 
zavaró momentum teljesen háttérbe szorult, és csak pozitív tulaj
donságai domborodtak ki. Iksz elvtárs, akiről addig azt hittem, 
hogy kizárólag a maga túlméretezett ambícióival veszkődik, meg
hatott és meglepett azzal, hogy milyen melegen és milyen megbe
csüléssel beszélt M.-ről, aki abban az időben még börtönben volt, 
ahová mindjárt a fehérterror elején került.

-  Sztoikus természet -  mondta Iksz elvtárs M.-ről, s noha 
akkor is tudtam, hogy ez a megállapítása téves, megértettem, 
hogy nála ez egészen különleges elismerés kifejezését jelenti, 
minthogy soha semmi se volt számára idegenebb, mint például én 
az én szembeszökően kevéssé sztoikus lelki alkatommal.

Ha tehát Iksz elvtárs és én a kettőnk viszonyát sose is tekintet
tük barátságnak, már magában az is, hogy ennyi idő után és hogy 
Moszkvában botlunk egymásba, de főleg az ő meglepetése és 
öröme engem is megörvendeztetett. Bár a szó legkifejezettebben 
betű szerinti értelmében a kopejkáim meg vannak számolva, s az 
egyébként igen kellemes Puskin kávéházban minden méreg
drága, első szavára asztalához ültem. És mindjárt megbántam, 
amit tettem. Első szava gratuláció volt ahhoz, hogy a Pravdán 
kívül a Lityeratumaja Gazeta utolsó számában is ott díszeleg 
a képem egy Gorkijnál készült csoportképen. Gratulált, és nyom
ban közölte azt is, hogy „ő sem panaszkodhat”, aztán megnevezte 
az orosz pártnak azt a nagy tekintélyű intézetét, ahol ő profesz- 
szorként működik.

Megint egyszer tapasztalnom kellett, hogy vannak emberek,

281



akik mihelyt elvesztik helyzetük érdekességét, minden érdekes
ségüket vele vesztik. Iksz elvtársból nem maradt más, mint csak 
egy csúnya, harapós, irigy törtető, aki mások kárán úgy örül, 
mint valami személyes elégtételnek. Különösen ha olyan embe
rekről van szó, akik intellektuálisan és emberileg fölötte állnak. 
Akármelyik közös ismerősünkről kérdezősködtem -  s engem az 
érdekelt, miként alakult az életük, egyéniségük, emberi viszo
nyaik - ,  ő feleletképp kivétel nélkül csak az illető személyének 
a párt ranglétráján elfoglalt helyéről, illetve arról beszélt, hogy 
„lecsúsztak”. Iksz elvtárs éles eszű, és igyekszik leplezni, hogy 
mennyire nem szeret senkit se, s mennyire kedve telik benne, ha 
olyan emberek „lecsúszásáról” beszélhet, akik annak idején 
Budapesten neki is intellektuálisan és erkölcsileg tekintélyt jelen
tettek. Lukács Györgyről például azt mondja: -  Neki már csak 
irodalomtörténeti kompilátorként szabad dolgoznia. Nagyon 
lecsúszott -  és csámcsog hozzá, mint aki jóízű falatot érez az 
ínyén. Legjellemzőbb rá azonban az, ahogyan Kurelláról beszél, 
akiről tudja, hogy barátom.

-  Igen képzett marxista, értékes ember. Míg Dimitrov titkára 
volt, sűrűn találkoztam vele, de az utóbbi időben sok szerencsét
lenség érte.

Ez a „de” olyan, mint valami tökéletes illusztrációja annak, 
amit a napokban éjszakai elmélkedéseimben a sikernek, a szeren
csének és balszerencsének itteni erkölcsi értékeléséről jegyeztem 
fel fiktív jövendőbeli fiatal barátomhoz intézett levelemben. Volt 
abban valami szinte naiv, pártfogói figyelmeztetés is, hogy hoz
zám beszélt így Kurelláról. Példaképül ajánlotta saját magatartá
sát -  ő, aki azelőtt „sűrűn találkozott vele, de az utóbbi időben 
sok szerencsétlenség érte”, tehát most már nem találkozik vele. 
Nem érdektelen a kifejezés sem: szerencsétlenség!

Hozzátartozik az Iksz elvtársszerű emberek jellemző tulajdon
ságaihoz, hogy nem látják az embert, akihez beszélnek. O oly 
nagyon élvezte, hogy magamfajta avatatlan alkalmat nyújtottam 
neki esetleges versenytársai esélyeinek, emelkedésének vagy 
bukásának a seregszemléjére, hogy meglepődött, mikor körülbe
lül másfél órai együttlét után, mikor már nem bírtam tovább még
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a kifejezéseit sem, mint amilyenek: „lecsúszott”, „hidegre tet
ték”, „inog”, „zuhan”, „letűnt a csillaga”, „leáldozott a napja”, 
„nincs feltámadás az ő számára” -  megembereltem magam, fel
álltam, és azt mondtam, hogy sürgős dolgom van, mennem kell.

Iksz elvtárs is az órájára nézett, s megállapította, hogy az idő 
valóban elröpült, pedig még alig beszélgettünk. Nem háríthat
tam el ajánlatát, hogy este kilenc után feljön hozzám a Trubna- 
jára, mivelhogy kifejezte kívánságát: szeretne M.-vel is talál
kozni.

Főleg e miatt a látogatás miatt, pontosabban: főleg amiatt, ami 
az éjfél utánig nyúló együttlét utolsó pár perce alatt történt, kel
lett mindezt feljegyeznem. És azt is, hogy maga a látogatása 
hogyan folyt le. Úgy képzelem, hogy tán maga Iksz elvtárs is, 
miután este a kávéházban elváltunk, ráeszmélt, hogy az én sze
memben nem vált előnyére a beszélgetés, s hogy nem válna sem
miképp se előnyére, ha a Trubnaján is kizárólag a párton belüli 
csillagképek pillanatnyi konstellációjáról folytatná a társalgást. 
De talán M. is hozzájárult, M ., aki nem tudja s nem is akarja tit
kolni, ha untatja vagy ha nincs ínyére a társalgás egy bizonyos faj
tája, talán M.-nek is része van benne, hogy az este a Trubnaján 
sokkal érdekesebbnek ígérkezett mindjárt kezdettől fogva, mint 
amilyen kávéházi beszélgetésünk volt. Mintha csak Iksz elvtárs 
be akarta volna bizonyítani, hogy nemcsak a személyes intrikák 
kötik le szenvedélyes érdeklődését. Németországról, Berlinről 
beszélt, ahol évekig dolgozott a német pártban, s ott élt, illegáli
san, még pár hónappal azután is, hogy Hitler a hatalomra jutott. 
Kiderült, hogy ismerte ott Boriskát (a húgomat), s dicsérte, hogy 
milyen jó elvtársnak bizonyult.

-  Túl jó elvtársnak bizonyult -  jegyzem meg én, s mindjárt 
meg is magyaráztam, hogyan értem ezt. Boriska ugyanis mindig 
pontosan hű kifejezője volt azoknak az illúzióknak, amelyek 
tökéletesen fedték a pillanatnyi hivatalos pártvonalat. Mikor már 
majdnem minden gondolkodó ember látta, hogy a német párt 
a saját, hosszú éveken keresztül elkövetett politikai hibáinak 
tehetetlen foglyaként öngyilkossággal egyértelmű taktikát, 
illetve politikát folytat, és hogy a hitleri ellenforradalom nyílt és
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teljes győzelme, nem kis részben épp e politika következtében, 
már csak hetek, tán napok kérdése -  Boriska Berlinből jövet 1932 
decemberében meglátogatott bennünket Bécsben, és elhűltünk, 
mikor valóságos euforisztikus hangulatban azt akarta nekünk 
bebizonyítani, hogy Németországban nagyszerűen fejlődnek 
a dolgok, Németországban nem a nácizmus, hanem a proletárfor
radalom, a proletárdiktatúra biztos és fényes győzelme az, ami 
már csak hetek, tán napok kérdése.

Iksz elvtárs egyszerre rokonszenves, sőt nagyon rokonszenves 
színben tűnt elém. Azt hiszem, hogy csakugyan nehéz és sötét 
emlékek támadtak fel benne, mert -  szokása ellenére -  egyszer se 
vágott a szavamba, sőt miután én elmondtam a magamét, vállat 
vont, de nem fölényesen, hanem lassan, mint aki valami terhet 
próbál meg lerázni.

-  Máig sem tudom megérteni -  mondta M. - ,  hogyan történ
hetett meg, hogy Thálmann, a német kommunista párt vezére 
önként jelentkezett Hitler rendőrségénél, hogy -  tiltakozzék 
a rágalom ellen, mintha ő részes volna a Reichstag felgyújtá
sában.

-  Ez is annak a jele -  mondja Iksz elvtárs - ,  hogy akkor Berlin
ben mi mindannyian úgy gondolkodtunk, mint Boriska.

Egész kihevült. Arról beszélt, hogy könyvet akar írni a hibák
ról, amelyeket a német párt elkövetett. Adatokkal tud szolgálni, 
melyekről rajta kívül senki más élő se tud.

-  Szörnyű, higgyék el -  mondja - ,  szörnyű könyv lesz ez, de...
S mintha rajtakapta volna magát, egyszerre megváltozik

a hangja. Nevet. Ez az ő csúnya, gurgulázó nevetése, melyet 
a még szélesebbre táguló ajkának a mosolya előz meg.

-  Ezt a könyvet azonban csak a kommunista világforradalom 
teljes győzelme után szabad nyilvánosságra hozni.

Emlékeztettem Iksz elvtársat, hogy nemcsak Berlinben gon
dolkodtak akkor ú g y ,  hanem Moszkvában, a „legmérvadóbb 
helyen” is. S hogy az a benyomásom, hogy mint annak idején 
Sztálin Emil Ludwignak adott interjújával tévedett, most 
Moszkvában megint egy másik tévedésnek esnek áldozatul: 
ahogy akkor Sztálin túlbecsülte a németeket, most Moszkvában
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nagyon is túlbecsülik bizonyos, kommunistákkal rokonszenvező 
francia értelmiségiek forradalmiságának és társadalmi súlyának 
a komolyságát. És arról is beszélek, hogy milyen nehéz helyzetbe 
kerül a francia párt, mely az eddigi hevesen antimilitarista és anti- 
imperialista politikáját mindinkább jelszavakkal cseréli fel, 
melyeket szó szerint vesz át magától Maurras-tól és Daudet-tól, 
mintha versenyezni akarna az Action Frangaise nacionalizmusá
val, sőt túl akarna tenni rajta. Ez pontosan az egykori német párt
taktika egyik fázisának az utánzata, ez ugyanaz a politika, amely
nek jegyében az osztrák szociáldemokraták Bécsben és főleg Stá
jerországban nagy orrú zsidókat rajzoltattak választási plakátja
ikra, hogy „versenyképesek” legyenek Frauenfelddel meg Stah- 
remberggel szemben, akik szintén a hagyományos idegengyűlö
letre és antiszemitizmusra apelláltak, és azt szították őrületre.

Iksz elvtárs előző nap volt együtt Marcel Cachinnal, aki pár 
napja Moszkvában van, s ezt azért mondja nekem, hogy érté
semre adja: semmi újat se mondtam neki, legmérvadóbb helyről 
tudja, hogy milyen taktikát követ most a francia párt.

-  Háború lesz. Mindennel egyetértek, ami a Szovjetunió érde
keit szolgálja -  jelenti ki az ő kellemetlen, néha elviselhetetlensé- 
gig kellemetlen, fülig húzódó, önelégült fagyos-gúnyos mosolyá
val, mely inkább vigyor.

Július 23.

Tegnap belefáradtam Iksz elvtárs látogatásának, hosszúra 
nyúlt látogatásának hosszúra nyúlt feljegyzésébe, de ma pótolni 
fogom. Előbb azonban az Optimisták körüli fejleményeket, sor
jában.

Az egyetlen siker: színről színre újra láthattam Anyiszimov 
elvtársat, s ezt nyilván Romain Rolland-nak köszönhetem, aki 
tegnapelőtt utazott el Moszkvából, s mint Anyiszimov elvtárs 
maga mondta, újból érdeklődött nála az Optimisták kilátásai felől, 
sőt még meg is kérdezte tőle, hogy mi a véleménye a kéziratról. 
Nem tudom, hogy Romain Rolland-nak mit felelt, de Romain
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Rolland érdeklődéséről beszélve nekem határozott méltatlanko
dással mondta:

-  Rolland nagyszerű ember, de egész furcsa elképzelései van
nak. Mintha ráérnék kéziratokat olvasni!

Zaprovszkaja azonban csakugyan elolvasta az Optimistákat, és 
mint Anyiszimov elvtárs közölte velem, „nem lehetne azt mon
dani, hogy rossznak tartja a regényt, de kiadásra nem ajánlja, 
éspedig többek között olyan részletek miatt, amelyek a Lenin- 
fiúkról és parancsnokukról szólnak”. Zaprovszkaja úgy találja, 
hogy Lenin nevének megszentségtelenítése az, hogy ez a karha
talmi szervezet Lenin-fiúk néven szerepel a regényben. Erre én is 
felhívtam Anyiszimov elvtárs figyelmét a tényre, hogy lévén az 
Optimisták történelmi regény, nem változtathattam meg önhatal
múlag ennek a karhatalmi szervezetnek a nevét, minthogy 
Magyarországon mindenki Lenin-fiúknak nevezte őket, s ők is 
így nevezték magukat. Ilyenformán a kérdés voltaképp az, és 
csak az, hogy egyáltalán megengedhető-e történelmi regényt írni 
a Magyar Tanácsköztársaságról. Mit gondol erről Anyiszimov 
elvtárs?

Anyiszimov elvtárs a világon semmit se gondol, mivelhogy 
nem ismeri a kéziratot, s ennélfogva -  mondja végtelen elégedett
séggel -  neki személyes véleménye nem is lehet és nem is kell 
hogy legyen. De abból, amit Zaprovszkaja ír és idéz -  s úgy lát
szik, Zaprovszkaja jelentését csakugyan teljes terjedelmében 
irigylésre méltó figyelemmel olvasta el - ,  ő azt hiszi, hogy a leghe
lyesebb lesz, ha „egyszerűen kihagyunk a regényből mindent, 
ami a Lenin-fiúkra vonatkozik”. Biztosított, hogy ki akarja, sőt 
ki is fogja adni a könyvet, csak meg kell értenem, hogy az ő hely
zete egyáltalán nem egyszerű egy ilyen vitás esetben.

Mutatom neki a Günther referátumát, melynek alapján 
a VEGAAR  németül ki fogja adni az Optimistákat. Moszkvában 
minden centralizálva van, és Anyiszimov már tudott Günther 
referátumáról és Bork ígéretéről. Anyiszimov elvtárs igen barát
ságos. O Zaprovszkaja valóban alapos referátuma alapján 
-  mondja -  Zaprovszkaja konklúziójával ellentétes következte
tésre jutott, ti., hogy a GIHL igenis kiadja majd az Optimisták at,
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természetesen alapos átdolgozás után, amiben majd a GIHL lek
torai segítségemre lesznek, s jöjjek fel hozzá, mondjuk, holnap
után, s akkor még előleget is fog adni. Biztat, hogy minden kéz
iratot alaposan át kell dolgozni, mielőtt könyv lesz belőle, s hogy 
most, miután megkapta Zaprovszkaja referátumát s látta Gün- 
therét is, konzultálni fogja többek között Kurellát is, mert több 
szem többet lát.

A barátságos beszélgetés tán tizenöt percig tartott. Az utolsó 
tíz percben, kivéve a végén a ,J)o szvidanyijá”-t, én egyetlen szót 
se szóltam. Magyarázgassam a Szovjetunió, sőt talán a földgolyó 
legnagyobb irodalmi könyvkiadó vállalata főnökének, hogy mi 
a különbség egy regény és egy levágott barom között, melyet 
a mészáros és segédei együtt belátásuk és kedvük szerint darabol
nak fel s adagolhatnak így vagy úgy? A barom nem véletlenül 
jutott eszembe. Nem hiszem, hogy van ökör, aki kevésbé érti, 
ami körülötte történik, mint én a mosolygó Anyiszimov elvtársat, 
vagy, ami végül is egyre megy, a barátságos Anyiszimov elvtárs 
engemet.

Valami azonban szégyenletes: most, míg ezt írom, előre 
tudom, hogy holnapután mégis oda fogom tolni a képemet előle
gért. Egyszerűen azért, mert nincs mit ennünk, s mert a Za rubje
zsom., mint ma megtudtam, megint elhalasztotta a szemelvény 
közlését, s mert -  ezt is ma tudtam meg -  a Mezsrabpom is a film
ügyben megint elhalasztotta a megbeszélést velem, éspedig 25- 
ére, mert csak tegnap készült el a szcenárióm orosz fordítása.

Hát így van.
Most este felhívott Kurella. Az utcán találkozott Anyiszimov 

elvtárssal, aki csakugyan megkérte, hogy keresse majd fel az iro
dájában, mert szeretné neki megmutatni Zaprovszkaja elaborá- 
tumát. Kurella impressziója: Anyiszimov már a nap folyamán 
konzultálhatott néhány emberrel, és „nagyon ingadozik”, de 
inkább az Optimisták feltétlen elutasítása, nem pedig feltételes 
elfogadása irányában. Úgy látszik, hogy megint Mathejka szel
leme, illetőleg bírálata kísért -  ellenforradalmi regény - ,  s ha 
valami ilyet egyszer kimondanak, sőt leírnak, ez bizony elijeszt
heti a kiadót a kézirattól.
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További újság, amit közvetve tudtam meg: úgy látszik, Bork- 
nak is az a véleménye, hogy több szem többet lát, s ezért Günther 
után a VEGAAR most kiadta újabb véleményezésre a kéziratot, 
ezúttal Hugó Huppertnek. Ez a Huppert kedves, fiatal, pufók 
kis német újságíró -  a DZZ-be olyan verseket ír, hogy Pósa 
Lajos, sőt még Johannes R. Becher is hozzá képest majdnem 
Dante. Bork, akivel telefonon beszéltem, erről az újabb lektorról 
egy szót se szólt nekem, de azt mondta, hogy 24-én vagy legké
sőbb 26-án adhat a kéziratra 500 rubel előleget. Újság, hogy még 
számot is mondott, tehát mégse egészen lehetetlen, hogy csak
ugyan kapok tőle valami pénzt.

Igen, hát így van. Iksz elvtárssal pedig így volt:
Igen szépen hangzott, mikor azt mondta, hogy mindennel 

egyetért, ami a Szovjetunió érdekeit szolgálja. Egy ilyen mondat, 
vagyis ez a mondat mindig nagy hatást tesz rám. A különös csak 
az volt, hogy ő ezt olyan emelt hangon jelentette ki, mint aki felté
telezi, hogy én tán nem értek egyet mindennel, ami a Szovjetunió 
érdekeit szolgálja.

-  Miből gondolja, hogy én nem így gondolkodom?
Épp ez az, amiről beszélni akar velem, nem az Optimisták kai 

kapcsolatban, melyről a legellentétesebb nézeteket hallotta 
ugyan, anélkül hogy neki magának eddig alkalma lett volna elol
vasni (közbeveti a kérdést: igaz-e, hogy ő nincs megírva az Opti
mistákban?), az Europe-ban megjelent En face dujuge-t azonban 
olvasta. Úgy érzi, hogy arra meg kell tennie észrevételeit. Egysze
rűen meg kell hogy mondja: ő pártszempontból igen elégedetlen 
ezzel az én autobiográfiámmal, mely egyben bizonyos értelem
ben mégis a magyar forradalomnak is a rövidített történetét 
akarja nyújtani. Ez az írás túlságosan szubjektív, túl lírai, és túl 
kevéssé jut benne kifejezésre a bolsevik önkritika, az író nem 
bélyegzi meg benne elég erőteljesen a maga egykori habozásait, 
kétségeit és -  humanisztikus-krisztiánus eltévelyedését. Hiány
zik a megbánás és az elítélés éles bolsevik akcentusa. S azonkívül: 
hogy az író még mindig mily távol van attól, hogy véglegesen 
leszámolt volna destruktív és kispolgári kétségeivel, arra maga az 
író szolgáltat legjobb bizonyítékot, egy mondattal, melyet való
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színűleg öntudatlanul vetett papírra, észre se véve, hogy milyen 
szörnyű dolog az, amit leírt. Igen, épp ebben az Europe-bán meg
jelent önéletrajzomban szerepel egy mondat, mely egymagában 
mindennél többet árul el arról, hogy milyen messze van még 
írója, ti. én, a valóban bolseviknek nevezhető harcostól.

Attól kezdve, hogy Iksz elvtárs a még mindig kevéssé legyőzött 
kétségeimről beszélt, valamint arról, hogy nem vagyok olyan for
radalmár, amilyennek lennem kellene, az én számomra ő már 
nem egy meghatározott egyén volt, hanem a pártnak, a forra
dalmi harcnak egy képviselője, aki maga nem is tudhatja, hogy 
m e n n y i r e  fején találta a szöget, amikor kétségeimről, nyugta
lanságaimról, egyszóval arról beszélt, hogy valami nincs rendben 
az én „bolsevik lelkiismeretemben”.

Nekem mindig könnyű volt vállat vonva rá se hederíteni az 
olyan szóra, mely engem szándékaimban gyanúsít meg. Amint 
azonban azt vetik szememre, hogy rosszul végzem a feladatot, 
melynek nagyságát és kötelező voltát s mellyel szemben a magam 
adósságát és elégtelenségét mindig is érzem, első reakcióm 
önkéntelenül az, hogy igazat adjak annak, aki elégedetlen velem.

Sietve kerestem tehát elő az Europe-nak azt a számát, mely az 
autobiográfiámat közölte. Nem minden szorongás nélkül adtam 
oda Iksz elvtársnak, s vártam, hogy megmutassa azt a bizonyos 
mondatomat, mely egymagában mindennél többet árul el. 
Mintha segíthetnék neki megkeresni az inkriminált passzust, 
melyet épp neki kellett nekem megmutatnia, türelmetlenségem
ben melléje álltam, és én is fölébe hajoltam a folyóiratnak, melyet 
ő vett a kezébe. Nem kellett sokáig keresnie. Ebben az Europe- 
beli önéletrajzomban egy helyütt arról a gyermekien rajongó hit
ről beszélek, mellyel a feudális Magyarország elmaradott vidéki 
városából kamaszkoromban a hatalmas német szociáldemokrata 
pártra és általában a nyugati szociáldemokrata pártokra tekintet
tem, és e hitnek katasztrofális összeomlásáról, a szent ideáloknak 
erről az első, számomra első, mindent elsötétítő romba dőléséről. 
Ezzel kapcsolatban következik a szövegben a reflexió, melyre 
Iksz elvtárs kampószerűen behajlított vastag mutatóujjával 
bökött rá. Felolvasta:
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„Talán ez a naiv hit különösnek tűnik itt Nyugaton az embe
reknek, de én még ma se tudok mosolyogni rajta. Hiszem, hogy 
távoli városokban és falvakban, Koreában, a Balkánon, Kínában 
és afrikai kolóniákban ma is vannak ilyen tizenhat éves ifjak, akik 
ugyanazzal a vággyal, ugyanolyan érzésekkel gondolnak Moszk
vára és a szocialista vagy kommunista vezérekre, akik Párizsban 
és Londonban élhetnek. És ha kiderülne, hogy ezek az ifjú embe
rek naivak az ő várakozásaikban, az semmiképp se lesz az ő szé
gyenük.”

Iksz elvtárs -  ölébe eresztve az Europe-ot, majd kiegyenesedve 
a rozoga székén, mely megcsikordult -  úgy pillantott fel rám, 
mint az ügyész, aki tudja, hogy a felmutatott bizonyíték leteríti, 
le kell hogy terítse a vádlottat. S ami engem illet, megint egyszer 
valami hasonlót tapasztaltam, mint akkor, amikor a magammal 
hozott novelláim között találni akartam egyet, amelyet itt a Szov
jetunióban közlésre ajánlhatnék. Megint azt tapasztaltam, hogy 
itt a Szovjetunióban egy-egy gondolat, egy-egy mondat másképp 
hangzik, másképp hat, más élt kap, mint Párizs vagy Bécs társa
dalmi akusztikájában. Párizsban -  nem egy lelkes levél bizo
nyítja, amit épp az autobiográfiám megjelenésével kapcsolatban 
kaptam ide Moszkvába -  aligha akadt olyan legvonalasabb párt
ember is, aki fennakadt volna az idézett mondaton. Most itt 
Moszkvában azonban -  én magam, aki írtam, mintha először hal
lottam volna, s rám is úgy hatott most itt, hogy még mielőtt Iksz 
elvtárs magyarázni kezdte volna, mi és miért háborítja fel, megér
tettem, sőt átéreztem az ő megbotránkozását. Most, itt a Trubna- 
jában, én is úgy éreztem, hogy már a puszta feltevés, hogy hívő 
ifjú emberek valaha is csalódjanak Moszkvára épített rajongó 
reményeikben, ez a feltevés és ennek a feltevésnek a leírása 
megengedhetetlen romboló cselekedet, tehát leleplezi, hogy mily 
messze van írója attól az ujjongó biztos hittől, mely itt legfőbb 
törvényként kötelező mindenkire, aki igényt tart rá, hogy ne 
tekintsék ellenségnek.

Iksz elvtárs az én számomra ebben a pillanatban lelkiismere
tem illetékes fórumát jelentette, és a magam írásával való szembe
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sítésnek, e szembesítés kiváltotta megdöbbenésemnek hatása 
alatt fordultam hozzá, hogy vallják és panaszkodjam.

Én is, higgye el, mondtam neki, mindennel egyetértek, ami 
a Szovjetunió érdekeit szolgálja, hiányzik azonban belőlem 
a nyugodt meggyőződés, hogy minden, ami ma itt történik, csak
ugyan érdeke a szocialista Szovjetuniónak. És előrángattam 
dokumentumokat, amelyeket nap nap után vágok ki a szovjet 
újságokból, mint annak idején Iván Karamazov a cári Oroszor
szág újságaiból a híreket, melyek Isten ellen bizonyítanak. Elő
rángattam azt a minden szovjet újságban, első oldalon megjelent, 
majdnem egész oldalt betöltő fényképet, mely Sztálint gyöngéd 
családapaként ábrázolja, amint nagy lányát, Szvetlánát két kar
jára véve kapja magasba, míg az két karjával apja nyakát fogja 
boldogan. Előrántottam a Pravdában nemrég megjelent hosszú 
cikket, melyben egy nyolcvankét éves parasztasszony interjú ke
retében mondja el, hogy „egész testét valami csodálatos erő járta 
át, mikor a mi jóságos és bölcs Sztálinunk nyájasan megérintette 
az ő vállát”. Mutatom a Vecsemaja Moszkva e hó 17-i számát, 
melyben a szokásos Sztálin-fényképeken kívül két hosszú cikk 
szól ugyancsak Sztálinról, a „Govorjat Sztálingrádéi i harkovci” és 
„Nasu rabotu prinyimal Sztálin”. Ezek a cikkek szintén „inter
júk” munkásokkal, akiket Sztálin fogadott, s akik a nyolcvankét 
éves parasztasszonyhoz hasonlóan beszélnek csodálatos szeren
cséjükről és arról, hogy mit éreztek, mikor megláthatták Sztálint. 
Nem elmaradt szenilis vénasszonyok és nem éretlen gyerekek, 
hanem az új világ urai, alkotói és harcosai, munkások, V. G. 
Sztankovics és V. J. Szlomenszkij, szakmájuk szerint „traktor- 
konstruktorok” -  ezekben a cikkekben azt mondják, hogy „vég
telenül boldogok, mivelhogy munkájukat elismerte a mi drága, 
szeretett Sztálinunk”. Annak idején a leglojálisabb újságírónak 
se jutott eszébe, hogy Ferenc József neve elé minden esetben oda
írja, hogy Őfelsége, és hogy Isten kegyelméből való, és kinek 
mindenkinek császára és királya, de ezekben a nap nap után 
számtalanszor megismétlődő cikkekben Sztálin neve előtt egyet
lenegyszer se hiányzik a jelzők végtelen egyhangúsággal meg
ismétlődő hosszú sora, egy-egy cikkben, sőt egy fél hasábon öt
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szőr is ugyanazok a visszataszítóan nagyhangú jelzők. És végül 
még azt is meg kell mondanom, hogy amióta itt élek, e rövid idő 
alatt úgy látom, hogy a hason csúszó tömjénezésnek ez a fajtája 
szemmel láthatóan, valósággal napról napra fejlődik, egyre elké- 
pesztőbb, patologikus méretekben és formákban jelenik meg...

Nem tudom, meddig beszéltem volna még, ha egyszerre csak 
tekintetem fenn nem akad M.-n. Látom, hogy az ágy szélén 
nagyon egyenesen, szoborszerűen mozdulatlanul, mereven maga 
elé nézve, azzal az arckifejezéssel ül, mely nála mindig megjele
nik, ha valami okból haragosan elégedetlen velem.

Ha most utólag visszagondolok arra, hogy miként felelt nekem 
Iksz elvtárs, akkor azok a bibliamagyarázók jutnak eszembe, 
akik a világ hat nap alatt történt teremtésétől kezdve -  a szeplőt
len fogantatást, a feltámadást és minden szentírásbeli csodát raci
onális alapon igyekeznek „megmagyarázni”, azzal a szándékkal, 
hogy bebizonyítsák a Biblia szavahihetőségét. Akkor azonban 
csak meglepett, csak ámulatba ejtett Iksz elvtárs azzal, hogy nem 
praktikus taktikai szempontokkal okolta meg ezt az istenítési 
propagandát, mint ahogy eddig mások tették, akikkel erről 
beszéltem. Nem, Iksz elvtárs egyszerűen egész hévvel a tézist 
képviselte, hogy mindez: az atya, a jóságos, a bölcs, a világforra
dalom kormányosa, mozdonyvezetője, az emberiség remény
sége, zászlóvivője, népei öröme, igazság napja stb. stb. -  mindez 
egyszerűen csak a prózai és pontos kifejezése a közönséges valósá
gos tényeknek.

Iksz elvtárs láthatóan izgatott lett, s velem hevesen szembe- 
szállva annak a nézetének adott kifejezést, hogy a nyolcvankét 
éves parasztasszony szájába adott kijelentés egyáltalán nem túl
zás, s hogy ezt én is belátnám, ha fel tudnék emelkedni odáig, 
hogy felfogjam Sztálin személyes történeti, valamint a párt auto
ritását szimbolizáló jelentőségét. S puffadt arca kipirult, s úgy 
korholt engem elmaradottságomért, hogy kellemetlenül reked
tessé vált a hangja. Szinte fenyegetően szólított fel, hogy csináljak 
végre alapos nagytakarítást a magam düledező ideológiai vityilló- 
jában, vessem végre szemétdombra anarchikus, kispolgári indi
vidualista terheltségeimet és előítéleteimet. Az ő diagnózisa sze
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rint Párizs nem vált hasznomra. Párizsból magammal hozott 
dekadens mértékeket alkalmazok egy dinamikus forradalmi 
valóságra. Igen, ő is élt Párizsban, ő is nemegyszer látta párizsi 
mozikban, hogy a nézőközönség majd minden esetben nevetéssel 
reagál, ha hivatalos minőségében Monsieur Lebrun megjelenik 
a vásznon, cilinderrel a fején és kesztyűvel a kezében. Nem  
látom-e én, hogy a közönségnek ez a magatartása, egy nép, mely 
nevetségesnek találja, kineveti köztársasági elnökét, nem forra
dalmi szellemnek, hanem egy társadalmi rend morális feloszlásá
nak a tünete? Mikor fogom végre felküzdeni magam a felismeré
sig, hogy az én gyógyíthatatlan individualizmusommal szöges 
ellentétben épp az autoritásnak, a párt legfőbb képviselője, Sztá
lin autoritásának elismerése, ennek az autoritásnak fáradhatatlan 
kidomborítása ma a forradalmi szellem megnyilvánulása és egy
ben legmegbízhatóbb kritériuma is?

-  A középkori misztikusnak a Theologia teutschja azt tanította, 
hogy az egyes ember legfőbb feladata és a tökéletesség legmaga
sabb foka „so Gott eigen zu sein zoie die Hand dem Menschen”. Ön, 
Iksz elvtárs, ugyanezt követeli, azzal a lényeges különbséggel, 
hogy ez az ön degradált misztikája a középkori istent olyan tekin
téllyel helyettesíti, aki végső fokon éppúgy alá van vetve minden 
emberi gyengeségnek, mint én és mint bárki más közülünk 
-  kezdtem én, de csak kezdtem; Iksz elvtárs annyira megbotrán- 
kozott ezen a képzettársításomon, hogy engem félbeszakítva kije
lentette, szerinte nincs rá remény, hogy megértjük egymást, 
s ezért legjobb lesz, ha más témára térünk át.

Én azonban felszólítására nem tudtam megváltoztatni gondo
lataim irányát. Valószínűleg ő se. És M. se jött segítségünkre. 
Ő továbbra is mintha megbénult volna, teljesen passzív maradt, 
és nem is igyekezett titkolni a barátságtalan rosszkedvét. Jól tud
tam, hogy M.-nek nem tetszik a mód, ahogy én ennyire belebo
csátkoztam ebbe a beszélgetésbe. De nem tudtam M. módjára 
egyszerűen túltenni magam Iksz elvtárs érvein, mert elevenemre 
tapintott, mikor szememre vetette azt, amit gyógyíthatatlan indi
vidualizmusomnak nevezett. Ha jobban meg volnék magammal 
elégedve, kevésbé volnék fogékony mások kifogásai iránt.
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A társalgás kínosan vontatottá vált. Iksz elvtárs végül is éjfél 
után, szintén igen rosszkedvűen, felállt, hogy menjen -  és hogy 
nekem aztán egy olyan váratlan leckét adjon, melyet nem fogok 
elfelejteni. Kezemben a kapukulccsal, szótlanul mentem mel
lette lefelé a lépcsőkön, de alighogy kinyitottam a kaput s nyúj
tottam búcsúzásra a kezemet, ő ott a kapuban, miután előbb 
körülnézett, reszelt egyet a torkán, s hangját lehalkítva ezekkel 
a szavakkal fordult felém:

-  A felesége is jelen volt, míg beszélgettünk, és maga is rá fog 
jönni, hogy Moszkvában az ember nem önti ki a szívét harmadik 
személy jelenlétében. Nem akarom, hogy azt higgye rólam, hogy 
eloroszosodtam, nekem is európai a kultúrám. Én nem úgy gon
dolkodom, mint ahogy odafönt beszéltem. Hogy képzelheti, 
hogy nekem nem kínos, ha minden előadásomban, amikor csak 
a marxizmusról beszélek, kötelezően többször hivatkoznom kell 
arra a bizonyos névre, s a mellé a bizonyos név mellé minden 
egyes esetben oda kell biggyesztenem a zsinatilag megállapított, 
szigorúan előírt jelzős formulákat...

Mintha jobbról és balról is egy-egy pofont kaptam volna, és 
a végén még a szemembe is nevettek volna. Pedig Iksz elvtárs 
nem nevetett. Mintha egyszerre nagyon kimelegedett volna, 
levetette s karjára vette a kabátját, kigombolta még az inge gallér
ját is, és aztán egy panaszos sóhajjal kezet nyújtva sarkon fordult, 
hogy kissé kacsázó lépteivel a villamosmegállóhoz siessen.

„Schwarz auf Weiss”

Július 25.

A Bubnovról elnevezett Szokolnyiki park este: itt is megvan 
a nézők tömegétől körülállt nagy szabadtéri porond, ahol nyugati 
táncokat tanulnak. A Szokolnyiki kultúrpark azonban a táncolok 
porondjával is, legalábbis az este, kellemesebben hatott, mint
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a Gorkijról elnevezett „Park kulturi i otdiha”. Mintha disztingvál- 
tabb, kevésbé vásári, kevésbé Práter-szerű volna. Nagyon sok 
a munkás. S a pihenő munkás mindig úgy hat rám, mint az igazán 
előkelő ember képe. S itt mintha benyomást tenne rájuk az is, 
hogy ők most egy kultúrparkban járnak, szinte ünnepélyes 
komolysággal mozognak -  s ellentétben a párizsi munkással, aki 
a Bois de Boulogne-ban minden habozás nélkül a sétány közepén 
elhajítja a banánhéjat vagy a papírzacskót, melyben az ennivaló
ját hozta magával, itt láttam olyanokat, akik még a cigarettacsut
kát is a sétány mentén felszerelt hulladékkosarakba dobják. 
A téren, melyet „kultbaz”-nak hívnak, könyvvel a kézben üldö
gélnek, olvasgatnak, akik pedig beszélgetnek, azok letompítják 
hangjukat. Egy apa, aki az egyik kezében könyvet tart, a másik
kal meg a fiát vezeti, lehajol a gyerekhez, s szinte a fülébe súgva 
magyarázza neki az itt kiállított exkavátor gépezetét.

Utána szabadtéri színház: Othello. Ez a csodálatos: nem szaval
tak. Mintha a szavak a szemünk előtt, abban a pillanatban szület
nének a színészek ajkán. Belülről, igen, valósággal szűzen, úgy 
hatnak, mintha a világ fennállása óta először mondanák ki, 
mintha először hallanánk őket. A közönség nagyszerűen fogé
kony; én úgy találom ugyan, hogy a rendezés túlságosan látvá
nyos, amire nemcsak a shakespeare-i szónak, hanem általában az 
igazi drámának semmi szüksége. De lehet, hogy a rendezőnek 
van igaza, nem pedig nekem: tán még ezt a kivételesen fogékony 
közönséget se tudná ennyire lekötni csupán a szó hatalma, ha 
a tömeget meg nem babonázná a spektákulum is. Az előadásnál is 
nagyobb élmény: azonosulni a nézőteret betöltő tömeggel, min
den idegrezzenésben. A közös szívdobbanás élménye.

Július 26.

Ha ebben a szomorú földi életben nem osztottak volna ki neki 
olyan funkciót, melynek sikeres elvégzéséhez minden kelléknek 
annyira híján van, mint például én volnék, ha egy operettben 
vagy az életben a bonviván szerepét kellene betöltenem, ha tehát
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a funkciója nem az volna, hogy lektori véleményt írogasson iro
dalmi művekről, akkor -  ami a megbízhatóságát, alaposságát és 
pontosságát illeti -  ez a János, ez a Hans Günther valóban angyal 
vagy legalábbis igen konstruktív és mindent jól megérdemlő pol
gártárs lehetne. Szavát állta: megkérdezte tőlem, hogy hova 
megyek nyaralni, mire én megvallottam, hogy életemben eddig 
még egyszer se mentem nyaralni, s hogy rendkívül elégedett vol
nék, ha ezen a nyáron legalább Moszkvában volna miből élnem. 
Szavát állta, mert azt mondta, hogy majd meglátom, ő sietni fog, 
hogy a maga részéről ezt lehetővé tegye. Szavát állta, mert íme, 
csakugyan sietett, nem feledkezett meg rólam. Malejevkán, 
ahova pihenni ment, csakugyan nemcsak elolvasta az Optimisták 
kéziratának hátralevő több mint 200 oldalát, nemcsak megírta 
erről is a pótrecenzióját, nemcsak elküldte azt a VEGAAR-ba, 
Bork Ottó elvtársnak, hanem egy időben még nekem is meg
küldte ez utólagos recenzió gépírásos másolatát.* S én csakugyan 
zsebemben ezzel az értékes dokumentummal, nyomban el is 
indultam Bork elvtárshoz, aki már enélkül is megígérte, hogy ma 
kapok tőle 500 rubel előleget.

A Nyikolszkaja sarkán szembejött velem Illés Béla, aki ugyan

* „Sinkó Optimisták című regénye bírálatának kiegészítése.
A regény mintegy 200 utolsó oldalának az olvasása csak megerősített abban, amit már 

előzőleg megállapítottam; eltekintek tehát a már elmondottak megismétlésétől. Néhány 
részlet kivételével ez az utolsó 200 oldal az előző részletekhez hasonlóan mindenképpen 
magas színvonalat képvisel.

Azokhoz a kisszámú részletekhez, melyeket meg kell változtatni, mindenekelőtt 
a világnézeti beszélgetéseket számítom -  egyrészt Vértes és Báti, másrészt Báti és Török 
között. Először is, mind a két beszélgetés megint túlságosan széles, tehát feltétlenül jócs
kán meg kellene őket rövidíteni. Másodszor, mindegyik esetben mind a két fél hamis állás
pontot képvisel; álláspontjuk hamissága azonban a regény további folyamán nem mindig 
figyelhető meg és nincs mindig eléggé szemléletesen kidomborítva. Én tehát azt ajánlom, 
hogy ezekbe a beszélgetésekbe bele kellene iktatni néhány mondatot, hogy legalább 
útmutatást adjunk arra nézve, hol vannak Vértes és Török világnézeti felfogásainak 
a határai. Enélkül könnyen zavar támadhatna olyan olvasóknál, akik a marxizmusban 
kevésbé járatosak.

A Lénárt-Báti-beszélgetésre mindaz áll, amit már előbb megmondtam arról, hogy 
milyen helyet foglalnak el ebben a regényben az intellektuelek szívbeli és lelki gyötrelmei: 
ennél a beszélgetésnél is érezhetően zavar az érzelmes, fontoskodó mód; minimumra kel
lene redukálni.

Malejevka, 1935. július 22.
Hans Günther”
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egész másképp gondolkozik arról, hogy mi irodalom és mi nem, 
mint én, de akivel soha eszembe se jutna ilyen és hasonló kérdése
ket firtatni -  s épp ezért viszonyunk ugyanolyan szívélyes, sőt 
barátian meleg, mint volt tizenöt év előtt a bécsi emigrációs 
barakkban. (Szomorú, de kezdek rájönni: a legtöbb emberi 
viszony azért tud tartósan megmaradni jó viszonynak, mert az 
egyik fél bizonyos követelésekről lemond, s bizonyos dolgokról, 
néha épp olyanokról, amelyek számára életbe vágóan fontosak, 
hallgat.) Megállunk egy percre, hogy üdvözöljük egymást -  és 
hogy feleljek a kérdésre, amely már itt Moszkvában is éppúgy 
hagyományossá kezd válni, mint annak idején volt Párizsban: 
milyen stádiumban van az Optimisták kiadásának ügye? S ezzel 
kapcsolatban tudom meg Illéstől, hogy ő is épp most járt Borknál 
(a VEGAAR a saroktól a harmadik ház), erre sietve megyek 
tovább, sietve, először is azért, hogy én is ott találjam Borkot, 
másodszor meg azért, mert -  mint mindig, ha már valamelyik iro
dalmi üzem kapuja felé közeledek -  érzem a kísértést, hogy 
valami ürüggyel vagy épp minden ürügy nélkül egyszerűen meg
futamodjak. Ez esetben a megfutamodás kísértése őrangyalom 
sugallata volt, ámde honnan tudhattam, hogy őrangyal, nem 
pedig férfiatlanságom ösztökélt: csak állj, beszélgess tovább Illés 
Bélával, hátha sikerül úgy elhúznod az időt, hogy aztán már „ne 
lehessen” felmenned... Szóval sajnos épp azért, hogy minél előbb 
túl legyek a „foghúzáson”, hogy meg ne gondoljam a dolgot, ami
lyen gyorsan csak a lábam vitt, mentem fel a VEGAAR-ba, 
s megizzadva és a sietségtől kifulladva nyitottam be.

Az előszobában a titkárnő, amint meglát, feláll, s azt mondja, 
megnézi, itt van-e a Genosse Bork. O nyilván egy ostoba utasítást 
követett, mert Bork elvtárs szobájából nem nyílik más ajtó, csak 
az, mely a titkárnő szobáján keresztül vezet, ennélfogva, ha 
a főnöke nem lett volna itt, azt tudnia kellett volna anélkül is, 
hogy megnézi, itt van-e. De ezenkívül, épp azért, mert a főnöki 
szobából ide nyílik az egyedüli ajtó, az valószínűleg a déli hőség 
miatt nem volt becsukva, hanem csak félig behajtva. Önkéntele
nül is izgatottan, alighanem a szokottnál hangosabban mondtam 
tehát az elvtársnőnek, hogy ne fáradjon, nem kell megnéznie, itt
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van-e az igazgató, mivelhogy nincs két perce, hogy találkoztam 
Illés Bélával, tőle tudom, hogy Bork elvtárs itt van, s nekem fel
tétlenül beszélnem kell vele, mert meg akarom kérdezni, meg
kapta-e ő is Günther elvtárs kiegészítő bírálatát, s mert Bork elv
társ „legkésőbb” mára ígért nekem 500 rubel előleget, amire 
nekem halaszthatatlanul szükségem van. S mivelhogy igenis 
rabiátussá válhat az ember, nem azért, mert erősnek, hanem épp 
ellenkezőleg, azért, mert kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érzi 
magát, mivelhogy az ember, igen, rabiátussá válhat csak azért, 
mert legszívesebben hangtalanul eltűnne, holott épp ezt a vágyát 
kell legyőznie -  tehát nem várva meg, hogy a titkárnő bejelent
sen, illetve meghozza válaszát, egyszerűen könyökömmel arrább 
löktem Bork elvtárs szobája félig tárt ajtaját, s már át is léptem 
a küszöböt. A nagy íróasztalnál azonban nincs senki. A karosszék 
is az íróasztal megett az ablakon betűző napfényben a nem hasz
nált és élettelen tárgyak melankóliájával fogadott, amikor, mint
hogy igen hosszú vagyok s a nagy íróasztal mögé látok, a karos
szék és a nagy íróasztal között megpillantottam a könyvkiadó vál
lalat főnökének a frizuráját, két válla közé húzott nyakát, nyak- 
szirtjét, hátát, illetőleg fehér ingét, őt magát, amint guggoló hely
zetben igyekszik láthatatlanná zsugorodva elrejtőzni előlem.

Utólag persze magam is tudtam: Bork minden szavam hallotta, 
és amint hallotta, hogy itt vagyok, elbújt. S tőlem az lett volna 
tapintatos és egyedül emberséges, hogyha úgy teszek, mintha 
nem vettem volna észre. Ezt meg is tehettem volna, mert ő nem 
látta, hogy látom, hiszen egészen meggörbedt, és nem tekintett 
volna fel, ha tudtára nem adom, hogy rajtakaptam, felfedeztem 
ebben a legkevésbé sem méltóságteljes pozitúrában. Akkor azon
ban annyira meglepett, felháborított, de meg is ijesztett az, amit 
láttam, hogy ahelyett, hogy folytattam volna utam a kijárat felé, 
odamentem az íróasztal mögé, és a karosszéket még hátrább 
húzva odaszóltam a guggoló embernek:

-  Az istenért, mit csinál, Bork elvtárs?
Nem dicsekedhetem, hogy ez a kérdésem csak kicsit is szelle

mes volt, de biztos, hogy most Bork elvtárs sincs túlságosan 
megelégedve magával, ha gondolatban rekapitulálja, hogy
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miként próbálta kivágni magát, mondván, illetve hebegvén vala
mit a csengőről, amelynek a vezetékét akarta az íróasztala alatt 
megigazítani. Közben a különben is könnyen piruló ember arcát 
úgy elöntötte a pirosság, mintha fejét cinóber festékkel tele 
vödörből emelte volna ki és fordítaná felém a magasba.

-  Pokoli ez a hőség -  szólt aztán, s még mindig guggoló hely
zetben, mintha valami gonosz álmot akarna elhessegetni, simí
totta hátra a homlokába hulló haját, s csak aztán szánta rá magát, 
hogy feltápászkodjék. De még egészen ki se egyenesedett, máris 
újságolni kezdte, hogy ő is megkapta Malejevkáról Günther elv
társ kiegészítő bírálatát s hogy ő ugyan azt az ígéretét, hogy ma 
előleget ad nekem, nem tarthatja be, de holnap -  „todsicher” -  fel- 
vehetem majd nála azt az 500 rubelt.

Ma csakugyan szokatlanul erősen tűzött a nap, és én mégis 
mintha üdítő árnyékba kerültem volna, mikor végre a hőségtől 
ragadó aszfalton megint az utcán álltam.

Július 21.

Maeterlincken akart bosszút állni elvált felesége, s Maeterlinck 
helyett csak magát leplezte le azzal, hogy terhelő bizonyítéknak 
szánva a spiritualista Kék madár szerzője ellen, megírta róla, hogy 
privát életében -  materialista, mivelhogy szívbéli örömmel tekint 
a Kék madárnál kevésbé szimbolikus, de ropogósra sült szárnya
sokra, s hogy milyen elragadtatással képes szemlélni a hentesbol
tok kirakataiban az élvezeteknek olyan ordenáré kellékeit, 
melyekhez az ember csak ifjú malacok és korosabb disznók életé
nek kioltása árán juthat.

Az én eddigi tapasztalatom szerint azonban az ilyen „materia
listák” sokkal emberibbek, mint az aszkéták, akiknél mindig 
megvan a veszélye annak, hogy szerelmük egyetlen tárgyává saját 
vak és süket „erényüket” teszik. Ez a veszély -  erről ma megint 
meggyőződtem -  engem semmiképp se fenyeget, mert olyan lel
kes odaadással vásároltam be a Lux melletti I. számú Gasztro- 
nomban kaviártól kezdve fácánpecsenyéig minden jót, s olyan
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örömmel fogyasztottam, mintha egy óra alatt kárpótolni akarnám 
magam minden elmúlt és -  minden még rám váró kisebb és 
nagyobb koplalásért. És nem utolsósorban jó az ilyen ünnepek
ben, hozzájuk tartozik az, hogy az ember v e n d é g e l h e t ;  ami
lyen sokszor voltam étteremben „vendég”, oly ritkán volt részem 
abban, hogy én hívhattam meg valakit vendégül. Kurelláék és 
Silvio voltak nálunk vacsorán, ez utóbbi, sajnos, a gramofonjával 
együtt, úgynevezett vidám lemezekkel. Ez a fajta vidámság M.-t 
mindig búskomorrá teszi, de engem se ihlet könnyed társalgásra, 
ami pedig természetesen a gramofon gazdája intenciói szerint 
kötelességem lett volna. De a vacsora mégis jó volt, és a krími 
bort se lehet a megvetendő földi jók közé sorolni.

Ez a vacsora Bork elvtárs érdeme, mert Bork elvtárs ezúttal 
csodálatos módon csakugyan szavát állta. A vele való groteszk 
kalandomat elmondtam bizalmasan Z. elvtársnak, aki egyáltalán 
nem csodálkozott. O jól ismeri Borkot még Berlinből; neuraszté- 
niás ember, aki azon a helyen, ahová itt állították, nem tud elég 
közömbös, elég fölényes és elég energikus lenni. Z. elvtárs 
magyarázza: igaz, hogy Bork a VEGAAR főnöke, de ez inkább 
formális, mint tényleges intézkedési jogot és jogkört jelent. 
Fölötte még egész sor instancia székel és dönt. Ha Bork nekem 
valamit megígért, azért tette ezt, mert remélte, hogy teljesítheti, 
s mert neki is megígérték, hogy megígérheti. Ha aztán a fölébe 
rendelt fórumok nem tartják be, amit ígértek neki, őt olyan hely
zetbe hozzák, mint például a velem szemben való helyzete volt. 
Más ilyenkor vállat von, felveszi a szükséges pléhpofát. Bork 
azonban a fejét veszti. Ahogyan el akart rejtőzni, az egyszerűen 
a neuraszténiás embereknél gyakori, tipikus szimbolikus csele
kedet: oly kínos volt már neki, hogy orromnál fogva vezet 
-  s hogy őt is más főnökök velem kapcsolatban orránál fogva 
vezetik - ,  hogy szégyellte magát, és amint mondani szokták, azt 
ő meg is tette, illetőleg megpróbálta megtenni: legszívesebben 
a föld alá bújt volna.

Ez a magyarázat rendkívül érdekes -  és nekem sok mindent 
valóban megmagyaráz. Nem alaptalan tehát az érzésem, hogy az 
emberek, akik itt szerkesztők meg igazgatók, valahogy mintha
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nem volnának igazán emberek, hanem csak egy láthatatlan, igen 
komplikált monstrumnak a nyúlványai, valahogy önmagukban, 
emberi személyiségként oly megközelíthetetlenek, mintha nem 
volnának igazán eleven és spontán reakcióra képes lények.

Hogy Z. magyarázata alighanem helytálló, bizonyíték rá, hogy 
a kínos kaland után Bork elvtárs, csak hogy ne is lásson, titkárnő
jénél hagyta számomra az előleget, aki mindjárt, amint beléptem, 
diadalmasan üdvözölt: -  Itt van! Megvan! Már várja! -  és miután 
aláírtam néhány előre elkészített irományt, átadott nekem 518 
rubelt -  mért épp 518-at, nem tudom, de Bork elvtársra külön 
hálával gondolok már azért is, mert nem kellett vele az után 
a találkozás után most frissiben újra szemtől szemben állnom.

Egy beszélgetést kell még feljegyeznem. Aki ebben O néven 
szerepel, évekig külföldön élt mint a Szovjetunió követe, s nem
rég tért vissza.

O: Ma, 1935-ben Moszkvában más a párt, mint maguknál volt 
Budapesten 1919-ben vagy akár ma is bárhol másutt. Ez termé
szetes, és ennek így kell lennie; más a szelleme egy forradalmi 
pártnak, mely tizennyolc éve van túráimon; talán, sőt biztosan 
kevésbé patetikus, kevésbé eget vívóan testvéri és emberi, mint 
volt, de aki a hatalom birtokában van és birtokában akar 
maradni, annál a forradalmak eredeti eksztatikus lendületét elke
rülhetetlenül mindinkább Machiavelli zseniális józansága váltja 
fel. Enélkül az eksztatikus lendület könnyen trisztáni gyönyörű 
halálba, tragikus apoteózisba, de nem a prózai acéltermelés 
állandó növekedésébe, nem a hatalomnak a biztosításába torkoll
hatott volna. A forradalomnak az előkészítés, a hatalom meghó
dításáért és megszilárdításáért folyó harc stádiumában szüksége 
van a „széplelkekre”, az utópikus szellemekből szertesugárzó 
lendületre és erkölcsi pátoszra; a győzelem után azonban az 
egyes, pillanatnyi, esztétikailag ragyogó hőstettek s velük együtt 
a „széplelkek” helyét elfoglalja a hétköznap, a maga millió kis fel
adatával, melyek ügyességet, alkalmazkodást, ravaszságot, szí
vósságot és kompromisszumok hosszú sorát követelik. Azok, 
akik az új államhatalom érdekében ezeknek a követelményeknek 
leginkább meg tudnak felelni, azok foglalják el a „széplelkek” he
lyét.
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Én: Ezt értem. De nem fenyeget-e veszély, hogy ez a bizonyos 
hétköznap, a győzelmet követő hétköznapi feladatok megvalósí
tása közben, azok keze alatt, akik már a Machiavelli zseniális 
józanságával működnek -  észrevétlen elsikkad, fokozatosan hát
térbe szorul, lekerül a napirendről a forradalom lelke, eredeti 
emberi tartalma?

Fel kell jegyeznem ezt a beszélgetést, mert úgy találom, hogy 
a kérdésemre kapott felelet rendkívül jellemző arra a mindig újra 
meglepő szellemi passzivitásra, melyet itt nemcsak a külföldi 
kommunistáknál, hanem -  ebben az esetben -  maguknál az oro
szoknál is észleltem. Tudniillik az aggodalmas ellenvetésemre 
szó szerint ezt a választ kaptam:

-  Akik a Szovjetunió ügyeit intézik, túlságosan el vannak fog
lalva a konkrét problémák és feladatok tömegével, mintsem hogy 
még efféle kérdésekkel is foglalkozhatnának.

O, aki így felelt, aki tizenhét éves korában részt vett a forrada
lomban, utcai harcokban, majd vöröskatonaként a polgárhábo
rúban -  ma a forradalom hivatalnoka, nemcsak funkcióját, 
hanem mentalitását tekintve is. S ez az, ami nyugtalanító, bár 
-  talán -  elkerülhetetlen.

Tegnap nyílt meg a Kommunista Internacionálé VII. kong
resszusa. A villamoson egy fiatal munkás, aki figyelemmel 
olvassa el a német Pieck megnyitó beszédét -  és a kongresszus 
Sztálinhoz intézett üdvözlő levelét, ujjával követve a sorokat az 
elsőtől egész az utolsóig, s én nem tudom levenni a szemem 
a mutatóujjáról, az ujja feketén szegélyezett körméről.

Július 28.

11 . .nyiszimovról: csakugyan magához hívta Kurellát, hogy 
..konzultálja” az Optimisták ügyében. Kurella látta Zaprovszkaja 
lektori recenziónak nevezett, ijesztően vaskos disszertációját. 
Abban pro el eontra annyi minden olvasható, hogy Anyiszimov, 
akinek határozott „igen” vagy „nem” kell, úgy érzi, hogy a fize
tett lektora gúnyt űz belőle, mintha csak csúfondárosan fügét
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mutatna neki, éppúgy kibújik a végleges és határozott felelősség- 
vállalás alól, ahogy maga Anyiszimov is ki szeretne térni előle. 
A nagy köteg papirost, melyet Zaprovszkaja sűrű idézetekkel 
spékelve írt tele, úgy lehet magyarázni, hogy ha akarom, vemhes, 
ha akarom, nem vemhes. Anyiszimov tehát „konzultál”, és lelki 
tusái eredményeként végül is Kurellától tudom -  egy eredetinek 
éppenséggel nem mondható elhatározás érlelődött meg benne: 
Kun Bélához fordult nyilatkozatért, amely azonban, ahogy 
Günther mondaná, ,£chwarz auf Weiss” írott nyilatkozat legyen 
és egyenesen a GIHL-nek legyen címezve. S amíg ezt nem kapja 
meg, addig Anyiszimov hajthatatlanul -  vár. És különben is: 
jobb várni. Több szem többet lát, mondá, meg aztán: lassan járj, 
tovább érsz -  ami pedig mind e közmondásoknál is inkább min
den bölcsesség sarkköve, az az „Aki mer, az nyer”-nek a dialekti
kus elmélyítése, hogy tudniillik, aki nem mer, az legnagyobb 
valószínűség szerint kevésbé is veszthet.

Ezzel szemben most már csakugyan úgy látszik, hogy 
a VEGAAR  hamarosan ki fogja adni az Optimistákat, s ez azt 
jelentené, hogy nemcsak németül, hanem, ami nekem különösen 
fontos volna, szívügyem, magyarul is. S franciául, angolul 
-  Kurella biztosra veszi. Lényegesen megkönnyíthetné és meg
gyorsíthatná a dolgot az is, hogy, amint hírlik, a kis Huppert azon 
a címen, hogy nem ér rá, nem vállalta, hogy Günther után ő is 
lektori véleményt adjon a túlságosan vitatható és vitatott kézirat
ról, s ennek következtében állítólag a VEGAAR-naik az a szán
déka, hogy Kurellától kérjen lektori véleményt. Ennél kedve
zőbb fordulatot az Optimisták szerzője akkor se remélhetne, ha 
ő maga is még mindig optimista volna.

Épp ezáltal azonban, hogy egyszerre csakugyan úgy látszik, 
hogy az Optimisták a legközelebbi jövőben nyomdába kerül, 
nyugtalanítóan akuttá válik a feladat, hogy a regényben előfor
duló beszélgetésekbe beiktatandó „helyes ideológiai megoldá
sok” helyett, melyeket Günther „a marxizmusban kevésbé jár
tas” olvasók lelki üdvéért való aggodalmában indítványoz, elő
szót írjak, s ebben én magam kíséreljem meg megmagyarázni és 
értelmezni az Optimisták korát, embereit és problémáikat, mint
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ahogy -  azt hiszem, helyesen -  Kim Béla tanácsolta nekem. 
Kurella is sürgeti, hogy írjam meg ezt az előszót. 0  alig érti, mért 
habozom és mit halasztgatok valamit, ami őneki egyáltalán nem 
okozna fejtörést.

-  Egyszerűen azt kell megírni, hogy 1919-ben még nem ismer
hettük azokat a válaszokat, amelyekkel a Szovjetunió mai való
sága gazdagította az emberiséget, és hogy amióta megismerte 
a Szovjetunió valóságát, hála a Szovjetunióban szerzett új meg
ismeréseknek, megoldódott, tárgytalanná vált az egyéni erkölcsi 
és a politikai követelmények között elkerülhetetlennek látszó 
minden konfliktus. A forradalmárnak a forradalom győzelméből 
születő problémái és kétségei, egyszóval a politikai aktivitásnak 
minden olyan erkölcsi problémája, mely az Optimistákban sok
szor tragikus kérdésként jelent meg, a Szovjetunió valósága, élet- 
feltételei, gyakorlata által harmonikusan oldódott meg. Egysze
rűen...

Egyszerűen -  így mondja Kurella. S nekem éppen ma -  mióta 
a III. Internacionálé kongresszusa tart, a szokásosnál is deprimál- 
tabb a hangulatom -  verssorok zümmögnek a fejemben, egész 
ciklusra való versek, s mind egyetlen cím alá kívánkozik: „Nehéz 
órákra.”

S prózában vigasztalónak, magambiztatónak csak azt írhat
nám: Vannak végsőn igaz dolgok, melyekben nem szabad kétel
kedni; nem szabad s nem lehet kételkedni abban, hogy győzni mi 
fogunk. Nem lehet kételkedni, hogy a mi győzelmünk az emberi
nek mint elvnek a történelmi győzelme lesz, sötétségben napfel
kelte. Ez biztos. S mivel ez biztos -  mit számít emellett minden 
egyéb? Mit számít emellett...

S ez az, amit Kurella nem ért, illetve amiben nem ért velem 
egyet: a „mit számít emellett” rovatában sajnos sok, nagyon is 
sok minden következne, annyi minden, hogy a végén, a nehéz 
órákra, a vigasztalásra szánt sorok végül is meglehetős szomo
rúan beszélnének a boldogító, végső vigaszról.

Nem, nekem nem egyszerű megírni azt az előszót. Ma itt és 
kevésbé, mint csak pár hónap előtt is Párizsban lett volna. Sem
mitől se félek jobban, mint attól, hogy hazudhatnék. Ha önkén
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telenül is. S hazudnék, akármit is írnék ma is itt ebben az előszó
ban; hazudnék, mert nem vagyok tisztában azzal, hogy mennyire 
igen az igenem és hol kezdődik a nemem. Lehet, hogy ez senki
nek se fontos, hiszen csak árnyalatokról van szó.

Steiner petropavlovszki élményeiről szólva elmondta, hogy ott 
a kiütésestífusz-járvány idején tizenkétezer hullát -  köztük nagy 
számban embereket, akik csak holtaknak látszottak -  hamvasz
tottak el a téglaégető kemencében, s azóta ő saját magának komi
kus, ha rajtakapja magát, hogy fontosságot tulajdonít a maga 
egyéni sorsa egy-egy kérdésének.

Ezt át tudom érezni.
De ennek ellenére makacsul olyan fontosnak érzem, hogy mit 

írok, mintha nagyon sok múlna azon, hogy a világ minden táján 
napjában százmilliószámra születő tiszavirág-életű betűk árada
tában hogyan rakom egymás mellé az én betűimet a papíron 
a Trubnaja utcabeli szobám asztalán. Ha nem volna az az objek
tíve teljesen alaptalan fikcióm, hogy ezzel hatok arra, ami van és 
lesz, és hogy ezzel valami lényeges felelősség hárul rám -  e nélkül 
a fikció nélkül nem tudnék írni. S ezért nem tudok írni most, épp 
azért, mert érzem a felelősséget. S ezért kezdek most már aggoda
lommal gondolni arra, hogy mit akarnak majd kihagyni az Opti
misták kéziratából. Áthúzni valamit, csak egy nevet is, azért, 
mert ma nem opportunus -  az is a hazugságnak egyik módja.

Feldman telefonált, hogy jöjjek hozzá a Mezsrabpomba aláírni 
a filmszcenáriómról szóló szerződést. Elém tolt egy rózsaszínű 
gépírásos papirost. A szerződésben az áll, hogy a Mezsrabpom 
tízezer rubelt fizet a filmszcenárióért, mely összegből huszonöt 
százalékot a szerződés aláírása napján kap a szerző, mármint én! 
Kiderült azonban, hogy siettem az ámulással, mert ahhoz, hogy 
az aláírott szerződés csakugyan aláírottnak számítson, nem elég 
Feldman aláírása meg az enyém, Feldmannak van még egy 
főnöke, valami Szamszonov, annak is jóvá kell hagynia... Bár
mennyire is fontos nekem most, hogy ilyen meglepően simán és 
könnyen ilyen nagy összeg pénzhez fogok jutni -  VEGAAR-tói 
kapott 518 rubelből ugyanis felgyűlt adósságok kifizetése után 
épp csak még pár napra futja - ,  nem ez az, ami miatt ezt az esetet
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feljegyzem. Kezemben a rózsaszínű papirossal, egyszerre csak 
hallom Feldman hangját:

-  A proletárok nem veszthetnek mást, csak a láncaikat.
Nem értem, s csodálkozva nézek rá, míg ő vörös szakállát

simogatva áll előttem, és szemlél figyelmes meleg mosolyával.
-  Azért mondom, mert látatlanban azonnal aláírta, és csak 

azután olvasta el, hogy mit írt alá.
Valóban észre sem vettem, hogy így volt. S most én is ne

vettem.
-  Itt, ebben az országban mindent látatlanban aláírok -  mon

dom, és egyszerre magamnak is váratlanul, azért-e, mert első 
perctől kezdve bizalmam van ehhez az emberhez, vagy azért, 
mert különösen a kongresszus óta valósággal a torkomat szoron
gatja a depresszió, kiszalad a szájamon, mint valami vallomás: 
-  De ma már nem igaz, hogy a proletárok csak a láncaikat veszt
hetik el. Ha el kellene vesztenünk a hitünket...

A Szovjetunióban -  gondoltam, de nem mondtam ki, mert 
Feldman sötétkék szeme egyszerre megrökönyödve tekintett 
rám, és a homlokán ránc rajzolódott ki, mély és majdnem hara
gos. Pillanat múlva azonban cigarettára gyújtott, engem is meg
kínált, és mintha semmi se történt volna, a készülő filmekről 
beszélgettünk, illetőleg ő mesélt arról a nagyszerű, az orosz falu 
forradalmáról szóló filmről, melyen most Ejzenstejn dolgozik.

„Az élethez hozzá kellene szokni”

Július 29.

Csakugyan igaz: miután Huppert elhárította a kockázatos 
megtiszteltetést, a VEGAAR úgy döntött, hogy Kurellának adja 
az Optimisták at, afféle „szuperrecenzióra”. Ez most már biztos, 
mert a kézirattal együtt Kurella kezében már a „bumaska” is, 
a VEGAAR hivatalos levele. Kurella, mint mondja telefonon,
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már ül is a kézirat mellett, és olvassa újra. Biztos, hogy ő sietni 
fog.

-  Most talán mégis csakugyan ki fogják adni -  válaszolta M ., 
akinek mindjárt megtelefonáltam a hírt a poliklinikára, de 
a talánt most még ő is inkább nevetve, bár nem egészen csak 
nevetve mondta. Nyilván nagyon örült ő is.

Mindenütt másutt vannak fontos és nem fontos ügyek; itt 
azonban az ember mindent fontosnak tart és é r e z .  Reggel 
olvastam az Izvesztyijában, hogy a metrójegy árát 50-ről 40 
kopekra csökkentették -  s tudom, senki, aki kapitalista világban 
él, nem értheti meg, mért lettem erre vidámabb. S tudom azt is, 
hogy ott senki sem érthetné meg egykönnyen, hogy tegnap min
den egyéb okon kívül azért is imbolyogtam olyan érzéssel, mely 
a gazdátlan kutyáé lehet, mert az Izvesztyijában az újság egyik 
oldalának körülbelül a felét elfoglalta a Vaszilijjakovlev moszkvai 
művész az ő műtermében címet viselő fénykép, s rajta palettával és 
ecsettel a kezében „a moszkvai művész” és művei, melyeken dol
gozik, éspedig: hanyagul bíborral borított széken meztelen kar
ral, kezével egy gigantikus hárfán, uszályos fehér selyemruhában 
Vera Ludova (életnagyságban), továbbá egy M. M. Klimov nevű 
Sztálin-díjas művész és a szintén dús brokátba öltözött Z. L. 
Szvetlanova nevű kitüntetett operetténekesnő életnagyságú port
réi -  és mindehhez még maga a moszkvai művész, aki a fényképe
zőgép előtt úgy áll s olyan pózban merült el palettája nézésébe, 
hogy az ember azt hihetné, őt magát is nem anya szülte, hanem 
egy másik, hozzá hasonló művész ihlete termelte. A szovjet sajtó 
kifejezetten pedagogikus célzatú, s ha az Izvesztyija épp ennek 
a moszkvai művésznek a fényképét hozza ezekkel a művekkel 
a műtermében -  ez nemcsak a párt, a szovjet állam állásfoglalását, 
ez direktívát is jelent a boldogtalanok felé, akiknek nemcsak fog
lalkozásuk a festészet, hanem valóban festők is lennének, ha le
hetnének.

A világon mindenütt vannak színpadok, ahol Lehár-operette- 
ket játszanak. És engem ez a tény sehol se foglalkoztatott, logi
kusnak, magától értetődőnek tűnt, hogy így van. A Lehár-ope- 
rettek szükséges tartozékai egy agonizáló civilizációnak, egy

307



világnak, mely dögrovásra került, s mely szükségképpen úgy 
tesz, mintha nem tudná, hogy agonizál, mintha nem tudná, hogy 
elvesztett minden hitet létezése jogosultságában és minden 
emberi célt. A Lehár-operett ebben a civilizációban egyszerűen 
úgy szükséglet, ahogy az illatszerek szükségletté váltak a rokokó
ban, hogy az emberek kibírják egymás testi bűzét. Ma azonban 
Moszkvában láttam egy nagy plakátot, mely Lehár-operett elő
adását hirdeti -  a Gorkijról elnevezett kultúrparkban. És egy
szerre félelmesen világos lett előttem, hogy az Izvesztyija-bzM 
festő a műtermében: ő és az operettkultúra, az álkultúra festője és 
festészete. Mi köze az operettkultúrának a szocialista alapépít
ményhez és a szocialista kultúrához, az emberhez, aki győzni és 
szabadulni akar, felszabadulni?

Július 31.

Új drámaterv. A dráma címe: A z áruló, hőse pedig egy ember 
volna, aki tizenöt éve minden erejét a forradalom szolgálatába 
állítja, olyan harcos, akinek hite minden tűzpróbát kiállt. Legki
sebb mulasztást se enged meg magának, másnál se ismer el mentő 
körülményt. Az első felvonásnak azzal kellene végződnie, hogy 
ez az ember egy viszonylag nem is különösen nehéz helyzetben, 
tehát nem külső okból, hanem azért, mert benne magában valami 
hirtelen felmondja a szolgálatot, egy pillanatban objektíve áru
lóvá lesz. Még ugyanabban a pillanatban ráeszmél, de megtör
tént. O, csak ő tudja, hogy ő az oka. Második felvonás: neki sze
mély szerint, egész lényének semmi köze sincs ahhoz, ami csak 
egy pillanatban s csak egy pillanatra történt vele, ő megmaradt 
az, aki volt, odaadásban, elszántságban s hitében a régi. Köteles
sége volna, hogy megvallja elvtársainak, mi történt vele. Erre 
kísérletet is tesz, de nyomban látja: a következmény az volna, 
hogy kiközösítenék, s ezzel elvesztené a lehetőséget arra, hogy 
folytassa a harcot azokkal együtt, akikkel változatlanul egynek 
érzi és tudja magát. B e n n e  semmi se változott, semmi, csak épp 
annyi, hogy a z ó t a  titka van bajtársaival szemben. És épp
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ez az, ami sokkal, sokkal több, mint semmi. A harmadik felvo
násban ez a titok volna az, amely mint személy feletti erő, pusz
tító hatalomként válik rombolóvá minden viszonylatában -  és 
a tragikum csúcspontja az volna, hogy mikor a hős, aki folytatja 
harcát az illegalitásban, pusztulása előtt szabadulni akar a titok
tól, s bevallja életének ezt az egyetlen jóvátehetetlen pillanatát, 
senki se hisz neki, legközelebbi emberei se hiszik el, hogy vele ez 
megtörténhetett.

Tegnap este -  hajnali háromig -  Kurelláék nálunk. Tanulságos 
eszmecsere a háborús kommunizmusról és a mai Szovjetunióról. 
Kurellát irigylem: mindennek helyesel minden aggodalom 
nélkül.

A mai Pravda törvényszéki rovatában tudósítás: a vádlott nő 
mesterségszerűen foglalkozott magzatelhajtással, a maga egyet
lenegy szobából álló pincelakásán, melyből jobbról is, balról is 
ajtó nyílt a szomszéd lakásokba. Mikor áldozata nem tudta 
fegyelmezni magát, és műtét közben hangosan jajgatott, a nő, 
nehogy a többi lakó figyelmessé legyen, egy a keze ügyébe eső 
vasalót vágott a páciens fejéhez, de olyan erővel, hogy szörnyet
halt. A vádlott három napig, mindaddig, amíg le nem tartóztat
ták, együtt lakott a hullával, mellyel az első rémületben elköve
tett gyilkosság után nem tudott mit kezdeni.

A szovjet lapok nagyon ritkán hoznak törvényszéki híreket. 
Vajon az, hogy a Pravda valami ilyenről beszámol, annak a jele-e, 
hogy mégis belátták, hogy az adott viszonyok között nem lehet 
folytatni az abortusz elleni kampányt, vagy pedig annak a jele, 
hogy mindenáron még fokozni is akarják?

Augusztus 3.

Egész nap esik. Silvio, aki szabadságra Párizsba ment, magával 
vitte az útleveleinket, hogy ott meghosszabbíttassa érvényessé
güket -  és semmi hírünk tőle. Noha ez az ország a földgolyó egy
hatod része, a tudat, hogy útlevél nélkül állunk itt, s hogyha az 
útlevelekkel valami baj történik, soha többet innen jugoszláv
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útlevélhez, azaz útlevélhez nem juthatunk, tehát ebben az élet
ben többé ezeket a határokat át nem léphetjük -  a kiszolgáltatott
ság, a fogság érzését kelti bennem. És a legkülönbözőbb eshető
ségek fordulnak meg a fejemben, olyanok, amelyek itt mindenki 
számára adva vannak, s amelyek természetesen oly kevéssé 
kecsegtetőek, hogy például az utolsó éjszaka -  nemcsak a polos
kák miatt -  már aludni se tudtam.

Ma a kongresszuson a világ kommunista pártjainak taktikájá
ban gyökeres fordulatot jelentő nagy Dimitrov-beszéd hangzott 
el. Ez a referátuma úgy hat, mint programszerű kidolgozása 
azoknak a tételeknek, melyek először a német fasiszták bírósága 
előtt, a leipzigi perben mondott beszédében hangoztak el. Ennek 
a mai beszédének a fényében erkölcsileg még inkább megnő ez az 
ember, aki -  nyilván -  tudatosan egy új nemzetközi forradalmi 
taktika alapelveinek a kidolgozására és hirdetésére koncentrálta 
magát -  nyakán már a hurokkal, melyet csakis az ő erkölcsi ereje 
tudott széttépni. Ez az erkölcsi erő az ő személyes ereje, de 
ugyanúgy azé az eszméé is, melyet egy adott drámai szituációban 
neki kellett képviselnie.

Friedrich Adlert is hatalmassá tette az eszme és az, hogy nyíl
tan egymaga szemben állt azzal a gyalázatos monarchiával, mely 
már csak akasztófákkal tudott érvelni. Friedrich Adlerről utólag, 
nagy drámai jelenete után kiderült, hogy őt a drámai szituációban 
elkövetett kivételes cselekedete és a kivételes történelmi pillanat 
pátosza önmaga fölé emelte. Az ő élete nagy pillanata, egész életét 
tekintve, mint egy eksztázis, melyet a szürke hétköznap követ, 
kivétel volt, s ő aztán visszaesett egy szellemi szürkeségbe, mely
nek nincs köze a hőshöz, akit egyszer naggyá tett egy eszme 
erkölcsi hatalma. Mikor három év előtt Zürichben találkoztam 
vele, neuraszténiás öreg és bogaras mizantróp benyomását kel
tette bennem, egy emberét, akit agyonnyomott egykori és egy
szeri nagy tette.

Dimitrov azonban nem ez a fajta. Míg Adlert az tette hőssé, 
hogy kétségbeesetten nem talált más kiutat, Dimitrov csak foly
tatta, Leipzigben csak folytatta a szüntelen, egész életét betöltő 
forradalmi tevékenységét; mint ahogy folytatja ma is. Ami Adler-
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nél kivétel volt, arra Dimitrov egy egész harcos élettel készült, 
Dimitrovnál az ő leipzigi nagy tette úgy hat, mint egy életen át 
nagyra nőtt és g y a k o r o l t  hit erejének az adekvát megnyilvá
nulása.

Levandevszkij ma elindult, hogy az Északi-sarkon keresztül 
San Franciscóba repüljön. Tegnapelőtt a szovjet lapokban szűk
szavú hír arról, hogy egy szovjet tengeralattjáró ötvenkét ember
rel együtt elpusztult. A hírhez még csak egy szó kommentárt se 
fűztek a lapok, se aznap, se másnap, se ma. Levandevszkij repü
léséről azonban, mint a n a p eseményéről, nagy betűkkel írnak, 
és ennek megfelelően ma mindenki mindenütt arról beszél, csak 
arról. S ha a kísérlet sikerül, akkor a sajtó és a propaganda vala
mennyi szerve bizonyára hosszú ideig csak ezzel a győzelemmel, 
a győzelem ünneplésével fog foglalkozni.

Van abban valami páratlanul nagyszerű, ahogy itt fölülről 
következetesen és módszeresen önbizalomra és életörömre nevel
nek népet és népeket. Ó, de jó volna, ha rajtam is fogna, csak egy 
egész kicsit is, ez a pedagógia!

Ugyanaznap.

Eső lesz, eső, véreső.
Igaza van annak, ki fél,
Annak van igaza, ki fél.
Ropog a föld. s cikázó villám 
Utat nem mutat,
Kiszáradtak a bölcsesség-kutak,
Cserepes ajakkal, de őrültként, fecsegő nyelvvel 
Hazudunk reményt, s már itt a szél,
Félrebeszél, jajt beszél és vért beszél 
Vadul cibáltfák közt a szél.
Lesz eső, eső lesz, véreső...
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Augusztus 5.

Utánanéztem: pontosan május 28-án jegyeztem fel ebben 
a naplómban, hogy Deutsch szerkesztővel történt megállapodá
som szerint a Za rubjezsom című lap legközelebbi számában fog az 
Optimistákból egy szemelvényt közölni. Ma, tehát több mint két 
hónap -  és sokszoros sürgetés, közbenjárás, kezességek és újabb 
kezességvállalások -  után, ma csakugyan meg is jelent e folyóirat
ban az Optimisták egy agyoncsonkított részlete, valami E. Topi- 
kov lehetetlen illusztrációival és egy Romain Rolland-ra hivatko
zó elöljáró jegyzettel. S most vettem csak észre: szerkesztőként 
a folyóirat első oldalára Makszim Gorkij neve van nyomtatva, 
s mellette Mihail Kolcové, akiről azt mondják, hogy nincs az az 
amerikai sajtómágnás, aki olyan tömeg író, újságíró, nyomda és 
papír felett rendelkezik, mint ő.

Augusztus 9.

Míg Párizsban nap nap után jártam a szovjet követségre az áhí
tott vízum iránt érdeklődve, volt ott egy ember, akinek hivatali 
szobájába azért volt kínos bemennem, mert ez az ember nem 
a franciákat utánzó semmitmondó és közömbös jó modorral, 
hanem mindig valósággal mentegetőzve, zavartalan és őszintén 
búsulva, mintha ő volna felelős, közölte velem, hogy még mindig 
nem érkezett meg számomra a víziun. És egyszer, április elején, 
igen közvetlenül azt mondta nekem, reméli, nem veszem rossz 
néven, ha „pillanatnyi nehézségeimet” megpróbálja némileg eny
híteni. A zsebéből -  előre elkészített -  pénzt, 200 frankot vett ki 
és nyújtott át nekem azzal, hogy ez előfizetés az Optimisták 
moszkvai kiadására, s majd ne felejtsek el küldeni neki egy pél
dányt. Nem felejtettem el. Ha könyvet nem is, de á Za rubjezsom- 
nak a szemelvénnyel megjelent számát M. gondosan beboríté
kozta, s én megcímezve neki, Gyivilkovszkijnak, a párizsi szovjet 
követség első titkárának, elvittem a postára, s feladtam ajánlva.

Itt az újságokból nem tudnak annyit nyomtatni, hogy minden-
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kinek mindennap jusson, s előfizetést is csak kivételesen, ked
vezményezett személyiségektől fogadnak el. Én tehát a postáról 
jövet és a Mezsrabpom felé menet megállók az első utcai tábla 
előtt, melyen lelakatolt kis szekrényben üveg alatt a Pravda és az 
Izvesztyija mai számai vannak kifüggesztve. S a hírek között olva
som a TASZSZ jelentését Párizsból, hogy Gyivilkovszkij meg
halt, autószerencsétlenségnek esett áldozatul.

A Mezsrabpomban Feldman a filmszcenárióról szóló kész szer
ződéssel fogad. Rajta vannak a szükséges aláírások. Különös 
ember, látom rajta a csalódást, az emberét, aki biztos volt benne, 
hogy örömet szerez, és meglepődik, hogy elmaradt a várt hatás. 
Mentségemre elmondom neki az iménti élményemet, és hogy 
mulasztással vádolom magam, amiért előbb nem írtam Gyivil- 
kovszkijnak. De mindig vártam, hogy valami véglegesen jóról 
számolhassak be neki. Egészében véve azonban magam se tud
nám megmondani, miért hatott rám ennyire Gyivilkovszkij 
halála, tán maga a tény, hogy feladok valakinek egy levelet, 
s a postáról kimenet megtudom, hogy halottnak írtam...

Feldman, melankolikus tétova mosolyával az ajka körül, szép 
megjegyzéssel válaszol, mely különösen jelentőségteljesen hang
zik nekem a mód miatt, ahogy ő egyik szemöldökét felhúzva, 
elgondolkodva ejti a szót:

-  Az élethez hozzá kellene szokni. Némelyikünknek azonban 
ez a legnehezebb: hozzászokni.

S aztán, mint eddig mindig, ezúttal is mintha helytelenítené 
magánál az ilyen önkéntelen, vallomásszerű sóhajt, nyomban tár
gyilagos hangot üt meg.

-  Ne felejtse el -  figyelmeztet - ,  a szerződés szerint ez év októ
ber 15-éig át kell adnia A falusi orvosnő szcenárióját végleges for
májában. A falud orvosnő -  ismétli lassan a címet, s egyszerre az 
íróasztalához megy, tollat vesz a kezébe: -  Legyen inkább Opti
mista az ideiglenes cím - ,  és a szerződés nála maradt példányára 
a Doktorsa iz gyerevnyi* helyére már be is írja: Optyimiszt. -  Ná
lunk jobban hangzik, s azonkívül ez úgyis csak feltételes cím...

* Falusi orvosnő.
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A regény címe ugyan nem Optimista, hanem Optimisták, de 
minthogy maga Kun Béla jóváhagyta, Feldman az utolsó pilla
natban nyilván úgy találta, hogy ez a cím minden eshetőségre 
afféle védelmet jelent. Mintha mindenki félne; süt a nap -  és 
búvóhelyet keresnek a zivatar elől. Szóval, egy Optimista című, 
nem létező filmszcenárióra kaptam szerződést -  és megkaptam 
előlegként nem kevesebbet, mint 1200 rubelt. Az én keresetem 
ez, de nem az Optimisták kai, hanem megcsonkított címével 
kerestem. Életemben először kerestem annyi pénzt, hogy nincs 
gondom nemcsak erre a hónapra, melynek az elején vagyok, de 
még az egész jövő hónapra se. Kezdő burzsujok, M.-vel elhatá
roztuk, hogy hozzáfogunk az orosz nyelv rendszeres tanulásához, 
és érdeklődni fogunk nyelvtanár iránt.

Augusztus 12.

-  Ikre Bescheidenheit verbietet mir, Ihnen meine Meinung zu 
sagen* -  ismételgeti Kurella, aki, mint telefonon mondja, már 
meg is írta és át is adta Borknak az Optimistákról szóló recenzió
ját. Sietett vele azért is, mert szabadságra megy, feleségével 
együtt a Kaukázusba utazik.

Most már bízom benne, hogy mégse sorsom a kudarc.
Silviótól is végre sürgöny Párizsból: a könyvecskék dolgát (az 

útlevelek meghosszabbítását) ügyesen és sikeresen elintézte. 
Önmagam előtt is valósággal gyanússá tesz, hogy e n n y i r e  
megörültem ennek a sürgönynek.

Ma vettük, M. és én, már a második oroszórát. Orosz nyelvta
nárnőnk, Lopuhina, egyenes leszármazottja Nagy Péter cár 
miniszterének, és lánya annak az egykori orosz rendőrminiszter
nek, aki -  legalábbis így mondja Lopuhina -  titokban rokonszen
vezett a forradalmárokkal, és kezükre játszotta a bizonyítékokat, 
melyekkel leleplezhették Azefet, a provokátort. Lopuhina köze
lebb van a negyvenhez, mint a harminchoz, s látható erőfeszítés

* Az ön szerénysége megtiltja nekem, hogy elmondjam a véleményem.
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sel igyekszik „dámaként” öltözködni. Az itteni amerikai követ
ség tisztviselőihez is ő jár orosz nyelvleckét adni, meséli róluk, 
hogy iszákosak és semmi iránt se érdeklődnek. Általában sokat 
mesél, túl sokat, s ebben az esetben M. részéről igazán túlzott 
óvatosság, amikor engem az asztal alatt időnként megrúg abbéli 
félelmében, hogy mondani találnék valamit, amit nem tanácsos 
ez előtt a nő előtt mondani. A nő egyébként olyan elkínzottan, 
olyan társadalmi és emberi roncsként fest a sok festék alatt is, 
hogy típust lehetne mintázni róla.

Ettől eltekintve én, akinek annyi baja volt az iskolával, élve
zem a tanulást. Úgy hat rám, mint bróm az idegekre. Ó, szép, 
nyugodt, elhatárolt élet! Kapni konkrét feladatokat, melyek 
megoldásához semmi más se kell, csak gondos szorgalom, s aztán 
-  egy kétségtelenül illetékes fórumtól megtudni, hogy jól végez- 
ted-e el, amit kellett. íme, a kulcs, hogy miként élhet az ember 
békésen és feneketlen problémák, benső tusák nélkül: találni 
minden problémához egy illetékes, egy kétségtelenül, egy abszo
lúte illetékes fórumot. Nekem ez egyelőre csak az orosz nyelv 
kérdéseit illetően sikerült.

Augusztus 16.

Kurella a feleségével együtt elutazott a Kaukázusba, de itt 
hagyta nekem az Optimisták érdekében megírt plaidoyer*-ja 
másolatát. O lelkes, de ugyanakkor óvatos védőügyvédem -  ter
mészetesen csak európai mértékkel mérve óvatos. Ha azt, amit 
ő leírt és aláírt, összehasonlítom a többiek magatartásával, akkor 
ő páratlan merészséggel állt ki mellettem. Először is, anélkül 
hogy erről kifejezetten beszélne, megvédi az Optimistákat a rövi
dítésektől, melyeket Günther követelt. Néha egész félreérthetet
lenül vitatkozik Güntherrel, noha Günther, sőt Zaprovszkaja 
egy-egy ideológiai természetű kifogását, ha szordínóval is, de 
magáévá teszi (például a Lenin-fiúk esetében ő is tiltakozik a tér-

* Védőbeszéd.
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minológia ellen, nevük megváltoztatását ajánlja, mintha a törté
nelmi regény írója tehetne arról, hogy így és nem másképp hívták 
őket). Ez azonban inkább úgy hat nála, mint engedmény, hogy 
annál nagyobb súlya legyen a kifogások ellen irányuló érveinek.

Ami azonban valószínűleg nem taktika, hanem valóban az 
ő nézeteinek a kifejezése, azon nagyon elgondolkodtam. Különö
sen bírálatának azon a bekezdésén, melyben arra figyelmeztet, 
hogy a mai helyzetben bizonyos igazságok, melyeket én kimon
dok, fegyverré válhatnak minden igazság ellenségeinek, minden
nemű -  s különösen a német fasisztáknak a kezében, s hogy ezért 
jobb volna ezeket az igazságokat feláldozni. „Forradalmi írónak 
-  írja -  semmi esetre se szabad figyelmen kívül hagyni ezt a szem
pontot, és ha ez a szempont úgy kívánja, akkor fel kell áldoznia 
»életrajzi« részleteket és problémákat, még ha a szívéhez nőttek 
is.”

Nincs-e ebben a formulázásban önámítás? Vajon a fasiszták-e 
azok, akik miatt Kurella fel akar áldozni egy bizonyos őszintesé
get -  mert végeredményben erről van szó, az írói, tehát az emberi 
teljes őszinteségről - ,  vagy pedig a tömegek, a mi tömegeink 
miatt, melyekről úgy tartja, hogy nem elég nagykorúak ahhoz, 
hogy ne kelljen kiküldeni őket a gyerekszobába, míg a felnőttek 
egymás közt beszélnek? Nem az-e az ő gondolata, hogy a mi 
tömegeink nem értek még meg arra, hogy szabad legyen m i n 
d e n r ő l  nyíltan szólni hozzájuk? Nem az ideológiai gyámkodás, 
az ideológiai gondviselés aggodalmaskodása-e ez, végső fokon 
nem a saját seregeinkkel szemben való önhittség, nem felfuvalko- 
dottság-e az, amiből a tömegeknek, egyszerűen az embereknek, 
az emberi értelemnek ez a gyámkodó, főinkvizítori alábecsülése 
ered? Misztériumként őrizni valamit, és a nyilvánosságot mint 
beavattatásra méltatlant kizárni -  mi köze ennek a felfogásnak és 
magatartásnak a forradalom univerzalista szelleméhez?
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Bírálat

Sinkó E.: Optimisták, regény, 1260 oldal.
Ez a regény kétségtelenül rendkívüli mű. Hogy összbenyomá

sát kifejezze, az ember kísértésbe jön, hogy Csernisevszkij Tolsz
toj ifjúkori munkáival kapcsolatban írt szavait idézze:

„Ez a művész valóban tehetséges. Ez azt jelenti, hogy műve 
művészi alkotás, vagyis hogy benne az az eszme, amelyet ő meg 
akart valósítani, rendkívüli teljességgel jut kifejezésre... Kimű
velt ízléssel kell rendelkezni, hogy ennek az alkotásnak a szépsé
gét megfelelően méltatni tudjuk; viszont aki az igazi szépséget, az 
igazi költészetet méltányolni tudja, az a szerzőben igazi művészre 
fog ráismerni, rendkívül tehetséges költőre. Ez a tehetség egy fia
tal emberé, aki életerejének teljében van, aki előtt még egy hosz- 
szú életút áll; ezen az életúton még sok mindennel fog találkozni, 
sok új érzelem fogja még felindítani, sok új kérdéssel fog még 
szelleme foglalkozni -  micsoda szép remény a mi irodalmunk 
szempontjából, micsoda gazdagságot fog még az élet az ő költé
szetének adni! Előrebocsátjuk, hogy mindaz, amit a szerző eddig 
a mi irodalmunknak adott, csak záloga annak, amit még a jövő
ben alkotni fog, de milyen gazdag, mily szép már ez a zálog!”

A regény tulajdonképpeni tartalma egyes emberek hosszú 
sorának a sorsa egy év folyamán, 1918 októberétől 1919 októbe
réig Magyarországon. Ezek az alakok nagy erővei és élethűen 
vannak megformálva. És ha az ő életük problematikája túlnyo
móan a kispolgári értelmiségieké is a fordulat évében, azoké a kis
polgári értelmiségieké, akiknek egy idealista kapitalistaellenes 
ellenzékiség nehéz útját kell megtenniük a proletárforradalom 
valóságáért (miközben nem egy útközben elhull), a mélység, 
mellyel az író ezt a problematikát meglátja és megformálja, 
s a biztonság, mellyel a főalakok az ő komplikált érzelmeik és 
gondolataik sűrűjében utat törnek, fölébe emeli ezt a könyvet egy 
„távol eső” problémakör ábrázolásának, és a könyvnek nagy 
emberi jelentőséget ad. Sohase kétséges a szerző állásfoglalása 
a két világ között, melyeknek küzdelme a könyv tulajdonképpeni 
keretét alkotja. A kispolgári értelmiségiek érzelmi, gondolati és
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élményvilágának hű ábrázolása a polgári világnak éppoly határo
zott negációja, mint ahogy a proletárdiktatúrának a politikai 
tudástól és szándéktól ihletett kritikus ábrázolása sem más, mint 
a kommunizmus igenlése. Ilyképp ez a könyv határozottan forra
dalmi könyv, s a hatása végső fokon csak forradalmasító lehet. 
Különösen forradalmasító lesz a hatása a kispolgári, utat kereső 
értelmiségiek tömegére, akik itt a saját problematikájukat fogják 
megtalálni, és egyben választ kapnak a kérdéseikre. Más értelem
ben lesz forradalmasító a munkás olvasóra, előtte új horizontok 
nyílnak meg, ha látni fogja, hogy a számára eleddig „egyszerű” 
problémák látszólag milyen „összetettek”.

A hatás annál inkább tartós lesz, mert a könyv sehol se „böl- 
cselkedik” vagy oktat, hanem egész problematikáját élő alakokon 
keresztül fejti ki és mutatja be, alakokon, akik az olvasóban 
rokonszenvet vagy igen hamar ellenszenvet váltanak ki.

Minthogy ily módon a könyvet a maga egészében egy nagy, 
szokatlan tehetség teljesítményeként értékeljük, nem volna 
helyénvaló egyes hiányosságokat bírálgatni. Egyes hiányok nem 
az író képességeinek a gyöngeségében, hanem abban az állapot
ban gyökereznek, melyben az író gondolatvilága leiedzett, mikor 
ezt a művét koncipiálta, és ez az író elég erős ahhoz, hogy ezt vál
lalni tudja. A kiadóvállalatnak, mely egy ilyen könyvet meg fog 
jelentetni, elsősorban gratulálni fognak ehhez a kiadáshoz, és 
nem fogják felelőssé tenni a könyvnek ez ideológiai hiányossá
gaiért, hiszen így történik ez nap nap után más jelentékeny kül
földi írók, egy Gide vagy Dreiser műveinek a kiadása esetében is. 
Ez áll e g y kivétellel. És ez „az ölés” egész komplexumát érinti: 
a szükségesség, hogy a diktatúra fenntartása és megszilárdítása 
érdekében emberéleteket semmisítsenek meg, éspedig nem 
„nyílt csatában”, hanem a forradalmi törvényszék útján, amikor 
is egyes emberéletek más embereknek vannak a kezére adva 
azzal, hogy megsemmisítsék őket. Nem mintha ezt a problémát 
eges/en el kellene tüntetni. Ez a probléma csakugyan eleven, 
éspedig nemcsak intellektuelek számára, mint ahogy azt az 
ember a Malraux-szerű írók után ítélve, akiknél olyan sokszor 
fordul elő, gondolhatná. Vaknak kellene lenni ahhoz, hogy az
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ember letagadhassa, hogy „az ítélet-végrehajtás” az egyes ember 
nél, aki azt végzi, bármennyire is igenli öntudatában, nem prob
lémamentes érzelmi életét illetőleg. A művészet feladata azon
ban, ha már ezzel a problémával foglalkozik, nem az, hogy az ön
tudat és az érzelmek közti szakadékot elmélyítse, hanem hogy 
hozzájáruljon áthidalásához.

Abban, ahogy Sinkó ezt a problémát kezeli, leginkább meg
mutatkoznak annak az ideológiai krízisnek a maradványai, mely 
őt a diktatúra bukása után a magyar párttól eltávolította, és amely 
krízist ő éppen ennek a könyvnek az írása közben oldotta meg. 
Minthogy ennek a krízisnek a megoldása őt a kommunizmus 
útjára vezette vissza, lehetséges volna érintetlenül meghagyni 
a könyvnek ezeket az ideológiai gyengeségeit is (más szerzőknél 
ennél sokkal olyanabb dolgokat tűrünk meg!). De egész sor meg
gondolás, úgy tűnik nekem, mégis szükségessé teszi az erre 
a komplexumra vonatkozó valamennyi részlet átdolgozását: 1. 
a kézirat befejezése óta a szerző ideológiailag tovább fejlődött, 2. 
„az aktualitás”, amire a magyar forradalom idején gyakorolt ter
ror a legutóbbi perek által szert tett, és a szükségesség: mindent 
elkerülni, ami a reakciónak bármi módon is anyagot szolgáltatna, 
3. a problémának általános aktualitása, tekintettel az antifasisz
ták és kommunisták ellen más országokban (mindenekelőtt 
Németországban) folytatott perekre. Egy forradalmi írónak sem
miképp se szabad ilyen szempontokat figyelmen kívül hagynia, 
és késznek kell lennie arra, hogy ezeknek a szempontoknak 
a kedvéért „életrajzi” sajátságokat és mégannyira szívéhez nőtt 
problémákat is feláldozzon.

Már maga a t e r m i n o l ó g i a i s  lényeges kérdés ezen a pon
ton. Talán csak a fordításnak a kérdése, de az olyan kifejezések, 
mint a „Lenin-fiúk” (ahogy a magyar forradalom csekakülönít- 
ményét nevezi a szerző), akiket máskor „terroristák”-nak, „kar- 
hatalom”-nak is nevez, más, megfelelőbb nevekkel helyettesíten- 
dők (már jobb volna például Lenin-ifjakról, csekáról, rohamcsa
patról vagy valami hasonlóról beszélni).

Ezt az egész komplexumot (ide tartozik Dani alakja és pusztu
lása is), mint mondtam, át kell dolgozni. Nem a motívumot kell
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elejteni: a tónus az, amiből a zene lesz! A tónus, a hanglejtés, 
a h a n g s ú l y !  Talán szükséges volna újra átnézni azt a részletet 
is, melyben a munkásoknak a Vörös Hadsereghez való viszonyát 
írja le a szerző. Itt is mintha némileg túlságosan általánosítana 
valamit, ami esetleg egyes esetekben csakugyan megtörtént; de 
erről ítéljenek a magyar proletárdiktatúra politikai szakértői.

A terjedelem miatt ajánlatos két kötetben kiadni. Egyébként 
kívánatos volna, hogy kiadása amilyen gyorsan csak lehet, meg
történjék.

1935. VIII. 12. A. Kurella

Gyakorlatilag: lehetetlen, hogy Kurella bírálatának ne legyen 
meg az eredménye. Bork, aki ma délután háromra adott nekem 
randevút, most már, remélem, nem fog megint az asztal alá 
bújni.

Kurella a VEGAAR számára készült bírálatának másolatát 
elküldte Anyiszimovnak is, akinek én még tegnap elvittem 
a kifogyhatatlan türelmű Kun Béla újabb -  ahogy Anyiszimov 
kívánta -  hivatalosan és egyenest Anyiszimovhoz mint a GIHL 
főnökéhez címzett levelét.

-  Ott törje ki őket a nyavalya -  mondta Kun, mikor megmu
tatta nekem ezt az újabb levelét. -  Megint megírtam nekik, hogy 
jóváhagyom, helyeslem, áldásom adom rá és kiadásra ajánlom. 
Mi a fészkes fenét akarhatnak még!

Miután Anyiszimov a levelet átvette és mindjárt előttem elol
vasta, azt mondta, hogy no, most már minden rendben van. E hó 
20-án jöjjek fel hozzá. Közben ma megkapta Kurella bírálatát is. 
Ez nyilván hozzá fog járulni, hogy 20-án éppoly nyájasan fogad
jon, mint ahogy elvált tőlem azután, hogy Kun levelét lassan és 
alaposan elolvasta.

Tegnap Dimitrov záróbeszéde a kongresszuson. Ha ez a be
széd négy év előtt hangzott volna el, legalább négy év előtt!

Vannak, akik még az ilyen sóhajt is rossz néven veszik, és 
nyomban bizonygatni kezdik, hogy ez a beszéd azért hangzott el
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ma, mert nem hangozhatott el előbb. A dialektikának ez a fajtája, 
isten bocsássa meg bűnömet, engem felháborít. Ez az az emberte
len középkori logika, mely abból, hogy van pestis és tetű, arra 
következtet, hogy azok is az ember javát szolgálják, mert ha nem 
így volna, akkor isten nem teremtette volna a tetűt, és nem 
engedné meg a pestist, egyszóval a pestis és a tetű léte bizonyíték 
amellett, hogy lenniük kell, és jó, hogy vannak. Megborzaszt, ha 
mai poklokra alkalmazva kommunisták szájából hallom ezt az 
ember iránt kegyetlen, istenfélő logikát. S azonkívül nem igaz, 
hogy nem hangozhatott volna el Dimitrov beszéde négy év előtt, 
amikor még a német kommunista párt nem Hitlerben, hanem 
a szociáldemokratákban látta a legfőbb ellenséget. Igenis, négy 
év előtt is már elhangzott az, amit Dimitrov tegnap beszélt, de 
négy év előtt ugyanaz a fórum ellenforradalminak minősítette és 
kiátkozta ugyanazokat a gondolatokat, melyeket Dimitrov, 
e fórum képviseletében végzetes megkéséssel, tegnap kötelező 
irányelveknek deklarált.

Augusztus 21.

Borknál aláírtam az Optimisták német nyelvű kiadásáról szóló 
szerződést. Ezzel azonban a szerződés még nem vált valóban 
érvényessé. Most még meg kell várni, hogy a főnöknek, Borknak 
a főnöke is aláírja, akit Krebsznek hívnak. Nomen est ómen? 
Talán mégse!

Anyiszimov: ez a pirospozsgás képű férfiú nem neuraszténiás, 
mint Bork. Ez az Anyiszimov a világ legártatlanabb mosolyával, 
kitűnő lelki egyensúlyát szinte fitogtatva azzal lepett meg, hogy 
noha megkapta, amit kért: a jóváhagyást, Kun egyenest hozzá 
intézett levelével (plusz Kurella bírálatát) -  az Optimisták kézira
tát kiadta olvasásra még egy harmadik lektornak is.

-  Miért? Minek?
O az ilyen kérdésekre önelégült, rendíthetetlen nyugalommal 

és a birkák ártatlanságával, kérdéssel felel:
-  Miért ne?
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Nem tudom, gúnyolódik-e, vagy nem is érzi, hogy ezt a szinte 
rejtélyes nyugalmát én csak gúnynak érezhetem?

Kurella, aki nekem ilyen körülmények között nagyon hiány
zik, azt írja, hogy levelet kapott Romain Rolland-tól, s abban 
üzenetet a számomra: „Mondja meg Sinkó elvtársnak, mennyire 
sajnálom, hogy Moszkvában nem volt lehetséges külön találkoz
nom vele, s hogy örülök a róla és az Optimisták közeli kiadásáról 
érkező jó híreknek.”

Újabb rejtély: miféle jó hírekről van szó, honnan, kitől kap 
Romain Rolland ilyen jó híreket? S engem nem visz rá a lélek, 
hogy megírjam neki az igazi híreket. Legalábbis egyelőre nem.

Idegenben...

Augusztus 31.

Kantot olvasom. Másfél század előtt, 1784-ben Kant a kér
désre: „Was ist Aufklarung?”, meggyőző egyértelműséggel és 
magabiztosan így válaszolt: Aufklarung ist geistige Mündigkeit; 
ikr Wahlspurch lautet: »Habé Műt, dich deines eigenen Verstandeszu 
bedienen!«”*

Ha tizennyolc évvel az októberi forradalom után ugyanúgy fel
tenném a kérdést, hogy mi itt ma a forradalmi szellem jelmon
data, tudnék-e hasonlóan magabiztos, szuverénül méltóságteljes 
választ adni, mint másfél század előtt Kant? Nem azt kellene-e 
mondanom, hogy a jelmondat ma inkább a kantinak a fordítottja, 
az ellenkezője: Habé nichtdieMűt...** Néha reménytelenül, már 
megint reménytelenül úgy érzem, hogy nekem már változtatha
tatlan sorsom az együttmenninemtudás. Amit úgy, úgy szeret

* „Mi a fölvilágosultság?” „A fölvilágosultság szellemi érettség; jelszava a következő: 
»Legyen bátorságod, hogy saját értelmed kövesd!«”

** Ne legyen bátorságod...
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tem volna: bensőleg és egészen beletartozni egy nagy harci közös
ségbe -  nem és nem tudom megcsinálni. Majdnem ott tartok
-  noha Kurella további „ideológiai fejlődésemről” beszél az Opti
mistáktól írt kritikájában hogy megint csak azt tudom, amit 
tudtam, amióta az eszem tudom: tudom, hogy kikhez n e m  tar
tozom. Ez pedig kevés az üdvösséghez. Ez megbénít. S minden
nél inkább megbénít, hogy egész őszintén csak kivételes, egész 
kivételes esetekben lehet itt beszélni, és így egyedül állok szem
ben a lesújtó tényekkel, amelyek ellen nem orvosság, hogy látok 
sok mindent, ami nagyszerű és lelkesítő is lehetne, ha... ha az 
atmoszféra nem volna fullasztó épp azért, mert hiányzik az a köz
vetlenség, amely az én számomra a szó teljes értelmében: élet
elem.

Pár napja itt van Párizsból Pierre Vorms a feleségével. Vorms- 
nak a Rue de la Boetie-ben képcsarnoka és irodalmi ügynöksége 
van. Mivelhogy az üzleti szempontból legkevesebb jóval biztató 
„esetek” bűvös vonzóerőt gyakorolnak rá, nem kerülhettem el én 
sem a figyelmét. Meglehetős sokat lótott-futott és levelezett, 
hogy az Optimistáknak Párizsban kiadót szerezzen, sőt próbálko
zott még londoni kiadóknál is. A nyurga, korán kopaszodó 
Vorms, noha már harmincéves elmúlt, tehát lett volna már 
alkalma, hogy okuljon tapasztalatain, még mindig hisz abban, 
hogy ő leleményes kereskedő, és még mindig úgy tesz, mintha 
hinné, hogy eddig csak véletlenül nem sikerült neki szép képek
ből és jó irodalomból pénzt kivasalnia. Az ő galériája rendezte és 
rendezi Masereel kiállítását is. Masereel még Párizsban mesélte 
nekem, hogy Vormsnak a kereskedelem voltaképp csak ürügy
-  ő a művésznek az a különös fajtája, aki maga nem produkál, de 
talán épp ezért művészeknél is önzetlenebbül bolondja a szép
nek. Ugyancsak Masereeltől tudom, hogy ami vagyona volt 
Vormsnak, az ráment a galériájára, melyet most már csak üggyel- 
bajjal tud egyáltalán fenntartani. Tavaly, mikor már körmére 
égett a dolog, anyagi helyzete szanálására zseniális ötlete támadt: 
megrendezte Párizsban az antifasiszta festők első nemzetközi 
kiállítását, úgynevezett nagy erkölcsi sikerrel és nem kevésbé 
nagy költséggel, mely természetesen sose térült meg.
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Mostani ideutazásának célja az volt, hogy megismerkedjék 
a szovjet képzőművészettel, és megszervezze az ő párizsi festői
nek moszkvai s a szovjet festők párizsi kiállítását az ő képcsarno
kában.

Párizsban néhányszor megfordultam nála, úgynevezett ügyféli 
minőségben, a Rue de la Boétie-beli irodájában, de Vormsra jel
lemző, hogy már akkor is félig-meddig úgy gondolhattam rá, 
mint egy emberre, aki nem keresni, hanem segíteni akar rajtam. 
Mégis meglepetés számomra, hogy ennyire közel kerültünk egy
máshoz, mióta itt Moszkvában pár nap előtt találkoztunk. S épp 
azáltal, hogy Moszkvában láttuk viszont egymást. Ez az új barát
ság jó, örvendetes, de olyan megismerésre is felnyitotta a sze
mem, amelyre semmiképp se mondhatnám, hogy vidám: tudniil
lik nem érezhetném magam olyan közel hozzá, hogyha itt még 
mindig nem volnék annyira idegen és annyira idegenben. Ami 
bennünket meglepően s azonnal barátokká tett, az a közös mód, 
ahogy szemben állunk e z z e 1 a környezettel, és ahogy spontánul 
egyformán reagálunk rá. Abból, hogy én őt ennyire megértem, 
látom, hogy mi minden, mennyi minden az, ami áthághatatlan 
akadályként választ el attól, hogy itt most és valaha is otthonom 
legyen. Mióta Vorms itt van, mintha magamat látnám tükörben 
-  a Párizsból jött, félig-meddig idegen emberrel intimebben, köz
vetlenebbül, egyetlen magyarázó szó nélkül jobban megértjük 
egymást, mint bárki mással itt.

Ő nagyjában és egészében csakugyan elhitte, amit a L’Humani- 
téban az általános jólétben sütkérező Szovjetunióról nap nap után 
olvasott, de minthogy jó szeme van, s a saját jó szemén kívül itt 
van mellette Mira is, a felesége, aki gyermekkorában került el 
Oroszországból, de nem felejtette el orosz anyanyelvét, Pierre 
megérkezése első órájában már sok mindent látott és hallott, s ez 
alaposan rácáfol a képre, amelyet ostoba módon a L ’Humanité 
festeget a gondtalan és boldog szovjet életről. így például észre
vette, hogy egy kiló hús ára tíz rubel, a fekete kenyér egy rubelbe, 
a vaj huszonhat rubelbe kerül, és hogy egy pár cipő ára 150 rubel 
körül mozog. S ugyancsak már első nap, mielőtt még egyáltalán 
beszélt velem, tudta azt is, hogy ha az átlagos havi munkabér 200
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rubel, a „csomorabocsij”, vagyis a munkás, akinek nincs szak- 
képzettsége, nem keres többet havi 100-120 rubelnél, vagyis 
lényegesen kevesebbet, mint amennyi élelmet a francia munka- 
nélkülinek a munkanélküli-segély biztosít. Pierre kommunista, 
és ha a felfedezés kínosan is érintette, ha azt is jelentette, hogy 
revideálnia kell elképzelését a jólétben sütkérező Szovjetunióról, 
ebből igen helyesen csak azt a konzekvenciát vonja le, hogy 
a L ’Humanité káros és buta módon csinálja a propagandát a Szov
jetunió mellett. Miért kell úgy alábecsülni az európai munkássá
got, mintha nem lehetne épp azzal fokozni a rokonszenvét a szo
cialista Szovjetunió iránt, hogy az igazat mondjuk meg neki, 
hogy a nélkülözésekről és az áldozatokról is beszélünk neki, 
melyeket ott még mindig az egész népnek viselnie kell a szocia
lista hadsereg, a szocialista ipar s egyáltalában egy magasabb civi
lizációba való felemelkedés érdekében?

A hírre, hogy Vormsék itt vannak, érkezésük első napján, első 
este feljött hozzánk Priacel, hogy nálunk üdvözölje őket. Priacel 
jelenleg innen Moszkvából írja a tudósításokat a L ’Humaniténak 
és a Franciaországban megjelenő többi kommunista lapnak és 
képes újságnak. Nem tudom, hogy különben milyen ember, de 
ezt az estét kínossá tette vendégeinknek éppúgy, mint M.-nek és 
nekem. Ha egy német vagy akárki más süketnek és vaknak tetteti 
magát, könnyű elhinni, hogy nem is tettetésről van szó, hanem 
arról, hogy az illető valami apriorisztikus elv nevében valóban 
süket és vak. De ha francia intellektuel játssza a korlátolt hívőt, 
s hozzá még azon a nyelven, mely Montaigne-nek és Voltaire-nek 
a nyelve volt, ennek a nyelvnek a fordulatait és kifejezéseit hasz
nálva -  francia, aki ilyen vaknak és süketnek tetteti magát, az 
menthetetlenül retorikusnak és ízléstelenül hazugnak hat. Pria
cel pedig egész este pontosan ezt tette. Pierre minden kérdésére 
úgy felelt, mintha könnyen és gyakorlottan pergő szavait író
gépbe diktálná Párizsba küldendő szokványos propagandatudó
sítás céljaira. M., de én se avatkoztam bele a társalgásba; Pierre 
nem vitatkozott, csak egyre növekvő elképedéssel szemlélte ezt 
a saját mély csengésű hangját élvező, bőbeszédű, telt képű, 
kövérkés, fekete szemű embert. Pierre beérte azzal, hogy mindig
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újabb kérdéseket tett fel. Annyira nem volt az egésznek vita jel
lege, hogy Priacel éjfél felé valószínűleg magával elégedetten 
távozott, nem is sejtve, hogy miután betette maga mögött az 
ajtót, Pierre megállt, a feleségére, majd ránk nézett, és rövid szó
ban így foglalta össze a véleményét:

-O h !  Iá! Iá! Oh! Iá la!
És még egy szót mondott: yyBourráge de cráne.”*
Tartok tőle, hogy Pierre Vormsnál kevésbé okos emberek sze

mében is nemegyszer ugyanezt a hatást érik el az efféle, maguk
kal elégedetten távozó „tudósítók”.

Vorms meg akart ismerkedni szovjet képzőművészekkel és 
műveikkel; mielőtt azonban hivatalos személyekkel érintkezésbe 
léphetett volna, hogy megbeszélje velük az ő szép tervét a mai 
franciaországi és szovjet festők cserekiállításáról, szüksége volt 
valami ajánlásra. Párizsban nem gondolt erre, de itt hamar észre
vette, hogy ez feltétlenül szükséges. S én ez esetben a gyakorlati 
tanácsadó, az impresszárió szerepében tetszelegtem. A Pravdá
ban megjelent fényképem hatásából megtanultam, hogy a Prav
dánál nincs biztosabb mód ahhoz, hogy itt szóba álljanak idegen
nel. Ha a Pravda csak egy pár soros hírt közöl arról, hogy Pierre 
Vorms Párizsból megérkezett Moszkvába, ez már afféle szezám- 
ként hatna minden zárt ajtóra. így történt, hogy tanácsomra 
elkezdtünk telefonálni a Pravda szerkesztőségébe. Reggel 
kilenckor kezdtük. Mira csupa vidámság és életkedv, eleinte 
mulatott, de délfelé már ő is elvesztette a jókedvét. Akárkit kér
tünk a telefonhoz, az illető épp elment, „de mindjárt visszajön”, 
s mikor „mindjárt” újra telefonáltunk, már megint vagy még 
mindig nem volt. S akkor nekem mentő ötletem támadt: már 
nem tovaris Vorms volt az, aki beszélni akar, hanem Monsieur le 
directeur de la Galerié Billiet á Paris, * * és nem én vagy ő telefonál
gattunk, hanem Mira, aki egy ideig oroszul, de aztán, hogy még 
előkelőbben hasson, kizárólag franciául s nem mint feleség, 
hanem mint „la secrétaire du Monsieur le directeur Vorms”*** -  és

* Maszlagolás, hazudozás.
** A párizsi Billiet Galéria igazgatója.

*** Vorms igazgató úr titkárnője.
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ez eredménnyel járt. Egyszerre csak megtalálhatóvá vált a kere
sett szerkesztőségbeli férfiú.

Vorms meghívást kapott egy előadásra, melyet egy Beszkin 
nevű szovjet személyiség tartott a szovjet művészeknek a francia 
festőkről és festészetről. Beszkint Pierre még Párizsból, valami 
követségi fogadásról ismerte. Beszkin oroszul beszélt, és nem 
tudta, hogy Mira orosz, és előadás közben mindent mindjárt 
lefordít a férjének. Beszkin elvtárs gyanútlanul úgy beszélt 
a francia festőkről és festészetről, mintha maga Göbbels ihlette 
volna meg: az „entartete Kunst”*-ról szóló elméletet még az 
„entarteter Künstler” ábrázolásával is megtoldotta. Az elfajult 
művészről beszélt, aki kívül él a társadalmon, közömbös a mil
liók harcával szemben, dekadens, beteges, egyszóval rohadt.

Ez az, ahol Vorms nem ismer tréfát. Amint Beszkin befejezte 
előadását, Pierre -  Mira mesélte így -  egész felindultan odalépett 
hozzá, és nagyon hevesen felelősségre vonta, felsorolva neki 
egész tucat francia festőt, személyes barátait, akik mind kommu
nisták, aktív és áldozatos antifasiszták és jelentékeny nevek a mai 
francia képzőművészetben. Beszkin, aki jól beszél franciául, 
valósággal megijedt. Félrevonta Pierre-t, és -  pontosan úgy, mint 
engem Iksz elvtárs -  biztosította, hogy személy szerint ő semmit 
se gondol abból, amit itt az imént előadásában elmondott, hiszen 
nem esett a feje lágyára, volt alkalma Párizsban megismerni a fes
tőket, és bámulattal gondol rájuk is, műveikre is -  „mais que vou- 
lez-vous, mon vieux...”** -  és barátságosan, Vorms maga így 
mesélte el, barátságosan és -  ártatlanul, kedélyesen nevetett.

Ez nem cinizmus, ez több: bennem az a meggyőződés kezd ki
alakulni, hogy van a romlottságnak egy foka, mely együtt jár az 
ártatlanság öntudatával. De mégis, nem vigasztaló elképzelés, 
hogy vannak emberek, és sokan és épp itt a Szovjetunióban, aki
ket, miután félóráig beszéltek, félre kellene vonni egy sarokba, és 
megkérdezni őket, hogy igazában mit gondolnak?

Pierre egyébként néhány eminens szovjet művész műtermé

* „Elfajult művészet.”
** „De hát mit akarsz, öregem...”
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nek a megtekintése után -  köztük volt Sadré is -  véglegesen 
lemondott tervéről, hogy bemutassa műveiket Párizsban. Igaz, 
itt sincsenek elragadtatva a gondolattól, hogy Moszkvában fran
cia festőknek rendezzenek kiállítást. Még Masereelre is csak 
ímmel-ámmal szánták rá magukat.

Platonov könyvét olvasom, Oroszország történetét. Rengete
get tudtam meg belőle. Nem elég ismerni az utolsó tíz-húsz év 
eseményeit, az orosz birodalom egész történelmét kell szem előtt 
tartani ahhoz, hogy az ember helyesen lássa, érteni és értékelni 
tudja ezt a jelent, amely -  a múlt ismerete nélkül -  sok vonatko
zásban megdöbbentően érthetetlen. A forradalom valóban ugrást 
jelentett. Ez a hegeli-marxi terminológia azonban a kvalitatív 
változás megjelölésére csak részben szerencsés. Akármennyire is 
lényegesen új kezdődik a kvalitatív változással, az ugrással, az 
emberrel s a néppel „vele ugrik” a múltja is; történetét nem 
hagyja a túlsó parton, magával hozza, b e n n e  folytatódik. Újat 
kezd, de a régit is folytatja.

M. most telefonál a kórházból: a mai Pravda jelenti, hogy Bar- 
busse meghalt.

Szeptemberi.

Barbuse Le feu*-je komoly politikai cselekedet volt, de rám 
sokkal nagyobb benyomást tett az az aránylag kevésbé ismert 
könyve, melyet minden művészi ambíció nélkül arról a vad kato
nai és rendőri rémuralomról írt, amely Macedóniában tombol. Ez 
is olyan eset, amikor nagyobb a szuggesztív irodalmi ereje egy 
irodalmi ambíció nélkül született dokumentumnak, mint annak, 
ami irodalmi alkotásként akar hatni. Biztos vagyok benne, hogy 
ha Barbusse beérte volna azzal, hogy a Le feu is „csak” aktuális 
dokumentum legyen, ma élőbb és maradandóbb művet jelen
tene. Ezzel kapcsolatban: itt minduntalan aktuális irodalmat 
követelnek, és ugyanakkor aktuális irodalom örve alatt sehol 
senki hozzá sem nyúl valóságos aktuális problémához. S az én

* A tűz.
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meggyőződésem, hogy minden nagy mű, az úgynevezett örök 
irodalom a születése pillanatában a legaktuálisabb problémákkal 
való vívódásból termett.

A Pravda tegnapi számában Barbusse hirtelen halálának híré
vel együtt megjelent egy nekrológ is. Bár az ember már hozzá
szokhatott volna a legvalószínűtlenebb excesszusokhoz is, mégis 
elképedve olvassa, hogy még ez is alkalommá válik -  az „ő” 
magasztalására. Szó szerint ideírom a nekrológ egy passzusát
-  a passzust, melynek olvasása után szinte felvetődik a kérdés, 
hogy voltaképpen kit is temetnek:

„Barbusse utolsó nagy műve, »Sztálin«, a világ proletariátusa 
és minden dolgozó ember nagy vezérének, a szocialista forrada
lom lángeszű kormányosának van szentelve, aki előtt Barbusse 
leborult, és akiben joggal az emberiség felszabadítóját látta.”

Lehet, hogy Kurella ezt is megmagyarázná. Megmagyarázná 
azt is, miként lehet összeegyeztetni marxista felismerésekkel 
s általában a józan emberi ész követelményeivel, hogy bárki, 
egyes ember az emberiség felszabadítójának a szerepét arrogál- 
hassa magának abban az újságban, mely az ő személyes ellenőr
zése alatt nyomat ki ilyen felháborító badarságot. S ha nem az 
ő személyes ellenőrzése alatt, akkor neki másnap tiltakoznia kel
lene ugyanebben az újságban az ilyen véres komolytalanság ellen. 
Barbusse „utolsó nagy műve” -  melyet egészében Kurella írt, 
s melyhez Barbusse a honorárium 50 százaléka fejében alig adott 
mást, mint a nevét. Talán rosszmájúság tőlem, de szeretném 
Kurella arcát látni, mikor ezt a nekrológot olvassa.

Megismerkedés „Kutyával”. Az igazi nevét nem tudom; azok 
is, akik nem beszélnek magyarul, s nem is tudják, milyen vissza
taszító ezt a szót egy fiatal nőre névként alkalmazni, csak így szó
lítják: Kutya. A férje nevezte el így, aki persze magyar. Van 
abban valami perverz alázat, ahogy ez az egykori komszomolka
-  fekete, sovány, elkínzott teremtés, aki tán pár év előtt még csi
nos, sőt nagyon csinos is lehetett -  ezt a nevet a maga adekvát 
neveként ismerte el és használja mindenütt. Orosz zsidó nő, de 
jól beszél franciául. Vele ellentétben a férje igen jó húsban lévő, 
az életet élvező, tetszetős ifjú, nála jobban és nagyobb gonddal
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öltözik, és annyiban hasonlít Silvióhoz, aki a barátja, hogy szin
tén ambíciója az „alkotó munka”, anélkül azonban, hogy bármi
féle meghatározott szakmája is volna. Minden jel szerint az egyet
len kenyérkereső jelenleg Kutya -  ezúttal fényképészi minő
ségben.

S épp ezzel kapcsolatban van érdemes feljegyeznivalóm. 
Kutya hosszabb ideig nap mint nap feljárt Kalinyinhoz, és egy 
Kalinyinról készülő, azt hiszem, a franciaországi Russie d’Au- 
jourd’kui képeslap számára készülő riport illusztrálására egész 
sereg igen szép és érdekes fényképfelvételt készített. Az öreg 
Kalinyin, aki a Szovjetunióban névleges államfő, a maga szemé
lyében afféle élő panasziroda; a Szovjetunió minden részéből nap 
nap után zarándokolnak hozzá parasztok, főleg parasztok és 
parasztasszonyok, hogy segítségét kérjék, a rajtuk esett igazság
talanságok orvoslását, tanácsot és közbenjárást.

Gogol-, Turgenyev- és Tolsztoj-regényekből ismert szakállas, 
rongyos és borzas parasztok között, mint afféle pápaszemes kom
munista sztarec Zoszima -  így fest a fényképeken, melyeket egy- 
egy fogadónapján Kutya készített róla. Ahogy ül és hallgat, 
ahogy beszélget, ahogy magyaráz valamit: mindez látható ezeken 
az igazán kitűnő fényképeken. Van köztük egy, amely különösen 
impressziónál: Kalinyin, aki külsejére nézve úgy fest, mint 
nálunk a kedves arcú, jómódú és intelligens öreg iparosmesterek, 
ezen a képen szétveti a két karját, és igazán rokonszenves és derűs 
jóindulattól sugárzó arca nagyon fáradtan és a szomorú tehetet
lenség kifejezésével mered egy előtte álló, nyilván panaszkodó, 
vékony és apró nénikére, akinek csak a hajlott háta látszik, 
melyen félrecsúszott valami nagy kendő.

Számomra mindeddig rejtély volt, hogy miért olyan unalmas 
és lényegében egyforma mindaz a sok, túl sok Sztálin-fénykép és 
a többi vezető ember sokkal kevesebb, de még mindig sok fény
képe, amelyekkel itt az újságok napról napra kedveskednek olva
sóiknak. A vezetőknek ezek a fényképei mind olyanok, mintha 
ezek az emberek egytől egyig épp a borbélytól jöttek volna, kiké
szítve, Vorosilov fényképein pedig még a ló is, amelyen ő nyalkán 
ül, valahogy mintha nem is igazi istállóból, hanem valami lósza-

330



Ionból kikerült paripa volna. Ha pedig élenjáró kolhozparasztok 
fényképeit hozzák, azok mind mintha csak valami XIX. század
beli énekes népszínmű színpadáról pattantak volna át az újság 
lapjaira.

A rejtély nyitja: Kutya meséli, hogy Kalinyin mellől a fogadá
sok idején sose tágít egy meglehetősen tagbaszakadt fiatalember, 
aki titkárként szerepel. Illetőleg csak akkor tágít Kaünyin mellől, 
ha fényképezik. Nos, ez a titkár igen alaposan sorba megnézte 
a fényképeket, melyeket Kutya készített, és csak az a kérdés 
nyugtalanította, hogy vajon csakugyan retusálni fogják-e s jól 
fogják-e retusálni Kalinyin rendezetlen frizuráját. Az olyan fény
képeket, melyeken Kalinyin nyakkendője túlságosan félrecsú
szott, már ebből az okból is a nagyszámú fénykép közé sorolta, 
melyekről Kutyának meg kellett ígérnie, hogy nem fogja őket kö
zölni.

-  Páratlanul és megrendítően érdekes riportot lehetne írni... 
-  ha lehetne -  mondja sajnálkozva Kutya, mikor arról beszél, 
hogy Kaünyin „panaszirodája” a nagy szovjet birodalom minden 
részéből naponta négy-ötszáz levelet kap, melyeket Kutya a tit
kár jelenlétében részben olvashatott is, hogy a titkárral együtt 
válogasson ki közülük kettőt-hármat a riporthoz.

Szeptemberi.

Tegnap az „Ifjúság Napja”. A méretek minden képzeletet fe
lülmúltak. Ami az utcákat, az úttesteket elárasztja, az nem 
emberfolyam, hanem emberóceán. Ezer és tízezer Sztáün-kép, 
zászlók, táblák mint vitorlaerdők a fejek felett, és minden ház 
vörös díszben. S elgondolni, hogy ma ugyanez a látvány minden 
városban, mindenütt, ahol emberek laknak ebben a végeláthatat
lan birodalomban! A világtörténelemben nincs rá példa, hogy egy 
párt, egy államhatalom egyetlen intésére ekkora tömegeket lett 
volna képes megmozdítani ugyanazokkal az egy központból 
elrendelt képekkel, zászlókkal és jelszavakkal. Természetes, 
hogy ekkora tömegek nem lehetnek -  ami az öntudatukat illeti
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-  „öntudatos” forradalmi tömegek. De a fontos az, hogy a hata
lom, mely rendelkezik felettük s irányt ad nekik, ezt olyan jelsza
vak jegyében teszi, melyekért a világ többi részében ma még bör
tön és akasztófa a bér. Óceán, igen, éppúgy, mint az óceán látása: 
már a méretekben van valami, ami megmámorosítja és ugyanak
kor szorongással tölti el az embert.

Bork, akit hiába hajszoltam, végre előkerült. Állítólag Lenin
grádban volt. Holnapra -  ó, hány holnapot hallottam már, ami
ből hetek múlva se lett ma - ,  holnapra, reméli, meglesz a válasz 
Krebsztől (akinek alá kellene írnia a szerződést).

Ez nem újság. Van azonban újság is. Bájos fordulat a Goszlitiz- 
datnál; azért mondom bájosnak, mert ha elképesztőnek vagy akár 
„több mint elképesztőnek” nevezném, meg se közelíteném 
annak a reakciónak a megjelölését, melyet bennem ez a fordulat 
kiváltott. Kiderült, hogy igazam volt, mikor nekem a legutóbbi 
találkozásunkkor rejtélyesnek tűnt Anyiszimov elvtárs nyájas és 
mosolygó nyugalma. Ma ugyanis Anyiszimov elvtárs szolgálatké
szen azonnal fogadott, és közölte velem, hogy az újabb lektor 
csak tíz nap múlva fog elkészülni az olvasással, de ugyanakkor 
nyomban még egy hírrel lepett meg. A diadalnak egy örvendező 
árnyalatával hangjában, mint aki nem is akarja leplezni elégültsé- 
gét, hogy ilyen ügyesen sikerült elérnie azt, amit akart, ti., hogy 
sikerült addig húznia, halasztania az ügyet, míg csak ki nem búj
hat a döntés kellemetlen felelőssége alól, közölte velem, hogy 
ő holnap szabadságra megy, és hogy holnaptól kezdve már 
megint az én régi ismerősöm, a sárga és bánatos Jonov elvtárs 
veszi át az ügyek vezetését, s majd azzal kell „a további tárgyalá
sokat” folytatnom. Vagy elölről kezdenem.

Nemsokára visszatér szabadságáról a család is, melynek szobá
ját „élveztük” eddig a Trubnaján. Egyéb kérdések mellett ezzel 
megjelenik a födél kérdése is, ami mégis kell az embernek. 
E fenyegető változás elől a frizorka, aki eddig, főleg a folyosón 
elhelyezett fekhelyért, ellenszolgáltatásképpen azt a műveletet 
végezte a lakásban, amelyet ő eufemisztikusan takarításnak neve
zett, a frizorka máris eltávozott, s helyét egy új „domrabotnyica” 
foglalta el. Európában koldusnak vélné az ember. Negyven körül
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jár. Egykori Volga menti jómódú német parasztnak volt a fele
sége. Családjával, férjével és két fiával éppen ebédelt, amikor 
megjelentek a hivatalos személyek, s közölték velük, hogy hala
déktalanul a vasútállomásra kell menniük, ahol már vár rájuk az 
útra kész mozdony, illetve szerelvény. Mindjárt menni kellett, le 
se takarította az asztalt, hanem ott maradt rajta a krumplileves 
kolbásszal (épp azt főztek aznap). A vasútállomáson már zsúfolva 
volt más parasztokkal és családjaikkal a hosszú sor vasúti kocsi, 
s utaztak, sokáig, míg csak meg nem érkeztek Szibériába. A nagy 
sietségben még takarót se vittek magukkal. Nem tudták, hova 
mennek, s ha tudták volna, tán akkor se vihettek volna magukkal 
mást, mint ami rajtuk volt, mikor ebédeltek. A férje és két fia „ott 
maradtak” Szibériában, ő túlélte őket. Hogy került Moszkvába, 
az nem egészen világos, s nem is firtatom, mert látom, nincs ked
vére a kérdés. Van egy német nyelvű bibliája -  a ruhán kívül, 
amely rajta van, ez minden birtoka.

Szeptember 3.

Szemléltető oktatást kaptam arról, hogy mi a különbség a való
ság és a hivatalos ideológia világa között.

Ma délután megbeszélésre hívtak a Mezsrabpom irodalmi igaz
gatójához -  ő Feldman hivatali főnöke -  a filmszcenárióm ügyé
ben. Mint mondták, azért hívnak, mert kifizették már nekem 
a szcenáriómért járó 25 százalék előleget, s most végleg meg kell 
állapodnunk abban, hogy mi lesz a szcenárióm témája. Én azt hit
tem, hogy ez a kérdés már el van döntve, hiszen a benyújtott és 
oroszra fordított kézirat és a jövendő rendezővel való megbeszé
lés után kaptam a szerződést és az előleget.

-  A kérdést érdemlegesen ezen a megbeszélésen kell eldönte
nünk -  mondta Feldman.

Erre én meglehetős részletesen kifejtettem elképzelésemet az 
elfogadott szcenárióm realizálásáról. Ahogy én terveztem, 
a filmdráma egy fiatal francia orvosnőről szólna, aki idillikus 
életre számítva letelepszik egy faluban, miután megkapja diplo
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máját. A falu rendkívül alkalmas volna arra, hogy hősnőm rajta 
keresztül átélje mindazokat az ellentmondásokat és ellentéteket, 
amelyeket ő, aki addig csak városban és a könyvei és nemes szán
dékai elvont világában élt, nem ismert. Idill helyett és a szak
munka helyett, amelyre lelkesen készült s amit a falusi élettől 
várt, szembekerül a realitással. A faluban ő fontos közéleti sze
mélyiség, tehát nem térhet ki az elől, hogy állást foglaljon „szak
máján kívül eső”, de az egész falu életében döntő jelentőségű 
konfliktusokban. A gazdag és szegény parasztok közötti harcon 
kívül ott vannak problémaként ipari munkások is, akiket a város
ból a munkanélküliség kergetett vissza a faluba. S ott van a tanító 
is, akiben az orvosnő végül is bajtársra találna. A tanítót annak 
a Freneynek az alakjára szabtam, akinek az esete épp párizsi tar
tózkodásom idején rendkívül sokat foglalkoztatta az egész francia 
közvéleményt.

Elővettem a párizsi Ltmek azt a számát, mely a Freney-eset 
okmányait hozta nyilvánosságra, a francia újságok egész seregé
nek különféle kommentárjaival együtt. Az egész film ma ját
szódna, a háború fenyegetően előrevetett árnyékában, nem mesz- 
sze a német határtól.

Attól való félelmemben, hogy elsősorban ideológiai aggodal
makat kell eloszlatnom, abban a hiszemben, hogy azt kell bebizo
nyítanom, hogy a tervezett filmnek igen határozott és egyértelmű 
ideológiai tartalma van, a film drámai fabulája helyett főleg arról 
beszéltem, hogy individuális sorsokon keresztül milyen módon 
akarom bemutatni a falu áttekinthető mikrokozmoszában a mai 
Európa különböző osztályainak és rétegeinek, egész életének 
a krízisét, s hogy miként lakói a hősnőm tragikus véggel azért az 
illúziójáért, hogy lehetséges bárminemű apolitikus magatartás, 
mely nem kerülne szükségképp összeütközésbe a legelemibb 
individuális erkölcsi követelményekkel is ebben a mai, ellenté
tektől marcangolt világban.

Feldman figyelmesen hallgatott végig. Egyetlen közbevetett 
szóval se zavart meg fejtegetéseimben. Időnként nőies fehér 
kezével meg-megsimogatta kis vörös szakállát. Egyszerre csak 
elkérte tőlem a Lu magammal hozott számát.
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-  A Freney-eset engem személy szerint nagyon érdekel 
-  mondta.

Ez volt a bevezetés. S amit ezután beszélt, azt én éppoly némán 
hallgattam, ahogy ő engem. Nem udvariasságból. Amit mondott, 
olyannyira meglepetésként ért, hogy nem is értettem meg mind
járt, s mikor megértettem, csak még inkább csodálkoztam. 
A Péter című külföldi, azt hiszem, német filmről beszélt, mely
ben Gaál Franciska játssza a főszerepet. Mióta a Szovjetunióban 
vagyok, ez az első és egyetlen külföldi film, amelyet Moszkvában 
játszanak. M.-nek és nekem is feltűnt, hogy nap nap után 
micsoda tömegek állnak sorba fáradhatatlanul a mozi pénztára 
előtt, hogy megnézhessék Péten. Eszünkbe se jutott, hogy mi is 
beálljunk a sorba, hiszen bennünket ez a valószínűleg mondain, 
s lehet, hogy csakugyan bájos film valószínűleg még Párizsban se 
vonzott volna különösen, de még kevésbé tudott bennünket 
érdekelni itt Moszkvában. Feldmannak azonban hazudtam; 
tapintatlanságnak éreztem, hogy még csak meg se néztem azt, 
ami itt az utóbbi hetek egyik nagy művészeti szenzációját jelenti.

Ez azonban nem fontos, és az se, hogy mit beszélt Feldman 
a Péter című filmről. Fontos azonban az, amit ezzel kapcsolatban 
mondott. Elmondta, hogy van Pudovkinnak egy filmje-Dezertőr 
a címe - ,  és hogy ez a film költői, de filmtechnikai szempontból is 
a legjobbak közül való. Ennek ellenére a filmet nem lehet a Szov
jetunióban játszani, egyszerűen azért, mert nem kell a publikum
nak. A mozik, amelyek hirdették, tátongtak az ürességtől. Ma 
a Szovjetunióban az emberek nem akarnak olyan filmet, melynek 
parasztok, tömegek és társadalmi harcok a témája, semmit se 
akarnak, ami csak hasonlít is propagandára.

Moszkvában a Mezsrabpom igazgatója szó szerint majdnem 
ugyanazt mondta nekem, amit Párizsban Albin Michel, a kiadó, 
mikor az Optimisták kéziratát lapozgatva Liebknecht neve ötlött 
a szemébe. A Szovjetunióban az apolitikus művészet mint köve
telmény!

-  Egyéni komplikációkat, családokat, szerelmet, kalandot 
akarnak, és vidám ábrázolásban, lehetőleg víg és felvidító, köny- 
nyű dolgokat.
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Azt hiszem, igen komikus lehetett a kontraszt az én megnyúlt 
ábrázatom és a víg és felvidító ábrázolásnak a követelménye 
között, mert Feldman felnevetett, majd a finom és meleg moso
lyával folytatta:

-  Te nem vagy alkalmas komédiaírásra (egyszerre tegezni kez
dett), ahhoz te túl szomorú ember vagy. Igaz-e?

-  Vígjátékhoz nem kell vidámnak lenni -  hangzott az én ellen
vetésem. így történt. Abban állapodtunk meg, hogy levonva 
a tanulságot a Péter páratlan sikeréből, megírok egy filmszcená- 
riót, mely Párizsban, intellektuelmiliőben játszódik, írók, festők 
s más effélék közt. Erre annál szívesebben ráálltam, mert hiszen 
különféle papírjaim közt úgyis van egy vázlatom abból a párizsi 
időből, mikor egy szatirikus komédia megírásának a gondolata 
foglalkoztatott -  komédia a témáról, mint válik valaki Párizsban 
híres művésszé, úgynevezett világmárkává.

Ha magam nem kerültem volna ide, ha Párizsban maradtam 
volna, s ott bárki azt állította volna nekem, hogy ma, mikor az 
emberiség mint afféle rémülettől bénult madár, tehetetlenül 
mered a könyörtelenül közeledő boa constrictorra, az új hábo
rúra, és mikor az, hogy van, hogy l e h e t  fasizmus mint uralkodó 
életforma, egyszerűen minden emberi erő végső megfeszítését 
kívánja, hogy szimultán másra is tudjunk gondolni -  mikor néha 
éreznünk kell, hogy nem válik dicsőségünkre, sőt árulás, hogy 
képesek vagyunk másra is gondolni, mint a feladatra - ,  senkinek 
se hittem volna el, nem érthettem volna meg, hogy ma Moszkvá
ban a Mezsrabpom igazgatója filmszcenáriót keres, apoütikus 
filmszcenáriót, olyat, melynek írója a Péter című film problémát- 
lanságát tekintse mintaképének!

S itt nyilván nem egyéni hajlamról, magánvéleményről van 
szó, hanem tendenciáról, melynek hivatalos megnyilvánulása, 
hogy a Kreml-beli kongresszusok ünnepélyes befejezéseképp 
himnuszként mind gyakrabban a Veszjolije rebjata operettinduló
ját éneklik az egész kormány jelenlétében, az egész kormánnyal 
és Sztálinnal együtt.

Itt élve megtalálja az ember a magyarázatot arra, ami Párizsból 
megmagyarázhatatlannak, sőt hihetetlennek látszana. Sokat
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beszélgettem itteni emberekkel, akik átélték a polgárháború bor
zalmait. S csak aki hallotta ezt a számtalan apró, épp apró részle
tet és élményt, az megtudja, csak az tudja meg, hogy még 
a shakespeare-i fantázia és a shakespeare-i szó minden ereje se 
tudná utolérni és érzékeltetni azt a vért, rémületet és szenvedést, 
amelyet ez a föld, ezek a városok és falvak láttak és elviseltek. 
S amit csak azóta tudok, amióta itt vagyok: a forradalom első 
évei, az idegen hatalmak fegyveres intervenciója és a polgárhá
ború korszaka mögött semmivel se marad el az az ár, amelyet az 
emberek itt vérben és szenvedésben, a szenvedés sokféleségében 
és mennyiségében azért a „társadalmi átalakulásért” fizettek, 
melynek pátosztalanul szürke hivatalos neve: a mezőgazdaság 
kollektivizálása.

Milliós, százmilliós tömegek nyilván nem tudnak tizennyolc 
éven át aktív forradalmi erőfeszítések paroxizmusában élni. 
Elkerülhetetlenül bekövetkezik valami csömörszerű kimerült
ség. Enyhülést akarnak, másra gondolni, illetőleg semmit se gon
dolni, s ha már máskor nem lehet, akkor legalább intim pihenő
óráikban nem akarnak felvonulásokról, tömegekről és harcról 
hallani. Ez mind rendjén is volna, ha ennek a lelkiállapotnak tra
gikus ellentmondásaként nem állna a háttérben Európa és a világ 
proletariátusa a még valójában el se kezdődött Golgotájának épp 
csak az elején. Itt mindenképpen úgy tesznek, mintha az itteniek 
számára a forradalom már elmúlt, befejezett valami volna, itt már 
fentről is igyekeznek azt szuggerálni, hogy az itteniek számára 
már elkezdődött a győzelem u t á n i  kor, az Intemacionálé 
helyett a Veszjolije rebjata kora. De mintha ez a sok vidám fütyö- 
részés mégse onnét eredne, hogy jókedvük v a n ,  hanem arra 
való, hogy ily módon jókedvük l e g y e n .

Beszéltem Borkkal. Krebsz még mindig nem írta alá a szerző
dést.

-  De a kiadóvállalatnak most úgysincs pénze -  teszi hozzá 
vigasztalásul Bork - ,  tehát semmit se veszített azzal, hogy várnia 
kell a jövő hétig.
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Szeptember 7.

Miután beszámoltam a Mezsrabpomban történt meglepő meg
beszélésről, M. konstatálja: a Mezsrabpom szerződést és előleget 
adott neked egy kész szcenáriódra, s most ahelyett, hogy ezt az 
elfogadott szcenáriódat realizálnák, egy egész új szcenárió meg
írását sózták a nyakadba. S én csakugyan csak most eszméltem 
rá, hogy valóban ez történt.

Krebszet még mindig nem láttam, még telefonhoz se tudtam 
kapni, s az ő aláírása nélkül Bork nem adhat előleget, holott 
a pénz már nagyon kell. S ha bekövetkezik végre a szerencse, és 
Krebsz, akiről Bork azt mondja, hogy „fantasztikusan el van fog
lalva”, és csak azért nem jut hozzá, hogy aláírja a szerződést, ha 
tehát végül is egyszer ez a fantasztikusan elfoglalt Krebsz ráfir- 
kantja nevét a szerződésre -  akkor kezdődik majd csak a tánc: 
a rövidítések, változtatások és kihagyások, amelyeket majd köve
telnek, és a harc egy-egy névért, egy-egy mondatért.

S a lakás -  ha innét mennünk kell, hogy találunk legalább egy 
ilyen poloskás szobát, de szobát?

Kim beteg, hozzá nem fordulhatok. Rászántam magam, s leve
let írtam Romáin Rolland-nak, legalábbis ami a külső helyzete
met illeti, majdnem őszintén -  a reményben, hogy talán segítsé
gemre lesz. Ez az első levelem hozzá, mióta itt járt. Az itteni 
lapok azóta egyre közük a különböző leveleket -  kis iskolás gyere
kektől kezdve üzemi munkásokig és parasztokig, írnak neki meg
lehetős egyhangúan áradozó episztolákat, túlságosan átlátszó ten
denciával. S időnként közlik egy-egy válaszlevelét. Az egyik 
moszkvai elemi iskola tanulóinak levelére megírja, hogy ő is szor
galmasan tanul -  oroszul, és szocialista versenyre invitálja őket 
a tanulásban.

Szeptember 11.

Kun szabadságra ment, de az ő megbízásából, hóna alatt az 
Optimisták magyar szövegével -  ez az a példány, mely érkezésem 
óta kézről kézre járt a magyar pártban - ,  eljött hozzám Hajdú.
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S amire bizony már nagy szükségem volt, jó hírt hozott. Talán 
szentimentalizmus -  ha igen, nem látom be, mért kellene szégyel
leni - ,  de nekem egész különösen fontos a magyar párt, minde
nekelőtt pedig Kun Béla viszonya az én írói tevékenységemhez. 
Ezért, különösen Günther és Kurella lektori véleményei után, 
bizony nemegyszer szorongva gondoltam rá, hogy praktikus 
politikai szempontból épp a magyar elvtársak milyen változtatá
sokat és retusokat fognak igényelni. S most az a kellemes megle
petés ért, hogy semmiféle ilyen kívánsággal nem álltak elő. Hajdú 
által Kun csak egy-egy dátummal, Budapest topográfiájával és 
más ilyen természetű, históriai ténnyel kapcsolatos lényegtelen 
tévedésre figyelmeztetett. S Hajdú még egy üzenetet hozott: Kun 
jobbnak látja, hogy a regényt magyarul és franciául Párizsban, 
polgári kiadónál jelentessük meg oly módon, hogy a kiadást 
innen a VEGAAR látná el pénzzel. Minthogy szerencsére Vorms 
még nem utazott el Moszkvából, Hajdú szerint is legjobb lesz ezt 
az ügyet Párizsban az ő közvetítésével lebonyolítani.

Hajdú még ma találkozni fog Krebsszel, aki nemcsak 
a VEGAAR német osztályának, hanem valamennyi, különböző 
nyelvű kiadóvállalatainak is közös főnöke, hogy megbeszélje vele 
az Optimisták párizsi kiadásának a nyélbe ütését oly módon, 
ahogy azt Kun indítványozta. Megkértem Hajdút, hogy ha már 
ő abban a szerencsés helyzetben van, hogy Krebsz elvtárs színe 
elé kerülhet, emlékeztesse Krebsz elvtársat, hogy mégiscsak alá
írhatná már az Optimisták német kiadásáról szóló szerződést, 
melyhez már csak az ő „fantasztikusan elfoglalt” személyének 
a kézjegye hiányzik.

Este Garai Karcsinál. Már kabátban, menőben voltunk, mikor 
eszembe jut, hogy hiszen magyarnál vagyok, és megkérdem Kar
csit, nincs-e valami magyar könyve. -  Minden érdekel, amit az 
utolsó tizenöt évben magyar nyelven nyomtattak ki -  mondom 
Karcsinak. O szintén sóhajt, neki is hiányzik a magyar könyv.
-  Beérné azzal is -  mondja - ,  amit száz év előtt nyomtattak -  és 
búsan mutat egy halom könyvre, amely -  mint nála minden
-  rendszeretően egymásra rakva szerénykedik könyvespolca aljá
ban: -  Ez az egész...
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Az első, amely kezembe akadt, az Optimisták-bcM Sarkadi 
Visegrádi utca című vékony, Moszkvában, a VEGAAR kiadásá
ban pár év előtt megjelent könyve. S úgy, ahogy voltam, elmenés 
előtt lapozgatni kezdem, és szemembe tűnik egy fejezet: Judit és 
Judás. És mindjárt alatta, a szövegben, a Lukács György neve 
mellett az enyém is.

Most, míg ezt itt írom, az asztalomon a könyv. Az írója ebben 
a „visszaemlékezésében” Korvin Ottót is, aki nem tiltakozhat, 
a maga szószólójának teszi meg. Az egész nyilván azért íródott, 
hogy kedvében járjon a magyar pártban azoknak, akik akkor 
Lukács Györggyel álltak harcban, elsősorban Kunnak. S aztán 
azért, hogy ily módon jóvátegye azt, hogy -  mint ő maga írja -  egy 
időben erősen Lukács, illetve közvetve Sinkó hatása alá került. 
Lukácsot igyekszik kompromittálni, s engem mint Lukács egy
kori tanítványát mocskol. Most látom csak, milyen jól rajzoltam 
meg Sarkadi alakját. Nem azért lepett meg ez a csúf, epés pamf
let, mert ő írta; nem voltam azonban elkészülve rá, hogy ez a fajta 
„irodalom” itt Moszkvában is lehetséges.

Ez az Optimisták-beli Sarkadi azok közül a ressentimentókkal 
teü, gyönge emberek közül való, akik nem annyira mélyből jövő 
rosszindulatból, mint inkább pillanatnyi meggondolatlanságból 
vagy elkeseredésből könnyen követnek el valami önmagában 
apró becstelenséget -  s aztán, mivel szégyellik magukat, majd
nem önkínzó dühvei, csak azért is nagyobb szabású aljassággal 
tetézik. Önkínzó dühvei, mert közben kutyául érzik és megvetik 
magukat. Voltaképp a magukkal való örökös foglalkozás és az 
önmagukkal való elégedetlenség az átkuk. Hosszan tartó és 
reménytelen emigráció tétlenségében -  és unalmában -  az ilyen 
emberrel minden megtörténhetik.

Szeptember 12.

Most tudtam meg telefonon Hajdútól: beszélt Krebsszel, és 
noha megmondta neki, hogy Kun Béla megbízásából interveniál, 
Krebsz vonakodik jóváhagyni az Optimisták német kiadásáról
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szóló szerződést. Azt mondja Hajdúnak, hogy igen, Bork idekül- 
dött neki aláírásra valami szerződést, de nem érti, minek kinyom
tatni Zalka Mátét németül is, elég szép a vállalattól, hogy magya
rul megjelenteti. Hajdú így mondja -  felvilágosította Krebsz elv
társat, hogy nem Zalka Máté a szóban forgó kézirat szerzője. 
Amit elért: Krebsz megígérte, hogy „amint ráér”, majd utánanéz 
a dolognak. Hajdú azt mondja, hogy nevetett, mikor Krebsz az 
Optimistákat Zalka Máté irodalmával tévesztette össze.

Én viszont nem nevettem és nem nevetek. Itt közben bekö
szöntött az ősz, s majdnem olyan hideg, mint mifelénk Bácská
ban a tél. Nekünk meg nincs meleg takarónk s nincs semmiféle 
téli felszerelésünk -  és nincs pénzünk. Szóval: da capo.

Szeptember 18.

A tegnapi éjszakát se lesz könnyű elfelejtenem.
Megkaptam Hajdútól a minden kísérletem ellenére megköze

líthetetlen Krebsznek a Hotel Lux-beli lakószobája számát azzal, 
hogy -  ez Krebsz üzenete volt -  mivel más elfoglaltsága miatt 
hivatalos helyiségében ritkán tartózkodik, hívjam fel a lakásán, 
a Luxban -  este tíztől kezdve. Ha tízkor még nem volna otthon, 
akkor hívhatom később is. Fél tizenegykor vagy még később is.

Nem kell hozzá az én helyzetem, de különös érzékenység se 
kell ahhoz, hogy ez az üzenet már magában is orcátlanságként 
hasson, hisz Hajdú megmondta ennek a Krebsznek, hogy én már 
mióta hajszolom hasztalanul. Megmondta azt is, hogy nekem is 
van telefonom, itt a házban, az előszobában. Nem esett volna 
csorba a „fantasztikusan elfoglalt” kiadóhivatali legfelsőbb főnök 
méltóságán, ha leereszkedik, és ő hívja fel az írót, akivel az ő inté
zetének egyik szekciója végül is írásos szerződést kötött. 
E helyett az üzenet helyett leemelhette volna a telefonkagylót, és 
felhívhatott volna. De nem, egyszerűbbnek találta, hogy én este 
tíztől kezdve szorgalmasan hívjam.

Nos, hát hívtam. Olyan szorgalmasan, hogy az ingerültségnek 
egy bizonyos fokán túl úgy éjfél felé már tíz- és ötpercenként hív
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tam, és tíz- és ötpercenként hallottam a Lux Szálló központjából 
ugyanazt a hangot: „Podozsgyitye”, majd a csöngetést, csönge
tést, csöngetést, melyre senki se jelentkezett -  s mondom, éjfél 
felé már észrevettem, hogy kifejezetten mániákus állapotban 
a beszámíthatatlanság határára kerültem. De annál vadabbul, 
valami mazochista düh paroxizmusában nem akartam belenyu
godni, hogy le kell mondanom arról, hogy ezt a Krebszet akár
hogy is, de elérjem. Letettem magam elé az órámat, és néztem. 
Valahányszor a nagymutató tíz percet haladt, felálltam, mentem 
ki a folyosóra, felemeltem a kagylót, és tárcsáztam. Egy óra negy
ven perckor a központbeli álmos női hang ,JDodozsgyityé”-')e után 
az ismert csöngetést nem csend, hanem egy frissen csendülő férfi- 
hang követte, igen, Krebsz elvtárs, csakugyan ő volt, megfog
tam, győztem. Győztem? Azt mondta, hogy ő nem ér rá, de hogy 
Wendt elvtársat, a helyettesét majd instruálja, s én őrá hivat
kozva forduljak majd Wendt elvtárshoz. Még Wendt elvtárs tele
fonszámát is megadta, és jó éjszakát kívánt. Kedvesen. Kedves 
ember. Vagy ahogy itt mondják: kultumij cselovek.

Visszatérve a szobába úgy nevettem, hogy M. felébredt. Cso
dálkozva, kicsit ijedten is nézett rám: megbolondultam-e?

Szeptember 20.

Úgy látszik, máris eltompultam. Vorms arcán láttam, hogy 
mennyire elüt minden emberi normától a mód, ahogy ezek az 
igazgatók vagy igazgatóhelyettesnek nevezett irodalmi vízilovak 
bánnak az emberrel és a munkájával. Előzőleg ugyanis örömmel 
újságoltam Vormsnak a Wendttel való telefonbeszélgetésem 
eredményét, ti. hogy Vorms is jöjjön velem, s hogy együtt beszél
jük meg Wendttel a Vorms közvetítésével megvalósítandó 
magyar és francia nyelvű párizsi kiadás dolgát. S Vorms készség
gel s abban a hiszemben jött velem, hogy egy ügynek a megtár
gyalásában fog részt venni, vagyis hogy majd mind a hárman 
megtanácskozzuk, mit és mint kell a dolgot kézbe venni, elin
tézni, s a végén együtt valamit elhatározunk.
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Nem így történt. Egy a Borkénál sokkal előkelőbben, úgyszól
ván fényűzően berendezett irodában egy kényszeredetten 
mosolygó ember alakjában egy szín, szag és íz nélküli absztrakció 
fogadott bennünket, fogadott, hellyel kínált, hallgatott, meghall
gatott engem és meghallgatta Vormsot. Nem véletlen, hogy noha 
félóráig ültem vele szemben, lehet, hogy nem ismerném meg, ha 
az utcán szembetalálkoznék vele. Olyan valami, mint ez 
a Wendt, még a moszkvai irodalmi igazgatók és aligazgatók és al
igazgató-helyettesek menazsériájában is a ritka példányok közül 
való. Miután meghallgatott engem és meghallgatta Vormsot, aki 
egész részletesen kifejtette, hogy milyen párizsi kiadókkal és 
milyen, a VEGAAR számára lehetőleg előnyös módon tervezi az 
arrangement-t, némi szünet után, míg mi várakoztunk, megszó
lalt végre ő is, akihez mindezt a sok szót intéztük. Ezt mondta:

-  Az Optimisták francia és magyar nyelvű párizsi, valamint 
a moszkvai német kiadását elvben már elhatároztuk. Elvben ez el 
van intézve.

Ez azonban minden, amit mondani tud. Az ügy, illetve az ügy 
perfektuálásának részleteire nézve kizárólag Krebsz elvtárs az 
illetékes, ővele kell beszélnünk -  kell, de most nem lehet, mivel
hogy Krebsz elvtárs el van foglalva.

Még körülbelül tíz percig tartózkodtunk ebben az elvarázsolt 
dolgozószobában, szemtől szembe ezzel az elvarázsolt férfiúval. 
Vorms csak elképedt és tökéletesen megnémult, míg én még min
dig kísérletet tettem, hogy megtörjem ezt a rossz bűvöletet 
-  érvekkel, mint amilyen az, hogy de hiszen Krebsz elvtárs kül
dött Wendt elvtárshoz, és ha küldött, nem küldhetett azért, hogy 
most Wendt elvtárs megint visszaküldjön Krebsz elvtárshoz, aki
ről ő maga mondja, hogy nem juthatok a közelébe, mert el van 
foglalva; azért, hogy ezt közölje velem, nem kellett volna Vorms- 
szal együtt idehívnia engem, de minthogy most már itt vagyok, 
eltekintve az elvileg elhatározott francia és magyar nyelvű kiadás
tól, legalább a német szerződéshez hiányzó aláírást kérem, annál 
is inkább, mert ha innen elmegyek, ha így megyek el, mint ahogy 
jöttem, ez azt jelentené, hogy már holnap nincs pénzem ebédre, 
nincs, és minthogy az ő szavai szerint is tisztára alaki természetű,
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kizárólag technikai kérdésről, már csak olyan mechanikai moz
dulatról van szó, mint az aláírás...

Erre az én logikámra válaszképpen ő az ő logikájával felelt, és 
megingathatatlanul kitartott mellette. O csak helyettes, csak alá
rendelt funkcionárius, tehát beszéljek az egyedül illetékes 
Krebsz elvtárssal, akivel azonban most nem lehet beszélni, mert 
el van foglalva.

Szeptember 21.

Kurelláék visszaérkeztek kaukázusi nyaralásukból. Meglepe
tés várt rájuk, nem mehettek be a Lux-beii szobájukba, távollé
tükben másnak adták.

Elveszteni a szobát, az itt már magában is nagy szerencsétlen
ség, de ha valakinek évek óta a Komintem szállójában volt lakása 
s egyszerre attól fosztják meg: az többet veszít, mint csak egy szo
bát. Kurella persze ezt igazán jól tudja. Most protestál, lót-fut, 
hadakozik. Ilyen körülmények ellenére -  s ez valóban meghat
-  megérkezése órájában felhívott, és érdeklődött, hogy mennyit 
haladt előbbre az én ügyem.

-  Míg nem sikerül rendeznie lakáskérdését, ne törődjék velem
-  mondtam neki.

Szeptember 23.

Aki még nem próbálta meg, hogy milyen az, ha az ember képe 
egy gépezettel kerül érintkezésbe, amely nem különleges rosszin
dulatból, hanem egyszerűen azért, mert gép és mert ilyen és nem 
más a mechanizmusa, összevissza pofozza az embert -  aki ezt 
nem próbálta meg, az nem is tudhatja, hogy mennyire jóleshet 
egy emberi hang, s hogy valósággal mámoros örömet válthat ki 
egy egészen mindennapos emberi kézszorítás. Ma telefonhoz hív
tak -  nem én hívtam, hanem engem hívtak -  a Kominternből.

-  Itt Kun elvtárs helyettese. Hallottuk, hogy még mindig nem
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sikerült elintéznie az Optimisták kiadásának, illetőleg az előleg
nek az ügyét... Minket felháborít az, hogy így bánnak magával. 
Ha pénzre van szüksége, jöjjön fel, pár száz rubelt kölcsönképp 
azonnal felvehet a magyar párttól.

Nem tudom, ki volt a telefonnál -  azt hiszem, hogy a barakk
beli Huszti, akit akkor mindig „tisztelendő úrnak” szólítottunk 
csak azért, mert borotvált képével, sonorus hangjával és lassú, 
méltóságos mozdulataival falusi plébánosra emlékeztetett. Úgy 
meglepődtem, annyira meghatott a baráti szó, hogy -  azt hiszem 
-  még csak köszönetét se mondtam. S most ebből élünk. Ez nem
csak a kölcsönadott pénzre vonatkozik, hanem arra is, amit 
nekem a velem való törődésük lelkileg jelent most, mikor csak
ugyan kezdtem már kétségbeesni.

Egy másik, nem kevésbé jóleső élmény. Már kezdettől fogva 
figyelmeztettek bennünket jó barátok, hogy a tartózkodási enge
délyt nem lehet végtelen hosszú ideig meghosszabbíttatni. Elvár
ják a külföldi állampolgártól, hogy egypár hónapi itt-tartózkodás 
után döntsön: fel akarja-e venni a szovjet állampolgárságot, vagy 
pedig megtartja útlevelét, de ebben az esetben nem hosszabbítják 
meg tartózkodási engedélyét, és mennie kell. Nekem minden 
esetben, ha meghosszabbításról volt szó, a Forradalmi írók szer
vezetéhez, vagyis ahhoz az Apletyin elvtárshoz kellett fordul
nom, hogy támogassa meghosszabbításért beadott kérvényemet, 
aki orromnál fogva vezet már Moszkvába érkezésem óta a Littéra- 
turelntemationale-ban közlendő szemelvénnyel. Ezúttal Apletyin 
elvtárs rendkívül savanyú képpel kérdezte, hogy milyen jogon 
ajánlhatja ő tartózkodási engedélyem további meghosszabbítá
sát. Végül is úgy döntött, hogy nem ő fog ajánlani, hanem csak 
közvetíteni fogja a véleményt, amelyet erre vonatkozólag 
a magyar párttól kap. S az én jelenlétemben hívta fel a magyar 
pártot s tette fel a kérdést, s nyomban felderült az arca, s mondta 
nekem, hogy azt válaszolták: feltétlenül támogatjuk. Ez őt 
annyira megnyugtatta, hogy már megint, magától ígérgetni 
kezdte, hogy a legrövidebb időn belül sor kerül az Optimisták XI. 
fejezetének a Littérature Intemationale-ban való közlésére, „csak 
épp még néhány apró formaságot kell előbb elintézni”.
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Mintha most megint egyszer érvényesülni akarna az, amit 
a széria törvényének neveznek. Itt vannak Luc Durtain és 
Charles Vildrac, és barátaikkal, Vormsékkal meg mi kettőnkkel 
együtt Steiner meghívta őket vacsorára.

Vildrac nekem emberileg sokkal szolidabbnak, igazabbnak 
tűnik, és ami forradalmiságát illeti, komolyabb, mint Durtain. 
Ez utóbbira azonban, akinek Párizsban orvosi rendelője van, s az 
irodalom csak afféle úri kedvtelése, jellemző, hogy azoknak 
a benyomásoknak alapján, melyekre kétheti itt-tartózkodása 
alatt tett szert, Szovjet-Oroszországról szóló könyvvel szándéko
zik megtoldani egyéb, szintén ilyen utazásairól szóló műveit. 
Durtain a jelenkor úgynevezett eminens francia írói közül való
nak számít, s hogy az ő Szovjetunióról szóló könyvét már nevé
nek hitele miatt is nagyon sokan úgy fogják olvasni, hogy most 
aztán valóban megtudnak valamit, ez engem nagyon elgondol
koztat. Újra meg újra felfedezem, hogy mennyi hamis pénz van 
forgalomban a tekintélyes nyugati irodalmi vásáron. Ha megírja 
könyvét, úgy fogja megírni, mint ahogy azt a levelet írta meg, 
melyet nekem adott, amikor Kolcovhoz, az egész szovjet sajtó és 
könyvkiadás legfőbb arbiteréhez küldött. Ebben a levélben 
rólam, akitől iligha olvasott egy sort is, a francia nyelv legéke
sebb szuperlatívuszaival beszél, és hasonló szuperlatívuszokkal 
ékesíti műveimet, de különösképpen „az Optimisták című zseniá
lis regényt”.

Szomorú a dologban, hogy én csakugyan felhasználtam ezt 
a levelet, s még szomorúbb, hogy ilyen, minden személyes meg
győződés nélkül, felületesen odavetett pár soros ajánlólevél itt 
többet segít, mint maga a szóban forgó 1200 oldalas kézirat. Ez 
a levél utat tört nekem azokba a magaslatokba, melyekre csak egy 
szóval lehet gondolni: Olümposz. Ezeken a magaslatokon mind
az, ami bennünket, közönséges halandókat nyom, lever, fojto
gat, egyszerűen ismeretlen, és azoknak, akik ott fenn laknak, 
mintha egy szavára, egy kézlegyintésére mindez semmivé fosz- 
Jana. S ennek az Olümposznak a csúcsán Kolcov intézkedik, aki 
nemcsak hogy azonnal fogadott, hanem nyomban cselekedett is, 
úgy látszik, cselekedni is fog érdekemben.
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Lehet, hogy ha csak ez az ajánlólevél lett volna a kezemben, 
magában nem járt volna ilyen gyors eredménnyel. De akadt itt, 
paralel ezzel, még egy pártfogóm: Jean Effel, a Cattard Enchainé 
ugyancsak itt vendégeskedő gyermekded karikaturistája szemé
lyében. Ő pontosan olyan, mint a rajzai: van az egész lényében 
valami bájos és bámész infantilizmus, melyet ő valahogy tudato
san, de egyáltalán nem affektáltan még hangsúlyoz is az emberek
kel való érintkezésében. Nem színészkedik, de kicsit játssza 
önmagát, és mindenki el van tőle ragadtatva.

Effel tehát, miután Vormsék alaposan tájékoztatták a helyze
temről, felhasználta az első és legjobb alkalmat, hogy segítsen 
nekem. Ezt az első és legjobb alkalmat Marija Osztennek hívják, 
aki Kolcov felesége. A fiatal és nagyon szép Marija Oszten itt már 
azért is az olümposzi s legirigyeltebb személyiségek közé tarto
zik, mert évente többször is megfordulhat Párizsban, s onnan 
mindig annyi tele kofferrel tér vissza, mintha csak legfőbb ambí
ciója volna, hogy Moszkvában ő legyen a legdivatosabb és legele
gánsabb nő. Mondják, hogy okos is és művelt, én csak épp pár 
szót válthattam vele, mielőtt Effellel, aki bemutatott neki, ele
gáns autójába ült. És tovarobogott. Az olyan fontos külföldi intel- 
lektueleket, akik közé számítják az álmatag, inkább sovány sihe- 
dernek, mint nagynevű karikaturistának ható Jeant is, csak rész
ben bízzák a VOKSZ nemtőire -  akikről, mellesleg szólva, Effel 
egész disszertációt készít a saját és nem éppen decens, sőt legke
vésbé se szemérmes illusztrációival - ,  hanem főleg Marija Oszten 
veszi őket gondjaiba, ő vendégeli, ő viszi őket kirándulásokra, és 
színházakban és koncerteken az ő társaságát élvezik.

Marija Oszten tehát Effel közbenjárására közbenjárt, hogy sze
mélyesen adhassam át Kolcovnak Luc Durtain ajánlólevelét. 
Kolcov, akinek nem titkára, hanem egy egész titkársága van, har
minc év körüli sovány, alacsony termetű ember, aranykeretes 
pápaszeme mögül okos, kissé gyulladt barna szeme rövid pillan
tással méri fel az embert, könnyedségével, mozgékonyságával és 
azzal, ahogy bizonyos szabadsággal beszél emberekről és dolgok
ról, itt kellemesen mondain jelenségnek hat. Őszintén csodálko
zott, méltatlankodott és szinte láthatóan mérgelődött azon, amit
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elmondtam neki a Goszlitizdat lassúságáról és arról, hogy miként 
járatta velem bolondját Krebsz, illetve Wendt. Gyors orvoslást 
ígért. S úgy látszik, hogy ez az ő hivatala afféle központi irányító 
szerv, mert mint valami ezermester, csak megnyomott egy gom
bot az íróasztalán, és nyomban megjelent Tretyakov, a szovjet 
írók szövetségének elnöke, akit én azóta, hogy Rolland fogadtatá
sán találkoztam vele, hetekig hiába hajszoltam. S íme, most egy 
gombnyomásra teljes hosszúságában itt állt. Kolcov ugyan szívé
lyesen szorított vele kezet, de furcsa módon az Üvölts, Kína című 
forradalmi dráma szerzője mégis valahogy úgy állt Kolcov előtt, 
mint ahogy hivatalnok szokott, ha a főnök maga elé rendeli. Tre
tyakov emlékezett rám, s amint Kolcov megmondta neki, hogy 
„szégyenletesnek” találja az Optimisták peripetiáit a Goszlitizdat 
apparátusában, Tretyakov sietve szekundált neki, azt állítva, 
hogy moszkvai látogatása idején Rolland is beszélt neki az Opti
misták kvalitásairól. Azt is mondta, hozzám fordulva, hogy hibát 
követtem el, mért nem fordultam már előbb őhozzá, s megígérte, 
hogy azonnal meg fogja tenni a szükséges lépéseket a Goszlitizdat- 
nál. Felajánlotta, hogy a regény egy fejezetét sürgősen közöltetni 
fogja a Krasznaja Nov című folyóiratban, és ugyanakkor Kurella 
nálam lévő, az Optimistákról szóló recenziójának hátlapjára saját 
kezűleg írta fel Tyihonov telefonszámát (2-81-21), hogy vele is 
feltétlenül lépjek érintkezésbe, Kolcovra és őrá hivatkozva. Kol
cov szintén kért egy kisebb regényrészletet az Ogonyok című 
folyóirat számára, helyeselt Tretyakovnak, de azt mondta, hogy 
ezenkívül ő maga is telefonálni fog, de nem Anyiszimovnak vagy 
Jonovnak- s nem épp tisztelettel ejtette ki nevüket-, hanem köz
vetlen főnöküknek -  s most sorsom eddigi intézőinek neve mel
lett megint egy új nevet hallottam-, Lupoldnak.

Mindenki biztat, hogy Kolcov nem az az ember, aki elejt egy 
ügyet, s hogy bízhatok benne. De ma már megtudtam, hogy 
Lupold október 15-ig szabadságon van.

Beszélgetés Felcfmannal a Mezsrabpomban. Megpróbáltam 
rávenni mégis, hogy egyezzen bele egy, a magyar fehérterror ide
jén játszódó filmszcenárióm kidolgozásába -  elvittem neki a váz
latot, de neki jobban tetszik -  s most már véglegesen -  az apoliti-
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kus Reklám című szatirikus vígjáték, mely arról szól majd, hogy 
valódi értékektől független, sőt velük össze nem férő mesterséges 
„szenzációk” révén születnek fényes karrierek és nagy nevek 
a Nyugat szellemi vásárán. Furcsa, hogy amikor Párizsban ez 
a téma izgatott és vonzott, meg voltam róla győződve, hogy az iro
dalmi vásár fogalma csak a nyugati viszonyokra alkalmazható. 
Mióta tudom, hogy nemcsak a nyugati intellektuelek karrierjéről 
lehet szatírát írni, sokkal, de sokkal kevesebb örömem telik 
ennek a témának a kidolgozásában.

Szeptember 29.

Semmi se történt, ami csak megközelítőleg is felelettel szol
gálna a fertelmesen banális és fertelmesen sürgető kérdésekre, 
mint amilyenek: mit fogunk enni, hol fogunk lakni s bírjuk-e 
majd szusszal addig, míg egyszer az Optimisták ügye mégiscsak 
elintéződik? S még valami megfordult már a fejemben: ha kide
rül, hogy nem t u d j u k  bevárni az ügy elintézését, ha kiderül, 
hogy itt mégse tudunk miből élni, mit akkor? Hova utazni innen, 
hol az a hely, ahol inkább volna mit enni? S ami pillanatnyilag 
nem kevésbé megoldhatatlannak látszó kérdés: az elutazáshoz 
útiköltség is kellene.

Ilyen körülmények között még kevésbé tudom élvezni a külön
ben igazán kedves Effel elbeszéléseit a bármiféle külföldi ruhada
rabra, még férfifehérneműre is eszeveszetten bukó VOKSZ-beli 
nőkkel kapcsolatos szállodai kalandjairól. Beszámolói végén, 
persziflálva a baudelaire-i sorokat, Eiffel a maga infantilis mód
ján nagyra nyitott szemmel, bánatosan ismételgeti:

„O démon sans pitié! verse-moi moins de flamme,
Je ne suis pás le Styx pour fembrasser neuf fois. ”

A francia társaságot ő elbeszéléseivel és az elbeszéléseit illuszt
ráló rajzaival pompásan elszórakoztatja. Szórakozni! Más az, ha 
átutazóként valaki mulatni tud azon, ami itt hiány, gyengeség
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vagy épp groteszk, s más az, ha valaki nem kirándulóként, hanem 
úgy van itt, hogy itt kell megkapnia a pozitív feleleteket élete 
döntő kérdéseire -  mert ha itt nem kapja meg, akkor... akkor 
hol? Egész különös tehetség az, mellyel némely művész -  nem
csak művész -  úgy halad át az életen mint kiránduló -  én azon
ban, ahogy a csiga a házát, mindig, mindenütt magammal hordo
zom annak a terhét, hogy n i n c s  hazám, nincs házunk (mondha
tom többesben kettőnkről). Ha nem volna, mint ahogy van, 
k i h e z  mennem, aligha bírtam volna ki eddig is, hogy -  Marme- 
ladov szavával élve -  ennyire nincs h o v a  mennem. Épp nekem 
kell, mintha kiránduló volnék, mindig idegenben lennem, 
nekem, aki csak kirándulóként sehol sem tudok élni. Nem para
dox sors? Nem maga a paradoxon az, ami 1919 óta sorsként nőtt 
fölém?

Ebben a lelkiállapotban ért itt ma Romain Rolland feleségének 
a levele. Bizonyosan nem ezzel a szándékkal íródott, de a körül
mények folytán, melyek között ma élek, egy-egy mondatával, 
tanácsával és magyarázataival úgy hatott rám, mint hathatott 
a kenyeret követelő éhes csőcselékre Marié Antoinette híres naiv 
tanácsa: egyenek kalácsot.

A levelén elgondolkodtam. Ha vigasztalni, ha biztatni akar, 
miért teszi ezt úgy, hogy „technikai” nehézségekkel akarja meg
magyarázni azt, ami szemmel láthatóan egész más, semmiképp se 
pillanatnyi technikai okokon múlik? Nem meri vagy szeretné 
nem látni az én egyéni esetem igazi hátterét, azt, ami ennek a hát
terében valóban garázdálkodik? Egy azonban bizonyos: ahhoz, 
hogy az ember valakit csakugyan eredményesen vigasztalni tud
jon, az kell, hogy hasonlóan nehéz helyzetben legyen, mint az, 
akihez szól. Enélkül nem lehet hitele a biztató szónak.

Még valamiről meggyőzött ez a levél. Amit a Gorkij nyaralójá
ban tartott összejövetelről feljegyeztem, az nemcsak az én egyéni 
hangulatomat tükrözte, különben ez az összejövetel nem volna 
Rolland és felesége számára is még két hónappal később is eleve
nül kellemetlen emlék. íme a levél:
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„Villeneuve, 1935. szept. 24.

Kedves Sinkó elvtárs,
férjem megkapta az Ön szept. 7-i levelét. Elnézését kéri, hogy 

nem ő maga válaszol, de annyira el van halmozva mindennemű 
feladattal (még el se végezte azt, ami távollétünkben gyűlt fel, és 
most, Barbusse halálával, csak őrá hárulnak még a háborúellenes 
és antifasiszta mozgalmakkal kapcsolatos tennivalók is) -  a szó 
szoros értelmében jelenleg még arra sincs módja, hogy a barátai
nak írjon. Önnek hetekig kellene várnia a válaszra, s ezért, tud
ván, hogy a dolog Önnek sürgős, miután megbeszéltük levelét, és 
ő majd elolvassa, amit írok, én válaszolok helyette.

Ő is sajnálta, hogy Moszkvában nem beszélhettek egymással; 
de ha tudná, hogy mennyi minden volt, amit sajnos nem tehetett, 
láthatott, mondhatott stb.! Túl sok volt mindenből egyszerre, és 
az ő nagyon rossz egészségi állapota nagyon csökkenti tevékeny
ségi lehetőségét. Egyebek közt az íróknak az a gyülekezete, 
melyen Ön is jelen volt, egyáltalán nem az volt, amit mi kíván
tunk. Valóban jobb lett volna két vagy három összejövetel és 
kevesebb meghívottal; és a szónoklatok feleslegesek voltak, jobb 
lett volna ezt az időt beszélgetésre használni fel. Nos, majd más
kor (mert mi bizony gondolunk rá, hogy egy napon újra odamen
jünk!) másképp fogjuk rendezni ezeket a dolgokat.

Az Ön regényéről írni fogunk Gorkijnak; de azt hiszem, 
ahhoz, hogy valóban érdeklődjék iránta, neki magának kellene 
ismernie a művet. És én nem vállalhatok kezességet arra nézve, 
hogyan fog ő reagálni, miután elolvassa! Mindenkinek megvan 
a maga ízlése, a saját ideálja, a saját hangulata. Természetesen 
megkísérelheti, hogy elolvastassa vele a kéziratot: ha neki tetszik, 
ő talán nagy segítségére lehetne Önnek. De Ön tudja, hogy 
ő mennyire el van foglalva; még ha hajlandó is elolvasni a regényt, 
ez elhúzódhat. Mindenesetre mindazok a nehézségek, melyekkel 
Ön szembetalálkozik, többé-kevésbé normálisak: a kiadóvállala
toknak megvannak a terveik, melyeket nem boríthatnak fel 
-  kevés a papír (az ország óriási szükségleteihez képest túlságosan 
kevés) és sok az író, akik között el kell osztani. Ezek a nehézségek
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tehát »objektív« okokból eredhetnek; ebben az esetben az ember
nek fel kell fegyverkeznie türelemmel, és mindenekfelett nem 
szabad elkeserednie. És míg erre vár, nem közöltethetne-e 
néhány fejezetet a folyóiratokban? Mindenesetre Önnek sok 
a barátja, akik a kezére járhatnak.

Ha Krebsz elvtárs azt ajánlja Önnek, hogy rövidítse meg 
a regényt »a papírhiány és az eladhatóság okából«, talán azt 
tehetné, hogy egyszerűen két kötetben adatja ki a könyvet; ezt 
nagyon jól meg lehet más könyvekkel is tenni, ha túlságosan ter
jedelmesek, és az én férjem ezt teszi mindig a saját regényeivel.

Ami általában az életet illeti [az »általában« szót Romain Rol
land áthúzta, és fölébe írta: »Moszkvában«; az író megjegyzése], azt 
reméljük, hogy mégis jobban él, mint Franciaországban élt, és 
a fő dolog, hogy idővel jobb kell hogy legyen, míglen Franciaor
szágban mindig csak rosszabb és rosszabb lehetett volna. Ami 
a lakást illeti, mi jól ismerjük a helyzetet! Vannak kommunista 
barátaink, akik tíz éve élnek Moszkvában, és hárman -  férj, fele
ség és gyermek -  egy szobában laknak. És az én tulajdon fiam, 
matematikát tanul az egyetemen, feleségével, aki táncosnő, és 
felesége nagyanyjával egy szobában laknak: ez nem nagyon 
kényelmes, se a beteg öreg nő számára, se a fiatalasszonynak, aki
nek gyakorolnia kell, se a fiam szempontjából, akinek csendre és 
nyugalomra van szüksége tanulmányai miatt. Ők is megkísérlik, 
hogy kicsit több helyhez jussanak, de ez is elhúzódik. Amikor 
mindenki kényelemre törekszik és mindenkinek megvan hozzá 
a joga, mindenhez idő kell.

Végül is mi Önnek, valamint feleségének szerencsét kívánunk. 
Mi meg vagyunk győződve, hogy ügyeik rendeződnek majd, de 
ne legyen túlságosan türelmetlen. Nincs még fél éve, hogy 
a Szovjetunióban van, és az csak természetes, hogy az Ön életé
ben még nem lehet minden véglegesen megszervezve.

Igen szívélyesen
Marié Rolland
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Én is azt mondom Önnek, kedves Sinkóm: »Türelem!« Én 
meg vagyok győződve, hogy még csak kis idő kell, és minden ren
deződni fog. Az már sokat jelent, hogy bizonyos nagyon jelenté
keny emberekre talált, akik rokonszenwel viseltetnek Ön iránt 
és érdeklődnek a könyve iránt. Amíg könyve megjelenését várja, 
gyűjtse az anyagot a legközelebbi könyvéhez! Szívélyesen szorí
tom a kezét

Romáin Rolland. ”





NEGYEDIK RÉSZ





Kommentár három hónaphoz, 
melyet a napló csak összefoglal

Moszkva, 1936. január 25.

Több mint negyedévi szünet után szinte nem tudom, érdemes- 
e folytatni e feljegyzéseket. Természetesen minden másképp tör
tént, mint ahogy elképzeltem, mikor több mint negyed év előtt az 
utolsó naplójegyzetet írtam. Aminek akkora fontosságot tulajdo
nítottam, hogy szinte azonnali és lényeges fordulatot vártam tőle 
-  a Kolcovnál tett látogatásból nem termett semmi. Se Kolcov, se 
Tretyakov által semmit se értem el. A regény német kiadására 
azonban csakugyan megkaptam a még hiányzó aláírást s ezzel 
a szerződést, éspedig október elején, amikor már azt hittem, 
hogy minden kútba esett. S épp mert azt hittem, hogy már min
den kútba esett, s hagytam Kolcovot és Tretyakovot is, hogy 
tegyenek, amit akarnak, illetőleg hogy ne tegyenek értem sem
mit, utolsó kísérletként egy reggel megint felhívtam telefonon 
Krebszet. És Krebsz ezúttal érthetetlen módon nem tagadta le 
magát, a telefonhoz jött, elmondtam neki mindent, megkértem, 
mondja meg egyszerűen, ha nem akarja aláírni a szerződést, 
végül is jogom van tudni, hogy hányadán vagyok -  és Krebsz ott 
a telefonon nyomban közölte velem, hogy ő a szerződést még 
aznap, október 3-án aláírja, s az aláírt szerződés még aznap ott 
lesz Borknál. Csodálatos, de csakugyan így volt. Megkaptam 
a szerződést. Az azonban harmincöt ívre szólt, egy ív 40 000 jel
ből áll, és 1936. január 1-jéig kell átadnom ebben a terjedelemben 
az Optimisták at német nyelven a VEGAARnak.

így történt, hogy ezt az utolsó három hónapot M. is, én is sza
kadatlan munkában töltöttük. Egészen újraírtam néhány fejeze
tet, csak hogy valamiképp elérjem a kézirat kívánt összeszűkíté
sét, M.-nek pedig, aki ezen túl az érintetlenül hagyott fejezetek 
nyirbálási munkájában segédkezett, olyan nyirbálásban, mely
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nyirbálás legyen, de mégse vesszen el semmi, M.-nek az egész 
regényt újra -  harmadszor! -  le kellett fordítania. Pohl korrigálta 
ki a német fordítást -  ő is segített megtalálni mondatokat, melye
ket még jobban össze lehet vonni, s ahol csak lehet, új bekezdé
sekkel takarékoskodni - ,  s mindezek után a kéziratot, mely csak
ugyan elkészült, tegnap M. vitte el Borkhoz. Nekem egyszerűen 
már erre se futotta az erőmből.

Most már nagyon kellene a pénz is, eddig a szerződés aláírása 
után csak 25 százalékot kaptam meg, a szerződés értelmében 
további 35 százalékot most kellene megkapnom, „amennyiben 
a benyújtott kéziratot a kiadó jóváhagyja” -  a kézirat tehát most 
megint egy lektorhoz kerül, és ha ez a lektor jóváhagyja, akkor 
kapom meg a további 35 százalék honoráriumot. De a kézirat 
még akkor sem kerülne nyomdába. Ha ugyanis a bíráló a kiadó 
nevében jóváhagyja, akkor még átadják a „szerkesztőnek”, aki
nek a funkcióját egyelőre nem tudom, s ahelyett, hogy most örül
nék a befejezett kínos munkának, szorongok, szorongok, ha az 
ismeretlen „utolsó lektorra” -  és félek, ha az utána következő 
„szerkesztőre” -  gondolok. Mindez, mint valami elátkozott lép
csőház, sose jut az ember a lépcsők végére, mindig egy új és 
megint új kanyarulat. A végére érek-e valaha?

Több mint negyedéves szünet után így kezdődik ez a naplófeljegy
zés. E z az a negyedév, melyben az író annyira el volt foglalva, hogy 
nem futotta idejéből még naplófélj egy zésekre se. Mikor ez az időszak 
megszűnt, mert elvégezte a maga elé tűzött feladatot, nekigyürkőzik, 
hogy amit százhúsz és egynéhányszor elmulasztott, azt megpróbálja 
egy napon, 1936. január 25-én jóvátenni azzal, hogy „összefog
lalja”, ami közben történt.

E z az összefoglalás, mint az alábbiakból kifog tűnni, meglehető
sen részletes, alaposnak is lehetne nevezni, de mégis hiányzik belőle 
valami. Hiányzik az író teljes őszintesége önmagával szemben. 
Hiányzik, mert egy szó sincs arról, mi volt az igazi oka, hogy még csak 
naplóírásra se volt kedve a szóban forgó fiatalembernek.

A regény regényéhez azonban épp ez a kérdés lényegesen hozzátar
tozik. A z  Optimisták írója olyan nagyon kívánta az ő kéziratának
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könyvvé váló transsubstantiatióját, s ő maga személy szerint a távoli 
Moszkvában olyigen kelepcébe került, hogy az Optimisták megjele
nése élete sorsának döntő kérdésévé nőtt. Nemcsak a honorárium 
miatt, hanem azért is, mert ha egyáltalán volt rá mód, az Optimisták 
megjelenése volt az egyetlen mód annak bebizonyítására, hogy Aro- 
szevnek, Grivcovnak, Jonovnak, Anyiszimovnak, Borknak, Aple- 
tyinnek és a szerkesztők egész légiójának nem volt és nincs többé okuk 
félni attól, hogy helyet adjanak az Optimisták írójának is mint 
baráti, forradalmi, nyomdafestéket megérdemlő írónak. S ezért tör
tént, hogy az író többé-kevésbé árulást követett el. Elárulta magát 
a regényét, csak hogy lehetővé tegye megjelenését.

Nem tudom, hogy miként történik az árulás belső folyamata más 
árulóknál. Lehet, hogy más árulásnál is előfordul, hogy az, aki elkö
veti, talán a maga szégyenének enyhítésére, legalább a maga haszná
latára talál finomabb kifejezést arra, amit elkövet. S talán ideig- 
óráig sikerül is neki, hogy áltassa magát. Akinek azonban három 
hónapon keresztül kell ülnie nap nap után éjfélig halom teleírt papír 
előtt, és áthúzogatott szavakat, mondatokat, oldalakat és nemrég 
lázas odaadással papírra vetett egész fejezeteket újra kell írnia -  s nem 
azért, mert úgy gondolja, hogy most valamit jobban, szebben, az igaz
sághoz közelebb jutva fog megcsinálni, hanem azért, mert m u s z á j  
- ,  annak nincs módja rá, hogy becsapja magát. Annak menthetetlenül 
és tartósan éreznie kell, hogy kívülről támasztott követelményeknek 
veti alá magát, s hogy szégyenletes megalkuvás eredménye az, amit 
ő benső meggyőződés nélkül, a maga jobb belátása ellenére csak azért 
csinál, hogy m á s o k  meg legyenek elégedve vele. Ha ma elgondolom, 
hogy amit én egyszer megpróbáltam megtenni -  s amint kiderült, nem 
elég buzgalommal, tehát eredménytelenül - ,  azt egy életen keresztül 
eredménnyel teszik százan és százan, őszinte szóra hivatott írók: 
akkor érthetővé válik, hogy a nagyszerű orosz irodalom, mely a X IX . 
században döntően befolyásolta a világirodaimat, s mely a forrada
lom első éveiben a világ l e g é r d e k e s e b b ,  mert l e g é l ő b  b, 
l e g m e r é s z e b b  irodalma volt, mint vált a Lenin halálát követő 
időkben egyre bátortalanabbá, egyre jólneveltebbé s végül szürke, 
egyenruhás rezsimirodalommá.

A szerződés, melyet velem a VEGAAR kötött, nem kivétel, semmi
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vei se bántak velem rosszabbul, mint bárkivel, aki ott szerződést kap. 
A velem kötött szerződés sapirografált kész szövege szabályos for
mula, épp csak az író nevét, a kézirat címét, a dátumot, az ívek szá
mát és a honorárium összegét írták bele külön, írógéppel. Épp ezért 
nem lesz érdektelen, ha szó szerint idézem a szerződésnek azt a 4. 
pontját, mely az írót, illetve az író munkáját a legkisebb védelem nél
kül kiszolgáltatja a kiadó kénye-kedvére:

„4. A VEGAAR akkor tekinti a kéziratot elfogadottnak, hogyha 
1. két gépírásos példányban a meghatározott időben adják át a VE- 
GAAR-nak, 2. átadásától számított egy hónapon belül a VEGAAR  
nem utasítja vissza a benyújtott kéziratot, vagy írásban nem tesz 
megindokolt indítványt a kéziraton végzendőjavításokra vagy a kéz
irat átdolgozására. A z esetben, ha a VEGAAR azt követeli, hogy 
a benyújtott kéziratot a SZERZŐ utólagosan dolgozza át, vagy javí
tásokat végezzen rajta, vagy változtassa meg, a SZERZŐ köteles 
eleget tenni ezeknek a követeléseknek, éspedig a VEGAAR által meg
szabott határidőre. A z esetben, ha a VEGAAR a SZERZŐ által 
ilyképp elvégzett utólagos javítások és változtatások után is alkalmat
lannak találja a művet, a VÉGAAR-nakjogában áll, hogy felbontsa 
a szerződést, és ne fizesse ki a jelen szerződésben megállapított honorá
riumot.”

A z irodalomban, mely ilyen feltételek között „készül”, szükségsze
rűen a tolinak azok a munkásai a hangadók, akiknek legkevesebb 
a s a j á t  mondani- és feláldoznivalójuk, akiknek legkevésbé van for
mátumuk és s a j  á t  formájuk, s ezért sikeresen, sőt bizonyos lelkes 
szorgalommal képesek hozzáidomulni minden kívülről támasztott kö
vetelményhez.

E z természetesen nemcsak az irodalomra áll, hanem minden művé
szetre és mindennemű szellemi produkcióra. Hogy a felelősségválla
lástól való félelmen, az alattvalói gyávaságon kívül a hozzá nem 
értésnek, a közönséges butaságnak is milyen szerepe jut az irodalmi és 
rokon üzemek produkciójában, azt élénken illusztrálja a január 25-i, 
negyed év eseményeit összefoglaló naplójegyzetem további folytatása. 
Miután az író az Optimistákba/ kapcsolatban még megemlíti, hogy:

„Párizsból jó hírek. Guéhennótól levél. Malraux igyekszik ott 
a regény francia kiadását nyélbe ütni”,
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következik a beszámoló arról, hogy miként végződött a vállalkozás 
a Reklám című filmszcenárióval:

Bármennyire is lefoglalt a munka az Optimisták Prokrusztész- 
ágyba való beszorításával, nem könnyen, de sikerült elkészülnöm 
a szerződésben megszabott határidőre, múlt év október 15-ére 
a Reklám című filmszcenárió teljes kidolgozásával is. Míg én 
a filmszcenárión dolgoztam, mely a Feldmannal való végleges 
megbeszélés szerint szatíra az intellektuelekre, főleg művé
szekre, akiket a nyugati viszonyok az elé az alternatíva elé állíta
nak, hogy vagy valami szenzáció középpontjába kerülnek, valami 
módon feltűnnek és hírnévre tesznek szert, vagy pedig általános 
közönytől körülvéve mind mélyebbre merülnek a kilátástalan 
szegénységbe -  szóval míg én ezt a szatírát írtam, a Mezsrabpom 
irodalmi ügyosztályán nagy változások történtek. Ezt csak akkor 
tudtam meg, mikor átadtam a kéziratot, de nem Feldmannak, 
hanem az ő helyére újonnan kinevezett igazgatónak, egy Gold 
nevű magyarnak, akit soha azelőtt nem láttam. Ez a Gold arány
lag gyorsan elolvasta a benyújtott szcenáriót, és miután elolvasta, 
magához hívatott, s a következőképp szólt:

-  Az Ön Reklám című szcenáriója mint olyan önmagában telje
sen kielégítő. Önmagában ideológiailag, sőt talán művészeti és 
filmtechnikai szempontból is jó. Ezt így érzem, de egész biztos 
nem vagyok, mert hiszen még csak nemrég vagyok ezen a helyen, 
és nem állíthatom, hogy már eléggé beledolgoztam magam 
a szakmába. Az én érzésem szerint azonban nyíltan meg kell 
mondanom, az Ön szcenáriója mint olyan, önmagában jó.

Ez az „önmagában” mintha önálló életet kezdett volna élni, 
egyszerűen nem eresztette el többé Gold elvtársat. Majd minden 
mondatában -  és sok mondata hangzott el -  egyszerre csak fel
ütötte fejét ez az „önmagában”. Úgy voltam már, mint aki olyan 
emberrel ül szemben, akinek csuklási rohama van, és önkéntele
nül figyeltem, mikor fog újra csuklani egyet: „önmagában”. 
Arról beszélt Gold elvtárs, hogy noha a szcenárió önmagában ki
elégítő is, ő nem osztja elődje felfogását arról, hogy milyen filme
ket kell adni a mai szovjet közönségnek, azaz nem hogy ő nem 
osztja ezt a felfogást, hanem lévén nálunk a fejlődés tempója szé-
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dületes, időközben -  vagyis miközben én á szcenáriót írtam -  ez 
a felfogás önmagában megváltozott, megváltoztatták.

Eléggé edzett vagyok már ahhoz, hogy ne legyen könnyű enge- 
met bármivel is meglepni, ha irodalmi és rokon üzemek valame
lyik főnökével akad dolgom. S Gold elvtárs se lepett volna meg, 
ha azt közli velem, hogy közbejött akadályok miatt az önmagában 
megfelelő szcenárió mégse megfelelő. De valami más történt. 
Gold elvtárs csakugyan jónak tartotta ezt a szcenáriót, realizálni 
is akarta, csak épp az „időközben megváltozott felfogás” kívánal
mait szem előtt tartva egy csekélységet kért még tőlem. Azt, hogy 
az időközben megváltozott felfogást szem előtt tartva és a kont
raszt érdekében „szőjek bele” a meglévő szcenárióba még egy tör
ténetet, melyben a nyugati bányamunkások nehéz életével és har
cával foglalkozom, hogy azt is megismerhesse a szovjet közönség. 
Gold elvtárs nem ragaszkodott hozzá, hogy bányamunkások 
legyenek, de ahhoz ragaszkodott, hogy munkástömegek vonulja
nak fel, és mondta, hogy ami őt személy szerint illeti, ő azt hiszi, 
hogy leghatásosabbak épp a bányamunkások volnának.

Éppily logikus lett volna, ha azt kívánja, hogy egy bácskai disz
nótort vagy a fókavadászok életének egy részletét „szőjem bele” 
a párizsi intellektuelek életfeltételeiről szóló, Reklám című szati
rikus filmszcenárióba. Dadogtam valamit a Reklám című szcená
rió atmoszférájáról, a kompozíció törvényeiről, arról, hogy van
nak adott keretek, melyekbe egyszerűen lehetetlen beleszorítani 
mindent, s hogy egyszerűen nem tőlem függ, hanem a már kész 
munkától, hogy mi az, amit még esetleg lehet és mi az, amit már 
semmi esetre se lehet „beleszőni”.

Nem áltatom magam azzal, hogy meggyőztem Gold elvtársat. 
Öregszem, és rájövök, hogy épp az a szerencsétlenség, hogy bizo- * 
nyos embereket bizonyos dolgokról meggyőzni nem lehet. Ha 
lehetséges volna érvekkel hozzájuk férni, akkor már eleve lehe
tetlen lett volna, hogy egyáltalán szükség legyen annak bizonyítá
sára, amit bizonyítani kell. Ha érvekkel hozzájuk lehetne férni, 
akkor sose foglalták volna el azt az abszurd álláspontot, mely az 
övék. Platónnak van igaza: akinek nincs „emléke”, az nem képes 
rezonanciára -  érvekkel nem lehet mást elérni, mint felidézni
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„emlékeket”, adni őket azonban, különösen i n a r t i b u s, nem 
lehet.

Gold elvtárs tehát valószínűleg úgy gondol rám, mint valami 
önfejű emberre, s azonkívül tán még mint afféle Shylockra, aki 
hivatkozik az írott szerződésre. Ami engem illet, én mint szcena- 
rista mindenesetre hosszú, nagyon hosszú időre befejeztem 
pályafutásomat. Gold elvtárs ezt se értené. Hiszen ha nem is kap
tam meg a szerződésben kikötött honoráriumot, Gold elvtárs 
„kárpótlásul” az elvégzett munkáért még ki is utalt 4500 rubelt.

De mindez semmi. Az egyetlen, ami nekem most fontos, hogy 
az Optimisták legalább ebben a mostani, három hónapi kínlódás 
eredményeképp megrövidített formájában végre megjelenjék. 
Ha ebben egész biztos volnék, mindent könnyű szívvel viselnék 
el.

E z még csak az első része az 1936. január 25-i „összefoglaló” nap
lófeljegyzésnek. Hosszú raport az, rengeteg jelentenivalóval. Köztük 
a legörvendetesebb a beszámoló arról, hogy a magyar párt meghívott, 
hogy előadást tartsak a moszkvai rádió magyar nyelvű adásainak 
keretében. S az előadásban Mit láttam egy szovjet hajón? címmel 
a Vityebszk-Csapajev teherhajón való utazás benyomásairól beszél
tem, nem szalagra, hanem éjfél után fél egykor közvetlenül a mikro
fonba -  az előadás kéziratát természetesen előbb a Komintem jóvá
hagyta - ,  s mind a kézirattal, mind az én szpíkeri tehetségemmel 
a magyar elvtársak annyira meg voltak elégedve, hogy felszólítottak, 
olvassak fel minél gyakrabban a moszkvai rádió minden hétfőn 
ugyanebben az órában megismétlődő magyar nyelvű emissziójában.

Ha nem tennék mást, mint idézném, amit naplómban a moszkvai 
rádióban való első szereplésemről feljegyeztem, ha csak idézném azt, 
hogy „óriási élmény” és a többi ezzel kapcsolatos, kizárólag felső 
fokon használt jelzőket, aligha számíthatnék megértő olvasóra. 
A szuperlatívuszok azonban mégse, semmiképp se magyarázhatók 
fiatalos túlzással. A napló írója Moszkvában részesült először abban 
a szerencsében, hogy azon a nyelven, melyen álmodik, gondolkodik és 
ír, élőszóval szólalhatott meg és szólhatott azokhoz a magyarokhoz, 
akikhez 1919 óta, akkor tehát tizenhat év óta nem juthatott el
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a hangja. A z emigráns, akivel kapcsolatban figyelembe kell venni, 
hogy lévén magyar író, már maga a nyelv sorsszerűm kötötte magyar
ságához, a moszkvai rádió mikrofonja előtt, csak azért, mert mint 
,f>inkó Ervin Moszkvában élő magyar író” magyarul és magyarok
hoz a maga mondanivalóját beszélhette, annak a mámornak az ízéből 
érzett valamit, mely az elkövetkező győzelemnek volt az előíze, egy 
győzelemé, melyet annak idején Párizsban olyan keserűen és remény
telenül, sóvárogva követelt és ugyanakkor temetett Károlyi Mihály.

A z ember nem látja, nem is tudja látni magát, s ez valójában nem 
veszteség. Jobb, hogy így van. A z ember jobban teszi, ha a tenniva- 
lóival és nem magával foglalkozik. Megtörténik azonban, hogy épp 
akkor, mikor legkevésbé áll rá az esze, egyszerre szembetalálkozik 
önmagával -  nem úgy, mint Goethe saját ifjúkori lovas képmásával, 
hanem épp jelenbeli önmagával - ,  vagy, ami tán még rosszabb, azzal 
találkozik szembe, akivé majd lesz, ha már befutotta útját, melyen 
most jár.

Nem tudom, hogy másokkal is olyan gyakran történik-e meg, mint 
velem, hogy néznek egy embert, semmi másra se gondolnak, csak arra 
az emberre, de egyszerre azon az emberen keresztül megdöbbentő éles
séggel önmagukat pillantják meg -  vagy ha nem is egész magukat, de 
valami lényegeset magukból. Úgy, mintha valami váratlan világos
ság gyűlt volna ki előttük -  vagy bennük - ,  s szinte megbabonázva 
nem tudják elfordítani tekintetüket.

Azon az éjjelen a moszkvai rádióállomás mikrofonja előtt, amikor 
a felszabadultság illúziójában éreztem a győzelemnek azt a bizonyos 
előízét, ugyanazon éjjel, még ugyanabban az órában ráeszméltem, rá 
kellett eszmélnem arra is, hogy az emigránsnak micsoda hajótöröttsé- 
gét árulja el épp az, hogy így megmámorosítja ez a több mint szerény 
elégtétel: egy előzőleg jóváhagyott, illetőleg cenzúrázott szöveget 
negyedórán keresztül egy vak szerkezet előtt állva olvasni fel. L á t 
t a m a reményt, melyet remélni akarássá, l á t t a m a  régi harcost, 
akit a maga kifosztott és torz hasonmásává degradált az emigráció 
több mint másfél évtizedes hontalansága: amint ugyanis befejeztem 
szövegem felolvasását, a mikrofon elé állt, kezében a maga papírjá
val, a már erősen őszülő, dús hátrafésült hajú, betegesen sápadt, 
kopott öregember, Bokányi Dezső.
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Bokányi Dezsőt életemben először még az első világháború előtt, 
1913 őszén láttam, Szabadkán. Én, akkor még kamaszodó gyerek, 
a szabadkai munkásotthon kisszámú küldöttségével -  és nem épp kis
számú rendőrrel együtt -  a pályaudvarra mentem Bokányi fogadá
sára, hogy aztán a Kossuth utcán át, ahol már tartott a délutáni 
korzó, vele vonuljunk a zsúfolt munkásotthonba, ahol egy egyenruhás 
magyar rendőrtiszt jelenlétében, mint a magyar szociáldemokrata párt 
budapesti kiküldötte, arról tartott Bokányi beszédet, hogy Tisza Ist
vánnak választania kell: vagy megadja az ország népének az általá
nos, titkos és egyenlő választójogot, vagy pedig a nép a maga módján 
fogja megszerezni ezt a jogot, s akkor, hiába tettek a magyar urak 
nagy keresztet a szabadkai városháza tornyának tetejére, nincs az az 
isten, aki irgalmazni fog a grófi Magyarországnak. S még arra is 
emlékszem, hogy Petőfi versét citálta:

„Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad,
Nem hallottátok Dózsa György hírét?”

A rendőrtiszt, aki ott ült az elnöklő dr. Forgács Dezső mellett 
a barna kis asztalnál, fel-felállt, hogy tiltakozzék, mérsékletre intse 
a szónokot, sőt hogy az értekezlet feloszlatásával is fenyegessen. 
Bokányi minden ilyen esetben, mintha csodálkozna, feléje fordult, 
felemelte a kezét, hogy sűrű barna haját hátrasimítsa, míg a másik 
kezével, a hüvelyk- és a mutatóujjával ugyancsak nyugodtan sűrű, 
vastag bajuszát igazította el úgy, mint akit valami ízes falat fogyasz
tására asztalhoz invitálnak, hogy aztán egyetlen rövid, csak úgy fél
vállról odavetett replikával megnevettesse vagy lázba hozza a hallga
tóságot; úgy tűnt, hogy csak rajta áll, meg akarja-e nevettetni még 
magát a rendőrtisztet is, vagy pedig csak tőle függ, akarja-e egy sza
vával, egy pillantásával nyomban kidobatni vagy akár ízekre szétté- 
petni a hatalom rendőri képviselőjét. Néha már úgy tűnt, hogy no most 
az utóbbi fog bekövetkezni, s akkor elég volt, hogy egyenesre nyújtsa 
ki a karját- miközben a keményített fehér mandzsettája egészen előre
csúszott - ,  és egy szavára egyszerre csend lett, és csak az ő melegen
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csengő, hatalmas hangja, mint valami ünnepélyes, hirtelen támadt 
orgonazúgás ejtette rabul s nyűgözte le az embereket, mind egy szálig. 
Alig egy órát beszélt. E z a rövid idő úgy tele volt változatokkal, meg
lepetésekkel, haraggal, nevetéssel, tapssal, csenddel, izgalommal, 
hogy még maga a feszes és hivatalból mogorva egyenruhás rendőrtiszt 
is ki-kiesett a szenvtelen ellenőrnek, a hatóság képviselőjének a szere
péből.

Most, mielőtt sor került volna a magyar nyelvű emisszióra, együtt 
vártunk, ő a késői órában láthatóan fáradtan, beszélgettünk is, de 
engem akkor még csak főleg az a kérdés foglalkoztatott, hogy ő is azok 
közül a magyar elvtársak közül való-e, akik olvasták az Optimisták 
kéziratát, s ha igen, nem vette-e tőlem rossz néven a portrét, amelyet 
róla a regényben az ,Jilnök elvtárs” neve alatt rajzoltam meg.

O természetesen nem emlékezett rám, az akkori sihederre Szabad
káról, de azt mondta: „Viszont én se felejtettem el, hogy egy ideig ott 
dolgozott nálam, 1918-ban, mikor én az Országos Propaganda 
Bizottság elnöke voltam.” E z talán allúzió volt az Optimistákra. 
Hanem aztán mindjárt a moszkvai rádió magyar nyelvű adásairól 
beszélt nekem. A zt mondta, hogy mindenütt hallgatják a magyarok, 
még a burzsujok is, sőt sajnos főleg burzsujok, mert a proliknak nincs 
rádiójuk. S bizonyítékul megemlítette, hogy nemrég olvasta egy 
nagyon tehetséges, a mai Magyarországon élő magyar írónak, hajói 
emlékszem, Mórái Sándornak egy könyvét, melyben az író a buda
pesti polgár köztudomású jellemző szokásai közt némi szatirikus éllel 
említi meg azt is, hogy az minden hétfőn, kissé borzongva, de ugyan
akkor élvezve a maga biztonságát, a meghatározott éjjeli órában szer- 
tartásszerűen Moszkvára állítja be a rádiókészülékét, és hallgatja 
a magyar nyelvű moszkvai vörös emissziót.

Mikor sorra került, hogy felolvassa szövegét, kezdetben alig figyel
tem rá. Én még a magam első és magyar nyelvű rádiószereplése felin
dulásában, egyszerre mégis figyelmes lettem egy hangra, mely mintha 
nem is ezé a fáradt, megtört, öreg emberé lett volna, aki az imént 
beszélgetett velem. S aztán már a hang se foglalkoztatott, hanem csak 
a gesztusok, melyek a szavakat kísérik. A szavakra, a szavakjelenté- 
sére nem tudtam figyelni, egyáltalán nem tudom, mit olvasott fel. 
A tünemény vésődött emlékezetembe: egy ember, aki évek óta
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a moszkvai rádió magyar nyelvű emisszióiban beszél, áll a vak mikro
fon előtt, előtte apapír, melyről felolvas, és látom, hol kiegyenesedik, 
hol dacosan, kihívóan hátraveti fejét, hol előrehajol, de úgy, mintha 
bele akarná vetni magát valami előtte hullámzó tömegbe, vagy 
inkább úgy, mintha hihetetlen erőfeszítéssel ugrásra készülne, keze 
hol fenyegetően szorul ökölbe, hol mintha esküre emelné, s a végén, 
mikor elhangzik utolsó szava, áll a mikrofon előtt, mintha várna 
tapsra, visszhangra, valamire, maga se tudja, mire. Csak akkor 
hagyja el helyét, mikor félretolja a magyar elvtársnő, aki bejelenti, 
hogy a moszkvai rádió magyar nyelvű adása véget ért. Az ember, aki 
az előbb a cselekvés lendületének vagy illúziójának mámorában 
sugárzott a szenvedélytől, egyszerre szemem láttára vedlett vissza 
fáradt és kopott, szomorú, szürke öreggé, mintha csak valami látha
tatlan színpadi rendező hirtelen kioltotta volna a rejtett fényszórókat.

Együtt mentünk ki, s a szomszéd helyiségben a rádió alkalma
zottja, aki az adás technikai minőségének ellenőrzésével van meg
bízva, megróvóan jegyezte meg:

-  Bokányi elvtárs, már megint túl közel hajolt a mikrofonhoz.
Bokányi elvtárs nem felelt, csak miközben belebújt a kabátjába,

kezének egy rövid mozdulatával jelezte, hogy nem tehet róla, s aztán 
a fekete prémkucsmáját mélyen a homlokára húzva, lassan ment 
előre, ki a folyosóra, le a lépcsőn. A z épület előtt, az utcán, ahol a már 
erősen szürkülő éjszakában téli hideg szél fújt, azt mondta:

-  1920-ban, ilyenkor decemberben, már zéró alatt tizenöt fok volt, 
s én akkor puskával a vállamon strázsáltam az Arbaton. Ez, leg
alábbis eddig, Moszkvához képest csuda enyhe tél. De azért most is jó  
lesz majd belebújni a meleg ágyba -  és míg egyik kezét búcsúra nyúj
totta, a másikkal fázósan hajtotta fel kabátja prémgallérját.

1936. január 25-én -  az akkori naplófeljegyzés tanúsága szerint 
-  már a harmadik magyar nyelvű rádió-előadásommal is elkészültem. 
A második az orosz újévről szólt-ebben az évben vezették be Moszk
vában az újévi karácsonyfák divatját - ,  a harmadik a hetvenéves 
Romain Rolland-nak volt szentelve. Bármennyire is örültem tovább
ra is annak, hogy a magyar emissziókban szóhoz juthatok, ez az öröm 
soha többé nem volt az a naiv mámor, melyet első alkalommal érez
tem, még mielőtt láttam a kiöregedett hajdani néptribunt lázban, ide
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genek számára valószínűleg komikusán handabandázva, de annak, 
aki tudja, hogy kicsoda, szívszakasztó megvilágításban a moszkvai 
mikrofon előtt.

A z alatt a három hónap alatt, melyről itt szó van, életünk külső 
körülményeiben jelentős változások következtek be: húgom, Boriska, 
Hitler győzelme után még egy ideig Berlinben tengődött, majd Buda
pestre került mint a magyarországi szovjet követség alkalmazottja. 
Abban a reményben, hogy itt majd szobrászként élhet, megérkezett 
Moszkvába. Hogy erre határozta magát, noha már egyszer régebben 
volt Moszkvában, abban az ő továbbra is mindent feltétlenül helyeslő 
és mindig mindenhez előírásos lelkesedéssel tapsoló kommunistaságán 
kívül nyilván szerepet játszott a remény is, hogy majd én egyengethe
tem itt az útját. De azonkívül nem is volt itt teljesen ismeretlen, hisz 
első rövid itt-tartózkodása idején a forradalom múzeuma számára 
megvették tőle a szobrot, melyet Kalinyinról, majd Radekról készí
tett.

Nem tőle, mástól hallottam az ő első nagy csalódásáról, mely most 
itt érte: mint ahogy Párizsból Berlinbe érkezve jelentkezeti a francia 
pártigazolványával a német pártnál -  mely természetesen minden 
további nélkül kiállította neki a német pártigazolványt - ,  most itt az 
orosz pártnál jelentkezett, hogy felvegyék a tagok közé „a testvéri 
német pártban való tagsága alapján, mivelhogy eltökélt szándéka 
mindigre itt maradni a Szovjetunióban”. Aki ezt nekem elmesélte, 
maga is emigráns ugyan, de a gondolatot, hogy valaki a más kommu
nista pártban való tagságát úgy tekinti, hogy az az orosz pártban való 
tagságra csak ajánlásul is szolgálhat, spontánul és egyszerűen nevetsé
gesnek találta. Kérdésemre, hogy vajon a Szovjetunió első éveiben, 
akkor is, mikor még a lenini szovjet alkotmány szerint minden, 
a Szovjetunióban dolgozó külföldi polgárnak választójoga is volt, 
mért nem lett volna nevetséges az ilyen gondolat, és mért nevetséges 
ma? -  azt a választ kaptam, hogy azok egész más idők voltak.

-  Azok egész más idők voltak -  helyeseltem. Helyeslésem azonban 
szintén nem talált tetszésre, mivelhogy -  így hangzott az ellenvetés 
-  egy és ugyanazt a tényt egészen ellentétes hangsúllyal lehet megálla
pítani, s a hangsúlytól függ a megállapítás tartalma. Ebben is egyet
értettem.
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A másik és rendkívüli nagy változás külső körülményeinkben: 
mikor már úgy látszott, hogy nem lehet még tovább húzni-halasztani 
a trubnajai szobánkból való elköltözést, és hogy nincs módunkban 
hajlékhoz jutni, a megoldhatatlannak látszó helyzetben hirtelen sze
rencsésfordulat és -  mint már annyiszor -  megint egyszer nem is remélt 
baráti segítség teremtett minden várakozáson felüli kedvező megol
dást. S teinemek ugyanis ügyei intézésére egy időre Bécsbe kellett utaz
nia, és igazán nem kisszámú barátai közül épp miránk esett a válasz
tása, hogy távollétében őrizzük és élvezzük az ő lakását. Enélkül 
aligha tudtuk volna határidőre elvégezni az Optimistákon azt a ször
nyű munkát, hiszen M. a rákintézetben dolgozik, s csak este hatkor 
jön a munkából, akkor ebédelünk, s utána roskadásig folyt a munka 
a rövidítésen és az újraírt részek újrafordításán. E z a munka már itt 
folyt, Steiner lakásán, a két igen szép tágas szobából álló, jól felsze
relt konyhával, fürdőszobával és cselédszobával is ellátott, kis kertre 
néző földszintes lakásban. Ezt a lakást ő a Moszkvában töltött hosszú 
évek alatt darabonként vásárolt értékes bútorokkal rendezte be. író
asztaltól kezdve, amiben már régen volt részem, minden van itt, ebben 
a nemcsak moszkvai mértékkel mérve úri otthonban. Ideiglenesen 
örökségbe hagyta nekünk Marija Nyikolajevnát, az öreg szakácsnő
jét, s a Volga menti német területről való fiatal szobalányt, Minnát is, 
s végül nekem állandó társaságnak a szép nagy, fekete és szelíd kutyá
ját, Daisyt.

Ebben a Bolsoj pereulok utcában van valami olyan vidékiesen 
csendes, hogy egész jól beillene akár Zombor valamelyik nagyobb 
mellékutcájának. E z a kis egyemeletes ház, melyben lakunk, egykor 
a N É P idején családi háznak épült, csak a földszinten van konyha és 
cselédszoba, s a földszinti előszobából csigalépcsőn jut fel az ember az 
emeletre. Steinerrel együtt költözött be ebbe a házba barátja, 
a novella nagy orosz művésze, a Lovashadsereg s az Odesszai törté
netek írója, Iszaak Emmanuilovics Bábel, éspedig a felső traktusba. 
Együtt élvezték az itt rendkívül ritka kiváltságot: nemcsak hogy 
mindegyiküknek megvolt a külön kényelmes és csendes lakása, de az 
egész házban se lakott rajtuk kívül senki más, csak épp még az udvar 
végében a házmester. Steiner és Bábel közösen fizették az öreg sza
kácsnőt, aki nekik a háztartást vezette, és a lakásukat rendben tartó
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szobalányt. Közös volt még a telefonjuk is, mert volt ugyan mindkét 
lakásban telefonkészülék, de közös számra kapcsolva.

Bábel elfogadta Steiner ajánlatát, hogy távollétében mivélünk 
folytassa tovább eddigi közös háztartásukat, és minden jel arra val
lott, hogy a nagy szerencsét, amit a nagyon kényelmes és szép lakás 
jelent, a komfort, amilyenben egész eddigi vándoréletünkben most volt 
először részünk, még nagyobb szerencse készül betetőzni: Bábelnek, 
a néha elbájolóan kedves és igazán meleg, szellemes és mély embernek 
a rokonszenve, mely ugyan nem oly romantikus hirtelenséggel támadt, 
mint Steiner és köztünk, de mennél jobban megismertük egymást, idő
vel ez a rokonszenv mindig több bizalommal párosulva barátsággá 
mélyült.

Napok óta laktunk már itt, és nehogy a velünk való közös háztar
tást tehernek érezze, kerültük még a látszatát is annak, hogy igényt 
tartunk a vele való közelebbi ismeretségre. Ha engem hívtak telefon
hoz és ő emelte fel a kagylót, akkor lekiáltott nekem fentről: -  Ervin 
Iszidoromcs, telefon! -  s ugyanúgy én, ha őt keresték s ő nem vála
szolt, akkor mielőtt letettem volna a kagylót, kimentem a folyosóra, 
s felkiabáltam: -  Iszaak Emmanuilovics! -  S ha történetesen nem 
volt otthon, mikor hazajött, megmondtam neki, hogy ki kereste.

Egy ideig ebből és a hét végén az öreg szakácsnő bevásárlási szám
lájának fele-fele alapon való kiegyenlítéséből állt minden érintkezé
sünk. A  háztartási költségeket két egyenlő részre osztottuk, mert ő sem 
volt egyedül, vele s nála élt a vagy húsz évvel fiatalabb barátnője, 
a csinos és karcsú, szőke Antonyina Nyikolajevna, aki valahonnan 
az isten háta mögül, Szibériából került Moszkvába, szakmája szerint 
mérnök volt, és még nem láttam, hogy valaki hasonló intenzitással 
élvezze a szerencsét, amit neki a szabónőjénél való gyakori látogatá
sok és az új toalettek jelentettek.

A mi barátkozásunk Bábellel egy éjszaka, helyesebben éjfél után 
kettőkor kezdődött. O is ti. éjszaka dolgozott, és megvolt az a furcsa 
szokása, hogy ha már mindenki aludt a házban, akkor, amennyire 
már a meglehetősen elhízott teste engedte, zajtalanul lejött a lépcső
kön, és mintha csak tartania kellene tőle, hogy rajtakapják, óvatosan 
surrant be a konyha melletti éléskamrába, hogy az öreg szakácsnő 
remekművei közül valami, lehetőleg az ő saját odesszai receptjei sze
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rint készült különlegességet kiválasztva, leüljön a konyhában fala
tozni. Egy ilyen alkalommal, éjfél után kettőkor, megállt az ajtónk 
előtt, hallja, hogy még kattog az írógép, s erre kopogtatva az ajtón, 
bedugja fényes kopasz fejét az ajtórésen, és jobb keze mutatóujjával 
az ajkán, integet és hív ki M .-t és engem a konyhába. Ekkor láttam 
először így: vastag nyakán az ing kigombolva, asztmatikuson, hall
hatóan lélegezve, kerek arcában a nőiesen kicsi pisze orrával mint 
valami vizsla, mintha folyton szimatolna, szaglászna, erős szem
üvege mögött vidáman csillogó komoly, sötét szemével -  s fejtegeti, 
hogy a jó emberek szeretnek enni, és suttogva dicséri és kínálja az ilyen 
éjszakai kulináris kirándulás élvezeteit.

Sokáig maradtunk együtt kint a konyhában, és sok mindenről 
beszélgettünk. S az együttlét bizalmas, őszinte, sőt intim jellegéhez és 
hangulatához alighanem hozzájárult az is, hogy Minna miatt, aki 
a konyha mellett aludt, tompítanunk kellett a hangunkat. Nemritkán, 
egy-egy percre, Bábel, aki folyton arra intett, hogy még csendesebben 
beszéljek, maga fakadt hangos nevetésre. Egyszerre mond valamit, 
ami mintha őt magát is megörvendeztetné aformulázás talpraesettsé
gével vagy váratlanságával, egy pillanatig hallgat, mint aki csodál
kozik, s a következő pillanatban kitör belőle a vidám, önelégült ne
vetés.

Elmondta, hogy odesszai jómódú zsidó polgári család gyermeke, 
talmud iskolában tanult, s amikor Szent-Pétervárra került, bújnia 
kellett a rendőrség elől, mert akkor még a zsidónak nem adtak a fővá
rosban lakhatási engedélyt. Ekkor vitte el Gorkijhoz az első novellá
ját, melyben azt írta meg, hogy mint élt át gyermekkorában egy pogro
mot. Hosszú ideig készült erre a látogatásra, s mindig újra halaszt- 
gatta, mert mikor már rá került volna a sor, hogy menjen, sőt már 
útban is volt, egyszerre újabb és újabb hiányosságot fedezett fel 
a novellában. Számtalanszor dolgozta át, faragta, csiszolta, míg 
végre nemcsak elindult, hanem csakugyan rá is szánta magát, hogy 
odamenjen. (Azóta megmaradt ez a munkamódszere.)

Gorkij nevét még most is szinte áhítatosan ejti ki, ami annál feltű
nőbb, mert egyébként dominál nála az éleseszűsége, valami franciás 
racionalizmus, melyet néha mintha Rabelais szelleme ihletett volna 
meg. Ismerkedünk, ő az emlékeiről beszél, aztán egyszerre, átmenet
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nélkül félbeszakítva a saját elbeszélését, rám néz, és magas homlo
kára ütve megszólal:

-  Hanem, Ervin Iszidorovics, hogy valaki így halmozza a lehetet
lennél lehetetlenebb attribútumokat, mint ahogy azt maga teszi! 
Magyarnak lenni már magában is szerencsétlenség, de ez még vala
hogy megjárja. Magyarnak és zsidónak lenni, ez azonban már kicsit 
több a soknál. Magyarnak és zsidónak és kommunista magyar írónak 
lenni, ez valósággal perverzitás. De ma magyarnak, zsidónak, kom
munista magyar írónak és hozzá jugoszláv állampolgárnak lenni 
-  emellett a megboldogult Sacher-Masoch fantáziája egyszerűen 
ártatlan kis pincsikutya!

Le kell vennie a szemüvegét, szemét törölgeti, úgy nevet. Még nem 
is láttam embert így, valósággal egész testével nevetni.

Azok közül az emberek közül való, akik elevenen -  ahogy mondani 
szokták, jóízűen -  tudnak beszélni, és ezt szemmel láthatóan élvezi. 
Ilyen ember a kedves, tipikusan bécsi öreg Pohl is, aki M.-nek 
a német fordításban segített. De míg Pokinál a világ képe összefüggés
telen anekdotákra hull szét, mert mindig, bármiről is van szó, őneki az 
egy anekdotát juttat eszébe, amelyet mindjárt persze el is mond, 
Bábelnél az ő kis történetei nem válnak öncéllá, hanem különös éles
séggel világítják meg az általános témát. Beszélünk például a kollek
tivizálásról, és ő, hogy illusztrálja, hogy mi történt akkor, elmondja, 
hogy abban az időben ismerős ukrán falvakban járt, s noha a falva
kat jó l ismerte, az arcok, amelyeket ott látott, a házak, melyek persze 
a helyükön álltak, sőt maga a táj is úgy hatott rá, mint valamifélelmes 
hallucináció. S maga se tudta, miért. Egyszer aztán éjszaka álmából 
épp ez a fojtó csend, ez az egészen valószínűtlen csend riasztotta fel, és 
abban a pillanatban ráeszmélt: napok óta jár faluról falura, és sehol 
se hallott kutyaugatást. Falvak, melyekben nemcsak hogy nem 
maradt tehén, disznó, baromfi, de még kutya se, semmi élő állat. Egy
szerre hallotta, hogy még kutyaugatást se hall.

Minden arra vall, hogy ez az éjjel egy lehetséges barátságnak a kez
dete.
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„Entartete Kunst”

Január 29.

„Oh, az élet nem nagy vigalom
Sehol. De ámulni lehet.

és nemcsak lehet, hanem, ami a Szovjetuniót illeti, nem hiszem, 
hogy van vagy valaha is volt a világon ország vagy rendszer, mely 
hozzá hasonló bőséggel nyújt okot ámulásra. Csak most értem 
-  de most aztán igazán megértem - ,  hogy mennyire találó, ha 
a nagy meglepetés kifejezésére azt mondják, hogy kővé vált a cso
dálkozástól vagy a rémülettől -  amivel nyilván azt az állapotot 
jelöli meg a nyelv, melyben a maga elégedetlenségének hirtelen 
támadt érzésétől az értelem egy csapásra megszűnik nemcsak 
funkcionálni, hanem még csak életjelt is adni.

Hála Bábelnek, aki azok közé a kiváltságosok közé tartozik, 
akik előfizethetnek a Pravdára, reggelenként olvashatom az új
ságot a szobámban, és tegnap reggel a Pravdában feltűnő helyen 
feltűnő betűkkel ott találok egy cikket: Zene helyett vad lárma. 
Mindjárt az első sorokból kiderül, hogy Sosztakovics zenéjét, azt 
a Leszkóv-kisregény témájára készült operát bélyegzi a cikk vad 
lármának, melyet mióta Moszkvában vagyunk, nap nap után telt 
ház előtt adnak elő, azt az operát, melyre annak idején Aroszev 
elvtárs aktív pártfogolása nélkül lehetetlen lett volna jegyhez jut
nunk, s melyre eddig Kolcov az összes előkelő külföldi vendéget, 
mint a szovjet zeneművészet büszkeségére, Marija Oszten kísére
tében zarándokoltatta el. Vad lármának bélyegzi a Pravda az ope
rát, melyről eddig valóban nem hallottam másképp beszélni, 
mint elragadtatással. A hivatalos Pravdában ez a cikk erről 
a műről -  ez ellen a mű ellen -  olyan vehemenciával beszél, ahogy 
eddig itt csak a legrosszabb politikai ellenségekről szoktak írni. 
A cikk! Csak a külső formája cikk. Valójában egyetlen vandál 
dühroham, melyben azonban az affektus igen tudatosan alkalma
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zott, de cseppet se rafinált, sőt átlátszó demagógiával párosul. 
Kezdődik a rosszat sejtető tárgyilagos megállapítással:

„Az általános kulturális emelkedéssel párhuzamosan megnőtt 
országunkban a jó zene szükséglete is. A zeneszerzőknek még 
soha és sehol se volt ilyen hálás közönségük. A néptömegek jó 
dalokra várnak, valamint jó instrumentális zenére és jó ope
rákra.”

Ez a nyitány. Ezután nyomban a dühkitörés, mely mindvégig 
fokozódik:

„E kulturális igényeiben megnövekedett szovjet közönség elé 
némely színház Sosztakovics A mzenszki járásbeli lady Macbeth 
című operáját mint újdonságot, nagy vívmányt tálalja fel. Egy 
szolgálatra kész zenekritika ezt az operát az égig magasztalja, lár
más dicsőséget szerez neki. Tárgyilagos és komoly bírálat 
helyett, mely a fiatal zeneszerzőnek további munkájában komo
lyan használhatna, ő csak lelkes komplimentumokat hall.”

Tárgyilagos és komoly bírálat -  és a Pravda példát ad. Megmu
tatja, hogy mit ért tárgyilagos és komoly bírálat alatt:

„A hallgatót az első pillanattól kezdve a hangoknak egy szándé
kosan a dobhártyát hasogató, vadul összevissza dagadó hulláma 
rohamozza meg. Zenei frázisként induló dallamtöredékek eltűn
nek, megszakadnak, újra felbukkannak, hogy aztán mindjárt 
elvesszenek valami vad zűrzavarban, sikoltozásban és vinnyogás
ban. Ezt a »zenét« nehéz követni, s hogy az ember fejben tartsa, 
az lehetetlen. S így tart ez majdnem az egész operán keresztül. 
A színpadon a dalt a kiáltozás helyettesíti. Ha a zeneszerző vélet
lenül egy egyszerű és felfogható melódiába kezd bele, mintha 
csak valósággal megijedne az ilyen veszedelemtől, nyomban bele
veti magát annak a zenei zűrzavarnak az örvényeibe, mely 
helyenként kakofóniává fajul. A kifejező erőt, amit a hallgató 
kíván, őrült ritmusok pótolják. A zene lármájára hárul a szenve
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dély kifejezésének a feladata. S mindez nem azért van így, mert 
a zeneszerző tehetségtelen, mert nem képes, hogy zenéjével egy
szerű és erőteljes érzéseket fejezzen ki. Ez olyan zene, mely szánt- 
szándékkal a feje tetejére van állítva, nehogy bármiben is em
lékeztessen a klasszikus opera zenéjére, nehogy bármi köze 
is legyen a szimfonikus hangzáshoz, a zene egyszerű, közért
hető nyelvéhez. Ez olyan zene, mely az opera megtagadásának 
ugyanarra az elvére épül, amely, mint a »baloldali művészet« álta
lában, elveti a színházban a forma egyszerűségét, realitását, ért
hetőségét, a szó természetes hangzását. Ez a zene a mejerholdi 
színpad legnegatívabb jellemvonásainak átvitele az opera műfa
jára, csakhogy még sokszorosan fokozva. Ez »baloldali« féktelen
ség a természetes, az emberi zene helyén. A jó zenének azt 
a képességét, hogy a tömegeket magával ragadja, itt áldozatul 
vetik kispolgári formalisztikus erőfeszítéseknek, a görcsös eről
ködésnek, hogy olcsó eredetieskedés módszereivel eredetiséget 
színleljenek. Ez komoly dolgokkal való játék, és rosszul vég
ződhet.”

Ez a fenyegető utolsó mondat csak bevezetés a cikk második 
részéhez, amelyben Sosztakoviccsal kapcsolatban autoritatív 
rendelkezések sorakoznak fel. Ezek a rendelkezések rendkívüli 
erővel bizonyítják, hogy mennyire helyesen ítéltem, mikor úgy 
láttam, hogy a Szovjetunió mai szellemének uralkodó jellemvo
nása az eget vívó szenvedélynek, a démonikusnak, a hamleti- 
fausti elementumnak a száműzése, leküzdése, sőt letagadása. 
Amit a francia polgár „bon sens”-nak nevez, azt itt most „jó zené
nek, közérthető, természetes és emberi zenének” keresztelik el. 
És harcnak a naturalizmus ellen. Ez az irányvonalat jelentő és 
megszabó cikk Sosztakovicstól voltaképp nem követel keve
sebbet, mint azt, hogy ismerje el ideálnak „a jelenkor Miche- 
langelója” -  Sadr embertelenül problémátlan és önelégült üres
ségét.

A legmegdöbbentőbb azonban: a művészeti értékek megítélé
sében és a művészettel szemben támasztott követelmények meg- 
formulázásában kifejezésre jut valami, ami majdnem úgy hat,
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mint érthetetlen kontamináció -  igen, mint a mai német nemzeti
szocialisták „művészeti nézeteinek” idáig elérő befolyása. Vala
mennyi Moszkvában megjelenő újság ma újra közölte a tegnapi 
Pravdának ezt a cikkét, és a német elvtársak, akik a Deutsche 
Zentral-Zeitungban németre fordították, furcsán érezhették 
magukat, mikor e moszkvai német újságban az orosz szöveget 
pontosan Göbbels német szavával, göbbelsi terminológiával for
dították le: Entartete Kunst. Göbbels terminológiája eredeti nyel
ven még hátborzongatóbban hat a szovjet sajtóban.

„Hogy a szovjet zenére ez az irányzat veszélyt jelent, az kézen
fekvő. Az opera »baloldali« elfajulása ugyanabból a forrásból 
ered, mint a festészet, költészet, pedagógia és tudomány »balol
dali« elfajulása. A kispolgári »újítások« az igazi művészet, az igazi 
tudomány, az igazi irodalom cserbenhagyását vonják maguk 
után. Miközben a mi művészeti kritikánk, tehát zenekritikánk is 
a szocialista realizmusra esküszik, a színház nekünk Sosztakovics 
tákolmányában a legdurvább naturalizmust nyújtja. Egyhan
gúan és állati alakban ábrázol mindent -  kereskedőt éppúgy, 
mint a népet. A haramiaszerű kereskedőfeleség, ki gyilkosságok 
révén jutott gazdagsághoz és hatalomhoz, valahogy a polgári tár
sadalom »áldozataként« van feltüntetve. Ezzel Leszkov miliőkis
regényének olyan értelmet tulajdonítanak, mely egyáltalán nincs 
benne. És mindezt durván, primitíven, vulgárisán. A zene 
recseg, liheg, nyög a szerelmi jelenetek lehetőleg naturalisztikus 
ábrázolásában. És »a szerelem« az egész operában a lehető legvul- 
gárisabb formába van öltöztetve. A kereskedőcsalád kétszemé
lyes házastársi ágya a színpadi kép középpontja. Valamennyi 
»probléma« ezen az ágyon találja meg a megoldását.”

A Pravda mindezt úgy írja, hogy a „szovjet közönségre” hivat
kozik, úgy tesz, mintha annak a szovjet közönségnek nevében 
beszélne, mely nem tudom, mióta, nap nap után megrendültén 
adta át magát egy igazi bensőséges művészi produktum vará
zsának, a műnek, mely valóban magányosan emelkedett ki az 
édeskés, hazug és „monumentálisán realista” giccsek soroza
tából.
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„A zeneszerző nyilván nem tűzte maga elé feladatul, hogy arra 
hallgasson, amit a szovjet közönség vár a zenétől, keres a zené
ben. Egyenesen szántszándékkal tette érthetetlenné a zenéjét, 
minden hangot úgy összevissza kevert, hogy az ő zenéjét csak esz
téták és formalisták élvezhetik, akik híján vannak minden egész
séges ízlésnek. A szovjet kultúra követelményeit, a durvaságnak 
és vadságnak a szovjet élet minden területéről való kiűzését sem
mibe vette. A kereskedőnépség érzékiségének ezt a dicshimnu
szát egyes kritikusok szatírának minősítették. A szerző minden 
eszközzel, zenei és drámai kifejezése erejével azon van, hogy 
Katyerina Iszmajlova durva, vulgáris vágyait és vállalkozásait 
rokonszenvessé tegye a közönség szemében...”

Január 30.

Tolsztojt olvasom oroszul, a Háború és békét. Úgy élt emléke
zetemben, mint egy a nem is oly nagyszámú legnagyobb könyvek 
közül. Tolsztoj kétségtelenül az írás legkülönb mestereivel áll egy 
sorban, de ennek ellenére e nagy regény nem egy fejezete és nem 
egy problémája antikváltnak hat, valósággal untat. És ez nem
csak a szabadkőművesekről szóló hosszú leírásra és elmélkedésre 
áll! Most értem csak meg, hogy mennyire fején találta a szöget 
Dosztojevszkij azzal, hogy a tolsztoji irodalmat „földesúri iroda
lomnak” nevezte.

Ebből a felismerésből számomra épp ma sok minden követke
zik. Elsősorban az, hogy a művészi alkotás értékére döntő jelen
tőségű, hogy az író h o n n a n szemléli, személy szerint ő maga 
milyen t á r s a d a l m i  perspektívából szemlélve éli át a valósá
got. Van társadalmi perspektíva, melyből az ember és az ember 
problematikája egész szélességében és mélységében n em  válhat 
láthatóvá, bármily éles is legyen az embernek a szeme és bármily 
érzékenyen is reagáljon a benyomásokra.

A gyakorlati, etikai értelemben praktikus következtetés: min
den felbukkanó probléma és minden jelenség megköveteli, hogy 
olyan nézőpontból ítéljük meg, mely lehetségessé teszi a helyes
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állásfoglalást és értékelést, az i g a z s á g o s s á g o t ,  vagyis az 
összefüggések felfedezését és azt, hogy az egyes dolgoknak ne tu
lajdonítsunk a valóságnál nagyobb vagy kisebb általános jelentő
séget.

Ezt a magam leckéztetésére írom ide. Azért, mert még mindig 
nem tudok szabadulni a kínos megrendüléstől, melyet a Pravda 
cikke váltott ki belőlem -  és a tény, hogy Sosztakovics operáját 
a cikk megjelenése után nyomban levették a műsorról. A cikk 
modora, a mód, mellyel a művészről és a művészetről szól, 
nekem önkéntelenül azt a modort és módot juttatta eszembe, 
amellyel annak idején gróf Tisza István jelent meg Szarajevóban, 
hogy „tárgyaljon” a szerbekkel. Lovaglóostorral, kutyakorbács- 
csal a kezében.

De ugyanakkor gyanakodva kérdem magamtól: nem az én 
szubjektív, intellektuális és artisztikus nézőpontom-e az oka 
annak, hogy egyetlen prepotens újságcikk nekem az egész rend
szer ellen való bizonyítékként, az egész rendszerhez való viszo
nyomat negatíve befolyásoló tényként jelenik meg? Hány száz
ezer olyan ipari munkás vagy paraszt akad a nagy szovjet föld mil
liós és tízmilliós dolgozó tömegeiben, akik egyáltalán elolvasták 
ezt a cikket, és hány ezer olyan ipari munkást vagy parasztot 
lehetne itt találni, akiken valamiféle izgalom vett volna erőt 
ennek a cikknek az elolvasása után? S ha én ma már harmadnapja 
nem tudok másra gondolni, illetőleg ha bármi másra is gondolok, 
nem tudom túltenni magam a sokkon, amelyet ez a cikk idézett 
elő, vajon ez nem az én „szakmai” szűkkeblűségemnek, emberi 
korlátozottságomnak a következménye-e? Mert ahogy a földes
úri, úgy az intellektuális-artisztikus reagálás is akadályozhat az 
összefüggések és jelenségek e g é s z é n e k  szabad meglátásában 
és megítélésében.

A pozíció, ahonnan nézünk, az határozza meg megismeréseink 
értékét. Bizonyos társadalmi pozíciókból még a zseniális ember 
szeme is a valóságnak csak a torzképéhez juthat el. Tolsztojnál is 
meggyőzőbb bizonyíték erre Goethe, aki a weimari perspektívá
ból nem tudott a francia forradalomban egyebet látni, mint azt,
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hogy rombol, és mert rombolt, nem látott benne mást, mint 
a civilizáció katasztrófáját.

Izgató és Goethénél sokkal aktuálisabb példával ismerkedtem 
meg épp ezekben a napokban: olvastam a fehérgárdista Sulgin 
1920 god* című könyvét. Szinte fehéren izzó, szenvedélyes gyű
lölet könyve. Rendkívül okos, rendkívül éles szemű és olyan 
ember könyve, aki szuggesztív erővel, kitűnően tud írni -  amint 
azonban „a vörösökről” beszél, nevetségesen rövidlátó, lapos és 
buta. Csak az láthat az adott mai történelmi szituációban világo
san és e m b e r i e n ,  aki a proletariátus oldaláról, a forradalom 
célját igenelve foglal állást az eseményekben. És Leninnek van 
igaza abban a nagyszerű levelében, melyet 1919-ben írt (Petro- 
grád, VII. 31.) a forradalomba vetett hitében megingott, a forra
dalomból kiábrándult, kétségbeesett Gorkijnak. Rossz a h e l y ,  
ahonnan Gorkij nézi a forradalmat -  állapítja meg Lenin. Meg 
kell változtatnia a helyet, ahonnan az eseményeket nézi, mert 
enélkül nem láthatja meg azt, ami lényeges és ami mindennek 
ellenére felemelő. Meg kell változtatni a helyet, ahonnan nézünk, 
hogy ne érezzük, mint az akkori Gorkij, hogy „ma élni nemcsak 
nehéz, hanem mindenképp visszataszító”.

Január 31.

Bábel azzal a hírrel lepett meg, hogy telefonált a Krasznaja Nov 
szerkesztőjének, s rábeszélte, hogy közölje az Europe-bzn megje
lent vallomásaimat. Mint mondta, félóra hosszat tartott a telefon- 
beszélgetés. Előkészítette a szerkesztőt a különböző eretnek 
érzelmekre és gondolatokra, nehogy mindjárt nagyon megijed
jen. A Krasznaja Nov most már ide is küldött az orosz fordításért.

Bábel szerint hetven százalék valószínűség van rá, hogy 
közölni merik. Szerinte azért volna fontos, hogy közöljék, mert 
ezzel utat törnének nekem az Optimisták orosz nyelvű kiadásá

* 1920-as év.
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hoz. „Ha valaki csak elkezdte, és a többiek látják, hogy nem szár
mazott ebből baj, akkor ők is »bátrak« lesznek.”

De épp ez az, valakinek el kell kezdeni. Gyinamov, akinek 
Apletyin adta át a kéziratot, hogy döntsön, szintén nem akarta 
„elkezdeni”. Az orosz fordítás kéziratának margójára nagyszámú 
méltatlankodó felkiáltójelet írt, különösen sokat arra az oldalra, 
amelyen a Lenin-fiúk szerepéről van szó a magyar kommün ide
jén. S ugyanez az ember nekem azt mondta: „Ne értse félre, ha 
nem is közlöm, én személy szerint élvezettel és izgatottan ol
vastam.”

Ma este Vágó volt nálunk vacsorán. Az ember azt hinné, hogy 
mindenki, aki intellektuelnek számít, a Pravda cikkéről beszél. 
Mindenki azonban úgy tesz, mintha az nem érte volna meglepe
tésként. Ha szóvá teszem, kicsit felvonják a homlokukat -  és 
másról kezdenek beszélni. Lehetőleg olyan témákról, amelyek
nek nincs közvetlen aktualitásuk. Szinte hihetetlen, hogy min
denkin, aki hosszabb idő óta él itt, mennyire fogott a „nevelés”. 
Természetesen Vágón is, akit én régen, annak idején épp a tem
peramentuma miatt szerettem, amelyhez jól illett kecskeméties 
tájszólása is. Szeretem most is, és hálás vagyok neki a mai estéért. 
O nem is tudta, hogy s z á m o m r a  milyen aktuáüs dolgokról 
beszélt -  a készülő drámám miatt aktuális dolgokról - ,  mikor 
a távoli múltba kalandozva elmondta, hogy miként indultak, 
milyenek voltak egykor azok a munkásvezérek, akiknek a puszta 
neve később azonossá vált a szervilizmus vagy az árulás fogalmá
val. A budapesti Polacsek-szalonról beszélt, ahol dr. Papp Dávid 
Párizsból jövet leült a zongorához, hogy a vendégekkel meg
ismertessen egy dalt, melyet újabban a Marseillaise helyett éne
kelnek a tüntető francia munkások. Az Ititemacionálé volt. Ott 
volt akkor a Polacsek-szalonban az a Peyer Károly is, akit én már 
csak mint azt a salgótarjáni kománybiztost ismertem, aki gép- 
fegyvertűzzel igyekezett „észre téríteni” a sztrájkoló bányászo
kat. Akkor, mikor Pesten a Polacsek-szalonban először hangzott 
fel az Intemacionálé, Peyer Károly a szociáldemokrata pártban 
a forradalmi ellenzékhez tartozott, és arról volt híres, hogy egy 
tüntetés alkalmával vasbottal és kalapáccsal rontott neki a mun
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kások ellen kivezényelt rendőröknek. Ez a Peyer Károly a prole
tárdiktatúra bukása után miniszter lett, és az ő minisztersége ide
jén, a fehérterror idején akasztották fel nem egy hajdani bajtár
sát, többek között régi elvtársát és jótevőjét, dr. László Jenőt is.

Peyer Károly útja nemzetközi méretekben tipikus volt. Ennek 
a típusnak megvan a marxista magyarázata, de pszichológiailag, 
egyénileg egyszerűen azzal magyarázni, amivel általában szok
ták, s ahogy Vágó is tette, hogy ti. „korrumpálódott” -  ez volta
képp csak szó, mely nem világítja meg a konkrét pszichológiai 
folyamatot. A renegátot még nem írták meg. A renegát maga is 
igen sokrétű fogalom. Minden egykori forradalmár, aki b á r - 
m i l y e n  formában, de megszűnik forradalmár lenni, a szó ere
deti értelmében renegát. Megtagadni és elárulni nemcsak eszmét 
lehet. Önmagának is renegátjává válhat az ember, s hozzá még 
úgy, hogy közben mindenki meg van vele elégedve.

A drámámat egész másképp fogom megírni, mint eredetileg 
gondoltam.

A tegnapi Pravdában tudósítás egy a gyermekirodalomról tar
tott tanácskozásról. Számomra a legfontosabb Barto felszólalása: 
a pionyírszervezetek katonás stílusa ellen foglal állást. Hogy ezt 
megteheti, az nagyon örvendetes. Még jobb lett volna, ha végig
gondolja és kimondja gondolatát. Kiderült volna, hogy a káplári 
módszerek, a militarizálás nem a pionyírok szervezetein belül, 
hanem csak következményként ott s z i n t é n  felütötte a fejét.

Kun Béla nagybeteg. A Kreml-kórházban fekszik, ahol nem 
lehet meglátogatni.

Február 1.

Pierre Herbart André Gide közeli rokona és intimusa, Valószí
nűleg -  ő mondja így -  ennek köszönheti, hogy őt tették meg 
a Forradalmi írók angolul, franciául és németül megjelenő iro
dalmi folyóirata francia nyelvű kiadása, a Littérature Internatio
nale szerkesztőjének. Nem titkolja, sőt nyíltan panaszkodik ami
att, hogy a szerkesztés munkájában egész sereg orosz elvtárs véle
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ményével, aggodalmaival és szempontjaival kell küzdenie, 
s nemegyszer, sőt sokszor nem sikerül neki érvényre juttatni saját 
nézeteit. O személy szerint rokonszenves, noha a könyve 
-  a Contreordre*, melyet azzal adott át nekem, hogy meg fog 
lepni, milyen sok affinitása van az Optimisták szellemével - ,  
a könyve iránt csöppet se tudtam felmelegedni. Franciának sok
kal nehezebb jó regényt írni, mint magamfajta balkáninak, éspe
dig azért, mert franciának -  könnyebb. Könnyebb azért, mert 
bizonyos fokú francia műveltséggel együtt jár bizonyos sémák 
elsajátítása, és a legbenső, elementáris egyénit, hacsak nem 
nagyon erős, egyszerűen elnyelik a készen kapott sablonok.

Herbart egyébként, ami a receptivitását illeti, szélesebb, mint 
általában a francia intellektuelek. Noha francia, Shakespeare-t 
illetően egyetért velem, sőt még Dosztojevszkijt is érti és szereti, 
amit -  mint ő mondja -  Gide-nek köszönhet. Herbart körülbelül 
velem egykorú, s alig van a földnek olyan része, ahol még nem 
fordult volna meg. Gazdag polgári családból való. Mennél inkább 
közel esik a Balkánhoz valakinek a szülőhazája, számára annál 
elérhetetlenebb az, amiben még az Herbartnál szegényebb fran
cia intellektuelnek is könnyen része lehet: a távoli világokkal való 
személyes megismerkedés. S talán épp ez az egyik oka annak, 
hogy a mi tájainkon még a nagyon tehetséges írók is annyiszor 
feneklenek meg egy perspektívátlan regionalizmusban. Ady se 
tudott egészen megszabadulni a vidéki mentalitástól. Másrészt 
viszont hány olyan világot járt franciát -  s persze nemcsak fran
ciát -  ismertem, akik utazásaikról csak fényképeket hoztak 
magukkal, és semmi mást. Herbart nem ezek közül való. Moszk
vából is sokkal többet lát, mint általában az idegenek, akik, mint 
ő is, itt kiváltságosak. Az egykedvűség, mellyel itt az emberek 
a meglepetésekre reagálnak, Kínát juttatja eszébe. Kínában, 
mondja, a kivégzés afféle mindennapos népünnepély, mint az 
autodafé volt Spanyolországban az inkvizíció idején. A flegmáról 
beszél, mellyel ott az emberek szemlélik, ahogy a hóhér valaki
nek a fejét veszi. Maga az áldozat is éppoly flegmatikusnak hat.

* Ellenparancs.
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Ez utóbbit ő fantáziátlansággal magyarázza: „Az ember, akit 
kivégzésre visznek, még az se tudja odaképzelni magát -  a saját 
helyére.”

Ezzel kapcsolatban feltámad bennem a kérdés: vajon mi, 
maiak nem azért bírjuk-e ki saját életünk körülményeit, mert, 
hála fantáziánk renyheségének, nem tudjuk magunkat odakép
zelni a saját helyünkre, mert nem tudjuk fantáziánkkal követni, 
utolérni a világot, melyben nap nap után élünk?

Este.

A Vecsemaja Moszkva mai számában olvasom a hírt:

„A Szovjetunió belkereskedelmi népbiztosságának moszkvai 
központi áruháza (Centralnij Unyivermag) különleges brigádot 
alakított, melynek tagjai a moszkvai üzemi bizottságokkal egyet
értésben lakásaikon látogatják meg a legjobb sztahanovistákat, 
hogy megvételre kínálják nekik a központi áruház különféle áru
cikkeit. Ha a vásárlás természete megkívánja, hogy a megrendelő 
személyesen jelenjék meg az áruházban, például ha kosztümöt, 
felöltőt stb. rendel az áruház műhelyében, megállapodnak vele 
a számára legmegfelelőbb napban és órában. Január 27-én a bri
gád a moszkvai üzemek negyven sztahanovistáját kereste fel laká
sán, és tizenkét megrendelést vett át. A többi huszonnyolc szta- 
hanovista kifejezte kívánságát, hogy a legközelebbi napokban 
rendel meg néhány dolgot.”

Mindez pedig kezdődött az elméleti hadjárattal az „uravnyi- 
lovka” ellen -  annak a megmagyarázására, hogy az egyenlőség jel
szava kispolgári, nem pedig szocialista jelszó, olyan jelszó, amely 
minden versenyt megbénít, és a termelési folyamatot megfosztja 
egyik legfőbb ösztökélőjétől, az egyénnek a munkában való sze
mélyes érdekeltségétől. Ez időre esik a sztahanovisták kongresz- 
szusának megnyitása Sztálin nagy beszédével és a kongresszus 
befejezése a Veszjolije rébjata induló hangjai mellett. S azután (a
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jellegzetes orosz mértéktelenség-e az oka, vagy az, hogy a terme
lés fokozása érdekében rikító stimulánsok váltak szükségessé?) 
az „uravnyilovka” elleni hadjárat átcsapott a kiválasztottak, az 
érdemesek, a szerencsés kiváltságosak, maga az egyenlőtlenség 
zajos és zajosan reklámozott, sőt megkövetelt kultuszába. Az 
újságokban azóta jelennek meg rendszeresen az ilyen hírek, hogy 
ez és ez a sztahanovista szekrényt és ottománt, az meg varrógé
pet, új ruhát meg télikabátot vásárolt, időnként még a bevásárolt 
tárgyak fényképe és a bevásárlás összege is nyomdafestéket lát 
a vásárló példásan elégedett és mosolygó arca mellett. A moszkvai 
kirakatokban már jó ideje megjelent a keményített fehér gallér és 
a sétapálca, sőt ha igen szegényes készlettel is, ékszerüzletek is 
nyílnak. Ünnepük azt, akinek pénze van, abból kiindulva, hogy 
csak azért van pénze, mert azokhoz az emberekhez tartozik, 
akikről Sztáün a sztahanovista kongresszuson azt mondta, hogy 
„ők biztosítják a munkásosztály kulturális és technikai színvona
lának jövőbeü felemelkedését, ők azok, akik előretörnek azon az 
egyetlen úton, mely a munka produktivitásának azt a növekedé
sét eredményezi, amely megteremti a szocializmusból a kommu
nizmusba való átmenetet és a testi és szellemi munka közötti 
különbség megszüntetését”.

Ez az elragadóan nagyszerű perspektíva azonban a jelenre sem
miképp se elragadó módon hat ki. Az elvet, hogy a társadalom 
mindenkinek csak teljesítménye arányában juttat a javakból, 
senki épelméjű ember nem kifogásolhatja. Az is nyilvánvaló, 
hogy aki csak egyszer is látta azt a tompa lassúságot, meüyel pél
dául Moszkvában egy-egy építkezésen a szakképzetlen munká
sok és munkásnők mozognak, az nem kételkedhet abban, hogy 
a teljesítménynek megfelelő juttatás elve, ennek az elvnek 
a következetes keresztülvitele elkerülhetetlenül szükséges ösztö
kélő a munka termelékenységének fokozása érdekében.

Nem az elvben a hiba. A gyakorlat a visszataszító. Különösen 
azért visszataszító, mert szociaüsta jelzővel illetik. Az én szüleim 
tetőtől talpig polgári emberek, de nálunk otthon magától érte
tődő volt, hogy a cseléd nem ehet mást, mint amit a gazdái is esz
nek. Rác elvtársnőtől azonban, aki két hónapon keresztül gépírni
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járt hozzánk, hallottam, hogy a kiadóvállalat menzáján együtt 
étkeznek és egymás mellett ülnek ő, a gépírónő, és a vállalat 
főnöke. „A munkateljesítménynek” megfelelően a főnök ebédre 
naponta húst és süteményt kap.

Eleinte furcsa volt, de az ember Oroszországban mindenhez 
hozzászokik -  mondja Rác elvtársnő, aki nagyváradi lány. 
A főnöknek nem jut eszébe megkínálni vagy megosztani vele 
a húst és a süteményt, vele, aki mellette ül, és csak levest és főze
léket kap. Nem jut eszébe a főnöknek, noha mind a ketten 
magyar emigránsok és elvtársak. -  Higgye el, minden csak szokás
-  mondja Rác elvtársnő, és nevet.

S igaza van. Mindent meg lehet szokni. Épp ez az, ami 
aggasztó. Annyit beszélnek az új emberről, és -  nem tehetek róla
-  nekem még a régimódi férfi udvariassága is rokonszenvesebb
nek, emberibbnek tűnik, mint az új ember magatartása, aki elv
társnője mellett ülve nap nap után az igaz ember öntudatával 
egyedül eszik húst és kalácsot. M. meséli, hogy ugyanígy van 
a rákintézetben is. Az ápolónők, akik az orvosoknak az ebédet 
hozzák, M. kérdésére, hogy ők is ugyanazt eszik-e, csodálkoztak: 
hová gondol!

Az égővörös hajú Fannina Halle, a Frau in Sowjetrussland című 
könyv szerzője, kinél annak idején Bécsben Steinerrel hozott 
össze jó sorsunk, megint megjelent Moszkvában. A Kaukázus
ban utazgatott, mint mondja, egy ott élő zsidó törzsről (Bergju- 
den) készül könyvet írni. Bakuban a hotelban éjnek idején titok
zatos férfi kopogtat nála. Titokban levelet akar küldeni Moszk
vába egy ismerősének. Homlokára volt írva, hogy provokátor, 
mondja Fannina Halle, aki után még a pályaudvarra is kijött az 
ember, hogy megpróbálja rátukmálni a titkos levelet. Fannina 
Halle, akinek orosz az anyanyelve, ugyancsak Bakuban ismerke
dett meg egy nővel, aki a hotelban az edényt mosogatja. Éjszaka 
jár munkába, hogy nappal ne kelljen egyedül hagynia három gye
rekét. Az éjszakai munkáért vacsorát és havonta hatvan rubelt 
kap. Ki tudja a számát ilyen észre nem vett, csendes mártí
roknak?

Nem lehet másképp? Csak a munkateljesítmény arányában
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lehet részesedést adni a javakból? Ha a sztahanovistákat lakásai
kon külön erre a célra alakult brigád tagjai keresik fel, hogy kínál
ják nekik a mások számára elérhetetlen javakat, nem lehetne-e 
már ma is a többiek számára egy valamivel emberibb minimumot 
biztosítani?

Sztyeckij a Bolsoj Tyeatrban Lenin halálának évfordulóján tar
tott beszédében azt mondta:

„Helytelen volna azt hinni, hogy a közeljövő már meghozza 
nekünk a kommunista társadalmat, hosszú, fáradságos, nehéz 
küzdelmekkel teli utat kell még megtennünk odáig.”

Ez előttem nem kétséges. De nem kétséges előttem az se, hogy 
nemcsak a kommunista társadalom van még messze. Nemcsak az 
van messze. Ami megvan, ami itt ma van, azt nem volna szabad 
szocialista társadalomnak nevezni. Nem volna szabad -  a szocia
lizmus gondolatának emberiessége és tisztasága érdekében.

Február 2.

Kurelláék idevezették nekünk André Ribard-t -  voltaképp 
bennünket „vezettek elő” neki mint érdekességet. Ribard Párizs
ban a Russie d’Aujourd’hui (vagy tán a Regard) szerkesztője. Em
berileg érdektelen, afféle kommunista „Ehrenmann”, aki fizikai 
megjelenésében nagy és széles, de gondolatai igen szűk korlátok 
között mozognak. Túl férfias, mély hangon olyan lapos kijelenté
seket tesz, hogy az első negyedórában már az unalom mint nehéz 
felhő feküdte meg a szobát. Az ő számára itt minden tökéletesen 
hibátlan; abszolút konformista, aki önmagával is teljesen meg 
van elégedve.

Az az egyetlen érdekes, amit arról beszél, hogy miként fejlőd
nek a dolgok Franciaországban, mióta mi elhagytuk. Sztálinnak 
ama nyilatkozata óta, melyben -  a Franciaországgal kötött köl
csönös segélynyújtási szerződés aláírása után -  helyeselte, hogy 
Franciaország erősíti és fejleszti a maga hadseregét, a francia 
kommunista pártnak egyik napról a másikra abba kellett hagynia 
antimilitarista és antiimperiahsta propagandáját. Most azt kell
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megértetnie a francia tömegekkel, hogy amennyiben sor kerül 
a második világháborúra, arra már nem érvényes a lenini követe
lés, hogy az imperialista háborút polgárháborúvá kell átváltoz
tatni. Most már azt kell megértetni a francia tömegekkel, mondja 
Ribard, hogy a második világháború nem lesz imperialista jel
legű, hanem két világnak a harca, melyben mindent meg kell 
tenni a Szovjetunió és a vele szövetséges Franciaország fegyverei
nek a győzelméért. Az ellenség Franciaországban ezt az új szituá
ciót ügyesen aknázza ki. Még régi párttagoknál is meglehetősen 
nagy az ideológiai zavar. A Szovjetunió presztízse és a Szovjet
unióba vetett hit Franciaországban Hitler hatalomra jutása óta 
egyre hatalmasabb, s ez a francia párt legnagyobb segítsége a mai 
kényes és rendkívüli szituációjában.

A már szokásos éjjeli beszélgetés Bábellel a konyhában. Újsá
golja, hogy a Krasznaja Nov egyik szerkesztője már el is olvasta az 
autobiográfiámat, és „olyan érdekesnek találja, hogy mindennek 
ellenére közlésre ajánlotta” azzal a feltétellel, hogy a Krasznaja 
Nov számára magam írjak hozzá magyarázó előszót. A döntés 
most a főszerkesztő dolga, akinél már ott is a kézirat. Beszélgetés 
Ribard-ral kapcsolatban a franciákról. Mikor Lavalt mint francia 
külügyminisztert tavaly májusában Moszkvában ünnepélyesen 
fogadták, egy sajtóértekezleten az újságírók aziránt érdeklődtek, 
hogy hogy tetszik neki Moszkva. Laval az ilyen alkalommal szo
kásos komplimentumokkal felelt, mondván, hogy először jár itt, 
és el van ragadtatva. Mindenki nagyon komoly képet vágott, 
hogy így rejtsék el a nevethetnékjüket. Laval ugyanis már járt 
egyszer Moszkvában: 1919-ben, mint a francia kommunista párt 
kiküldötte, a III. Internacionálé megalakításakor. Bábel ehhez 
egy aforizmát fűz: ő már sok ilyen embert látott, s rá mindig félel
mesen hat az olyan ember, aki nem tudja szégyellni magát. 
S ezzel kapcsolatban nagy meglepetésemre egy nevet mond, egy 
ember nevét, akit ő ugyanerről az oldaláról nagyon jól 
ismer.*

* A GPU akkori ünnepelt főnökének, Jagodának a nevét mondta -  de minden további 
magyarázat nélkül.
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M. holnaptól kezdve csak este kilenckor jön haza. Mint ahogy 
más orvosok is teszik, másodállást is vállalt. Ebben a hónapban 
csakugyan szükség lesz rá, hogy többet keressen, mert én Borktól 
jó esetben csak e hó végén fogok pénzt kapni. Ma jártam nála, 
eredménytelenül. Már napok óta kölcsönképpen Bábel kényte
len fedezni a mi háztartási költségeinket is.

Lévén a téü gardróbunk több mint hiányos, szerencsénk, hogy 
itt az idén szokatlanul enyhe a tél. Más szerencséről azonban 
nemigen beszélhetnék.

Február 5.

Napok óta teljes a pénztelenség. Boriskának is nagyon nehéz, 
s ahelyett hogy segítenénk rajta, még mi tartozunk neki. Kezd ez 
az úri lakás lassan kelepcévé válni a számunkra: a Bábellel való 
közös háztartás kötelezettsége lehetetlenné teszi, hogy a közös 
szakácsné és szobalány szolgálatairól lemondjunk, de még azt is, 
hogy rosszabbul együnk, mint ő. Jobb volna egyszerűen és nyíl
tan koplalni, mint így élni, egyelőre Bábel költségére, akinek 
azért szakadtunk a nyakába, mert a kiadók biztosra vett ígéretei
ből mindeddig csak újabb munka és újabb ígéret lett. Arra is gon
doltunk, hogy elköltözünk innen valami lyukba, de még ha tud
nánk is valami ilyet találni, nem tehetjük Steiner miatt, aki ezzel 
elveszthetné a lakását -  és Bábel miatt se tehetjük, mert neki 
egyáltalán nem mindegy, hogy a mi helyünkre esetleg három ide
gen család költözne be a szokásos lármával és veszekedésekkel. 
Törököt fogtunk, aki nem enged. Groteszk és fullasztó szituáció. 
Ilyent még nem próbáltunk, és a hangulat, ami engem illet, 
ennek megfelelően olyan, hogy teljesen át tudom érezni, milyen 
az, ha valaki egyszerűen azért, mert nem bírja tovább, felköti 
magát.
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Február 6.

Dolgozom a drámán, de nem jól. Az éjjel egy novella jutott az 
eszembe, melyet mindenképp meg kellene írnom. Kivételesen 
egyszerre született meg a címével: Viszontlátás. Persze Magyaror
szágon játszódna. Paraszt, fiatal házas volt, mikor a csendőrök 
elhurcolták. Egy év után utazik haza a falujába, egyenest a bör
tönből. Egész úton fiatal felesége jár a fejében; készül a szerelmi 
örömre, türelmetlenül. Este ér haza, s az asszony ugyan még 
szebb, mint ahogy emlékében élt, mégis minden másképp törté
nik. A férfi azokról beszél, akikkel együtt fogták el s akik még 
a börtönben maradtak. Az asszony haragszik rájuk, mert bajba 
rántották az urát, akit most csalódottan és idegenkedve hallgat. 
Az ember mindig komorabb lesz. Az asszony lefekszik, ő meg ül 
az asztalnál, melyen még ott vannak az ételmaradékok, és hallga
tózik: a sötétben a ház előtt csendőrőrjárat halad el. Megint 
csendőrök vannak a faluban, éppúgy, mint egy év előtt, mikor 
elvitték; nehéz kezével kutyája fejét simogatja, szótlanul mered 
maga elé.

Hogy jutottam ehhez a témához? Egy este vérbeli poéta és 
nagyon rokonszenves fiatalember, Arkagyij Sternberg járt 
nálunk. Szép beszélgetés, nem vita. O helyeselt nekem lelkesen, 
mikor az átlagos mai versprodukcióval szemben -  a szovjetunió
beli versprodukcióval szemben -  azt bizonygattam, hogy a líra, 
a lírikus magatartás szükségszerűen a magányosságból fakad, 
de paradox módon eredete lehet ennek a magányosságnak egy 
oly intenzív szolidaritásnak az érzése is, mely épp intenzitá
sánál fogva az embert minden magányosságnál magányosab
bá teszi.

Ugyanaznap éjjel.

Kint sütött a nap és olvadt. Mióta Steiner lakásában élek, ma 
délután történt meg velem először, hogy elmentem hazulról, nem 
azért, hogy kiadóhoz vagy szerkesztőségbe menjek, hanem hogy
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-  sétáljak. M. csak későn jön haza, s én sétára mentem, hogy 
megszökjek keserves rosszkedvem elől. S hogy egy élőlénynek 
örömet szerezzek, magammal vittem Daisyt. Nem voltam még 
negyedórát sem kint, s egyszerre valósággal megrohant valami 
egész különös boldogságérzés: megtaláltam véglegesen a drámám 
centrumát: a Sallai-Fürst-pör. Se Sallai, se Fürst nem lesz lát
ható, háttérben maradnak, de egész különös, mindent aktiváló 
háttér lesz ez. A letartóztatásuk, perük és a kivégzésük robbantja 
ki a drámák egyetlen nagy drámába fonódó sorozatát -  Klamm 
szociáldemokrata képviselő családjában. Benne lesz az is, ami 
Moszkvában vált bennem problémává és érett meg döntéssé. Az 
Optimistáknak lesz a folytatása.

M. és én Zürichben voltunk, mikor Budapesten, ahol a statá
rium volt érvényben, 1932-ben, letartóztatásuk után a bírósági 
tárgyalás és az akasztás történt. És M. és én azon az éjszakán így 
formuláztuk meg a magunk, erre az egész életre kötelező igazsá
gát: senkinek sincs joga úgy élni, mintha nem tudná, hogy ma az 
ember és minden, ami emberi az emberben, vagy bitófára van 
húzva, vagy bitófa árnyékában él.

Ma megint az történt, ami már sokszor megtörtént velem, 
mikor, mintha csak hívásra jött volna, a kellő pillanatban akad
tam egy emberre vagy épp arra a könyvre, amely akkor egész 
különösképp segített nekem. Van szinte valami törvényszerű az 
ilyen szerencsében, mely épp ma ismétlődött meg, este, miután 
délután rátaláltam a dráma igazi magvára.

Garai Karcsi jött el hozzánk este, a feleségével. Mióta Moszk
vában vagyunk, számtalanszor voltunk együtt, s a mai együttlét 
is úgy indult, mint mindig: baráti, de szinte obiigát vitával, Kar
csi is, mint Kurella, továbbra is mindenre, ami itt fájdalmasan 
nem jó, azt mondja, hogy nem lehet másképp, szükséges. S úgy 
mondja ezt, mintha valami vigasztaló, sőt biztató volna! Szerin
tem azonban én vagyok az optimista, mikor az ő „szükséges”-ük 
helyett hajlandó vagyok inkább azt hinni, hogy a vezető és a veze
tők közönséges vagy méreteiben a közönségest is felülmúló téve
déseiről és hibás intézkedéseiről van szó. S vigasztalóbb is ez a fel
fogás, mint az, mely szerint az egyéni érvényesülésnek és egyéni
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pöffeszkedő jólétnek, a társadalmi karrierizmusnak ez a mai, itt 
dívó frenetikus kultusza a szocializmus egyetlen járható útja. 
Miféle szocializmus az, melyben a múlt kispolgári maradványai
nak deklarálják a legelemibb emberi szolidaritásérzést és min
dent, ami kollektív szellemre emlékeztet, ugyanakkor pedig 
szemmel láthatóan nő és még rendszeresen egyre növelik 
a különbséget egy aránylag egész kisszámú hivalkodó társadalmi 
elitnek és a lakosság beláthatatlanul óriási tömegeinek életnívója 
között? Lenin idejében a kommunistáknak rendeletileg maxi
málták a fizetését. Lenin idejében ezzel akarták megkülönböz
tetni a kommunista párt tagját a NEP-emberektől és a nagy pén
zekért dolgozó specialistáktól.

így indult és folyt a beszélgetés, mikor egyszerre csak kiderült, 
amit eddig én nem is sejtettem, hogy Sallai és Fürst letartózta
tása, pőre és kivégzése idején, mikor kommunista propaganda 
miatt rögtönítélő bíróság és kötél járt, Karcsi szintén Pesten volt, 
a párt megbízásából, hogy ott szervezőmunkát végezzen. Karcsi 
szerénysége az oka, hogy eddig erről sose beszélt, de most min
denesetre, mint hívásra: számtalan részletet mesélt el nekem 
arról, hogy miként élte át ő maga és Budapest azt a tizennégy 
napot, mely Sallai és Fürst letartóztatása és kivégzése közt telt el. 
Neki sejtelme se lehet arról, hogy ezzel a drámám kialakításában 
segített nekem. Azzal, hogy egész sereg tőle megtudott adat töké
letesen megegyezik azzal, ahogyan én ennek a városnak, e város 
legkülönbözőbb rétegekhez tartozó embereinek a magatartását 
elképzeltem a tizennégy nap alatt, amikor realitásként, készülő 
bitófák áldozatai alakjában tört be egyéni privát életükbe, herme
tikusan elzárt odúikba a külvilág, „a mások”, „az idegenek”, 
a világ élete -  mindez véglegesen megerősített egész koncepcióm 
alaposságában. A tizennégy napot kell drámaian sűrítve érzékel
tetni, azt a tizennégy napot, amikor a „mások”, az, amihez 
egyébként „privátim semmi közöm”, egyre elementárisabb erő
vel tör be különböző és ellentétes egyéni életek legintimebb zu
gaiba, azt a tizennégy napot, mely sorsszerűén rákényszeríti poli
tikus és apolitikus egyénekre a p o l i t i k a i  á l l á s f o g l a 
l á s t .
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Budapest! Voltaképp sose ismertem! Vidéki fiú, Szabadkán 
sietve vonatra ültem, hogy segítsek Pesten a forradalomnak. 
Húszéves voltam. S huszonegy éves voltam, mikor elhagytam 
Pestet, és egész életem mind a mai napig annak az egy évnek 
a folytatása és következménye, melyet akkor régen Pesten éltem 
át. Emlék, mely nem eresztett és nem ereszt többé el. De ha 
valaha visszamehetnék még oda, vajon ott a mai magammal 
inkább otthon volnék-e, mint vagyok most itt?

Baletthamisítvány címen a mai Pravdában a Sosztakovics ellen 
írott cikk hangnemében folytatódik a hadjárat „a formalizmus” 
ellen, s most már félreérthetetlen a tendencia: folklórt követel
nek, és érthetőség alatt új szabályt akarnak életbe léptetni, azt 
a szabályt, hogy a művész ne belülről, hanem az adott nép adott 
esztétikai és kultúrigényeihez, valamint az adott taktikai követel
ményeknek megfelelően alkosson.

Február 7.

Vannak életre képtelen emberek. Alighanem közülük való 
vagyok. Ha tudom, hogy el kell mennem valamelyik szerkesztő
ségbe, órákkal előbb már melankolikus leszek -  és ha ép bőrrel 
megúsztam, pusztán azért, hogy mégse történt újabb vagy még 
nagyobb baj, örülök. Mi okom volt ma az örömre, mikor a Litté- 
rature Internationale szerkesztőségében tett látogatás után megint 
szerencsésen kiértem a házból a Kuznyeckij mosztra? Azzal men
tem fel, hogy pénzt kérek, előleget az Optimistáknak arra a bizo
nyos kész, francia fordításban átadott XI. fejezetére, melyet több 
mint fél év előtt vettek át tőlem, s melyet a szerkesztőség kívánsá
gára Kun már annak idején saját kezű levelében ajánlott és jóvá
hagyott. Pierre Herbart, a francia szerkesztő épp legutóbb azt 
mondta nekem, hogy ő, ha törik, ha szakad, hozni akarja ezt 
a fejezetet, s beszélt Kurellával, hogy a folyóirat számára írjon 
egy tanulmányt az Optimistákról, melyet az én fejezetemmel 
együtt ugyanabban a számban akar közölni. Kurella ezt meg is 
írta, húsz gépelt oldal terjedelemben, a szerkesztőség el is fogadta
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-  ilyképp minden jogcímem megvan rá, hogy előleget kapjak. 
Herbart maga jött velem Apletyinhez, aki itt, úgy látszik, a szer
kesztő mellett afféle irodalmi komisszárius. Apletyin kegyes volt 
hozzám, amennyiben adott előleget, nem túl kegyes ugyan, mert 
csak száz rubelt adott, illetve arra is csak utalványt, melyre, mint
hogy nincs előbb fizetési nap, a pénztárnál csak négy nap múlva 
vehetem fel a pénzt. Nyilván kevés ok örömre. Kevés, különösen 
azért, mert Apletyin -  s ez a hír Herbart számára is láthatóan kel
lemetlen meglepetés volt -  közölte velem, hogy Gyinamov, 
a főszerkesztő szintén jóváhagyta Kurella rólam szóló tanulmá
nyának közlését, csak e tanulmányon kívül éppen még magától 
Kun Bélától akar „néhány bevezető sort” a Littérature Internatio
nale számára az én fejezetemhez, s hogy én hozzam el ezt Kuntól.

-  Kun beteg -  mondom én.
-  Tudom -  mondja Apletyin. -  De ne értse félre Gyinamov 

elvtársat, látja Sosztakovics dolgát, az ember nem lehet eléggé 
elővigyázatos. Gyinamov elvtárs ehhez a feltételhez köti a köz
lést.

-  De Kun beteg -  nyögök én.
-  Véleményem szerint legjobb lesz, ha személyesen beszél 

Gyinamowal -  folytatja Apletyin.
-  Mindjárt megyek is, hogy beszéljek vele -  mondom én.
-  Most nem lehet -  mondja Apletyin. -  Fáradjon fel, mond

juk, tizenegyedikén, amikor úgyis el kell jönnie hozzánk, hogy az 
utalványra felvegye az előleget.

Szóval minek örültem? Annak, hogy nem rúgtak ki? Vagy 
hogy hagynak tovább reménykedni? Szerény vagy, barátom, för
telmesen szerény lettél.

Kutya valószínűleg holnap utazik vissza Párizsba, véglegesen 
elutazik innen.

Február 8.

A Pravda mai számában Leningrádi zeneszerzők és zenekritiku
sok gyűlése cím alatt a következő cikk:
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„Leningrád, február 8. (A Pravda tudósítójának telefonjelen
tése.) Leningrád irodalmi és zenei társadalma élénken tárgyalja 
a művészeti problémákat, melyeket a Pravda cikkei -  a Vad 
lárma zene helyett és a Baletthamisítvány -  állítottak az érdeklődés 
homlokterébe. A zeneszerzők leningrádi szövetsége kritikai és 
elméleti szekciójának plénuma két napon keresztül, február 5-én 
és 7-én tárgyalta ezeket a kérdéseket. A gyűlésen hetven zene
szerző és kritikus jelent meg.

A felszólalók nagy számban mutattak rá, hogy zenei kritikánk 
nem tudta idejekorán meglátni és leleplezni a zenei alkotásokban 
megnyilvánuló »baloldali« elfajulásokat.

A felszólalók között akadtak azonban védelmezői is a zenei vad 
lármának. így nyíltan e zene védelmezőjének deklarálta magát A. 
Rabinovics kritikus, aki hasztalanul igyekezett bizonygatni Sosz- 
takovics operájának értékét.

Felszólalt a zavaros fejű Szolertyinszkij is, a zene burzsoá elfer- 
düléseinek ez a közismert védelmezője. Ez a szerencsétlen kriti
kus megismételte a maga mértéktelen komplimentumait Soszta- 
kovics operája címére, továbbra is védelmezve a zavarosságot, 
érthetetlenséget és formalizmust a zenében. Befejezésül Szoler
tyinszkij »fenyegetőzött«, hogy felhagy minden zenekritikusi 
tevékenységgel, mire a folyosókon a gyűlés résztvevői nem min
den éleselméjűség nélkül jegyezték meg, hogy ha Szolertyinszkij 
»szakmát akar változtatni«, csak tessék, ez lesz az egyetlen szol
gálat, amelyet ez a kritikus a zenének megtehet.

A nyílt vagy leplezett formalisztikus felszólalásokat a többség 
élesen visszautasította.

Érdekes volt M. Jugyin zeneszerző felszólalása, aki arról 
beszélt, hogy a baloldaliság trükkjei, éppúgy, mint a zenei kon
zervativizmus, ignorálják a reális életet, az igazságot és a népies
séget a művészetben.

Tomilin zeneszerző szemére vetette a kritikusoknak, hogy 
közömbösek a zenei műkedvelőkkel szemben, és hangoztatta, 
hogy a tömegek számára kell alkotni, és hogy segíteni kell a töme
gek zenei produkcióját.

A vitában összesen tizenhatan szólaltak fel.
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Az elfogadott határozatban kiemelik, hogy a Pravda január 
28-i és február 6-i cikkeinek rendkívüli a fontossága és óriási 
a jelentősége a szovjet művészet további fejlődése szempontjából. 
»A leningrádi zenei kritikában és zenei alkotásokban az utóbbi 
időben -  hangzik a határozat -  nyilvánvalóan szembetűnnek 
a baloldali formalizmus recidívái. Ezek a recidívák a jelenkori 
nyugati burzsoá zene kritikátlan apologetikájára támaszkodnak, 
és akadályozzák a szovjet zenei alkotást, hogy az a szocialista rea
lizmus stílusában fejlődjék. A zene elmeieti mumusainak köz
ponti feladata a baloldali formalizmus végleges szétzúzása; 
ugyanakkor nem csökken a harc szüksége az epigon és eklektikus 
elemek, valamint a proletkult maradványai ellen. A zenekritika 
nem tudott felemelkedni a zeneművek konkrét eszmei-politikai 
és esztétikai lényege értékelésének elengedhetetlenül szükséges 
színvonalára. A kritikusok többsége mindeddig absztrakt kate
góriákkal operált, és nem vette számba a zeneművek társadalmi 
szerepét.«

A plénum elhatározta, hogy az új feladatokkal kapcsolatban 
felül fogja vizsgálni szekciói munkatervét.”

Február 9.

A szovjet vicclap, a Krokogyil éppúgy, mint a Lityeratumaja 
Gazeta, minduntalan felveti a kérdést: hol marad Bábel, mi van 
Bábellel, mért nem produkál már oly régóta semmit? Hol csipke
lődve, hol a méltatlankodó megrovás hangján kérik számon 
a hallgatását. És minthogy a telefonunk közös, akarva, nem 
akarva nap nap után tanúja vagyok, hogy különféle szerkesztősé
gek, melyeket én csak kérhetnék -  és hiába kérnék - ,  hogy szóba 
álljanak velem, keresik, kérik, valósággal üldözik Bábelt, s Bábel 
bújósdit játszik, letagadja magát, néha ígér kéziratot, hogy aztán 
újra halasztást kérjen; megint ígér, majd kifogásokkal, tréfával, 
kigondolt akadályok emlegetésével áll elő. S hiába próbálja 
lerázni őket. Ezek a szerkesztőségek, kiadók és intézmények, 
amelyek nap nap után kérnek tőle valamit, épp állhatatosságuk-
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kai bizonyítják neki, hogy ő itt szükséges, ő kell nekik, ő és épp 
ő az, akinek személyét, munkáját, létét társadalmi értéknek 
tekintik. Őneki van itt helye, olyan hely, melyet ő tölt be, mely 
nélküle árván maradna.

Én azonban, magyar író, Szovjet-Oroszországban éppoly 
kevéssé vagyok bárkinek is szükséges, mint ahogy fölösleges vol
tam Franciaországban, Prigrevica-Sveti Ivánon és Bécsben. 
Nincs helyem -  mert ahol volna, Magyarország, az én Magyaror
szágom, az nincs. Nekem Bábellel ellentétben a nap minden órá
jában erőfeszítést kell tennem, hogy m é g s e  higgyem el, hogy én 
és amit én csinálok, az fölösleges, valami, ami társadalmilag 
olyannyira érdektelen, hogy legjobb esetben csak többé-kevésbé 
eltűrik mint kellemetlenséget és terhet.

Abban a hangulatban, melybe a Pravda tudósítása (a leningrá- 
di plénumról) taszított bele, megvallottam Bábelnek, hogy 
nekem úgy tűnik, ő nem is tudja, milyen szerencsés ember az, 
aki, mint ő, arról panaszkodhat, hogy nem hagyják békén, szinte 
széttépik. Tegnap, a szokásos éjszakai konyhai piknikünkön tört 
ki belőlem ez a vallomás.

A közös vidámság jó médium talán a szórakozásra, de csak 
a közös szomorúság az, mely megnyitja, bizalmassá teszi az 
embereket. Ha Bábelen nem is annyira, mint rajtam, a szomorú
ság, hanem inkább az ideges rosszkedv volt látható, viszonozta 
bizalmamat. Azzal felelt, hogy ő megért engem, de én nem értem 
őt. Nagyon tévedek, ha azt hiszem, hogy helyes képem van az 
ő helyzetéről. Azaz nem a helyzetéről, hanem az ő tevékenységi 
lehetőségéről. Telefonálgatnak neki, és nyilvánosan is kérik, kér
dik, sürgetik, felelősségre vonják, hogy mért nem dolgozik 
-  mintha nem dolgozna!

-  Mi mást csinálok reggeltől estig és estétől hajnalig, mint dol
gozom? A lovakat szeretem, sokat látogatom a lovakat, az igaz, 
lóversenyen sok időt töltök, de ez minden. A lovakon kívül csak 
a munkát szeretem. És Párizst, ahol olyan jd volt élni. De most 
csak a ló és a munka maradt. De gondolja el, ha egy muzsikusnak 
azt mondják: számítunk rád, várjuk a te, épp a te művedet -  ez 
ugye úgy hangzik, hogy irigységet válthat ki, de csak addig, amíg
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elfelejtjük, hogy akik így invitálják, kérlelik és beszélik rá 
a muzsikust új művekre, azoknak zenei ideálja Dunajevszkij. 
Amíg nem publikálok, addig csak lustasággal vádolnak. Ha azon
ban publikálnék, egyszerre sokkal komolyabb, sokkal veszedel
mesebb vádak zuhatagját idézném erre a kopasz fejemre! Úgy 
vagyok, mint a szép lány, akit a bálon mindenki táncba hív -  de 
én tudom, ha táncba mennék, az egész báli közönség, a mostani 
kérők egy emberként fordulnának ellenem. Amint táncolni kez
denék, kiderülne, hogy csak addig láttak szépnek, míg a falat 
támasztottam. E b b e n a bálban úgy táncolni, mint én -  s tán
colni én másképp nem tudok - ,  kihívó illetlenség, sőt vad és 
veszedelmes példa.

S vastag ajkára téve kissé begörbített mutatóujját, közelebb 
hajol hozzám, s titokzatosan és kicsit úgy, mint aki szűköl, azt 
mondja:

-  Azok között, akik élőszóval és nyomtatott betűvel invitálnak 
táncba, sokan vannak, akik ezt csak azért teszik, mert tudják, 
hogy amint ráállok az első keringőre... -  s kesernyés, hangos 
nevetéssel emeli fel kezét, aztán olyan mozdulattal, mint aki 
búcsút integet, ezzel a szóval fejezi be a mondatot: -Addio maré!

Ebben a pillanatban világos lett előttem: ez az ember fél. S tán 
nemcsak néha. S tán legtöbbször, és nemcsak mások, hanem 
önmaga megtévesztésére is, csak szimulál, szimulálja az élet
örömet.

Megint Gorkijról beszélt. Mikor Bábel könyve Bugyonnij 
vörös lovasairól, a Konarmija megjelent, Bugyonnij, akinek 
a nevét épp ez a könyv tette fogalommá, ebben a könyvben sze
mélyes sértést, a forradalom, a forradalom ideáljai, a forradalmi 
miles gloriosus meggyalázását látta. Mások is felháborodtak 
a Konarmija minden pózt és forradalmi romantikát, színpadias 
hazugságot megtagadó realizmusán, de mindenkinél hevesebben 
Bugyonnij fordult ellene. Az egyetlen ember, aki védelmébe 
vette a Konarmiját, Gorkij volt, aki látva a veszélyt, magához 
Sztálinhoz ment. Sztálin erre egy szavával -  egy vacsorán a baju
sza alatt dünnyögött valami olyat, hogy nem is rossz, sőt egész jó 
könyv a Konarmija, de úgy dünnyögte, hogy meghallják -  véget 
vetett a hajszának.
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-  De mért nem dünnyög most valami ilyet Sosztakovics védel
mében?

Mióta a Pravdában megjelent az a cikk, Sosztakovics nevét 
még csak említeni is tapintatlanság. Bábellel is most beszéltem 
először erről. Nem vette rossz néven, de azzal a kicsit fölényesen 
gúnyos s mégse barátságtalan arckifejezéssel, melyet már isme
rek nála, s kinyújtott kezének olyan mozdulatával, amilyennel 
a tanító inti csendre a féktelen gyerekeket -  elhallgattatott, illető
leg figyelmeztetett rá, hogy már nagyon késő, illetőleg korán van, 
s hogy tekintettel kell lennünk M.-re, akinek másnap munkába 
kell mennie. M. azonban még megjegyezte, hogy az ő benyomása 
szerint Sosztakovics esetében egy, Sosztakovics személyénél és 
operájánál súlyosabb, általános jellegű kérdést tűztek napi
rendre, általánosabb jellegűt, mint akkor, mikor a Konarmijáról 
volt szó. M. azt mondta, hogy az ő benyomása szerint ezzel 
a Sosztakovics ellen indult kampánnyal egy nagyobb méretű 
kampány épp csak hogy elkezdődött. Bábelt kérdezte: nem gon- 
dolja-e ő is, hogy így van?

-  Csak azt nem értem, hogy bírhatja ki az ember az életet egy 
olyan okos nővel, mint ez az Irma Jakovlevna -  válaszolta Bábel 
hozzám fordulva, és ez a tréfás megjegyzés, melyen ő nagysze
rűen mulatott, válasz volt is, nem is. Es hogy így jókedvű lett, 
hamar elmondott még a konyhaajtóban egypár mulatságos plety
kát, amit Antonyina Nyikolajevna hozott neki haza a szabónőtől 
-  Antonyina Nyikolajevnának mindig részletesen referálnia kell, 
mert Bábel imádja a pletykákat, amilyeneket csak szabónőnél 
lehet felszedni. S Bábel könnyei csurogtak, úgy nevetett, míg 
mesélte, hogy hogyan próbál estélyi ruhát egy nagyon nagy keblű 
idősebb hölgy, s közben ő maga is utánozta a telt keblű idősebb 
hölgy mozdulatait.

EPILÓGUS

Költő szerettem volna lenni,
Szüretre érni, szüretre hívni 
Öreg koldust és ifjú lázadót
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5  meg még a gazdag svihákot is,
Lányt, asszonyt, minden földlakót 
Meghívni dalra, vendégelni,
Jók, rosszak, tessék szüretelni,
Hisz született tékozló a szív,
S megrészegít, ki részegem!
Mint tőkén a duzzadó fürtök,
Eseng, esenget nehéz gazdagságom:
Hát nincs, nincs nekem kegyelem?
Hol késtek, jertek, szedjetek meg!
E z az a segély, amiért fájok...
Költő szerettem volna lenni,
De nincs, kijönne szüretelni,
S arany levél sötéten fonnyad,
Dudva, gaz veri fel a nem használt utat, 
Ivó nélkül kiszárad a kutad.
Sorvad,
Huny a tűz, ha nincs, ki melegedvén szítja. 
M i leszek, mi lettem?
Se lant, se parittya,
Csak kóbor jómadár.
Kinek nincsen hova menni,
Kinek nincsen miért lenni,
Világ annak kalitka.

„B uharin  elvtársnak helyesbítenie kell 
koncepcióját...”

Február 10.

Mintha a jelmondat mintájára, miszerint nulla dies sine linea, itt 
most ezt a szabályt léptették volna életbe, hogy minden egyes 
napnak új meglepetést kell hoznia -  mondtam egyszer, nem épp 
lelkesen, Kurellának.
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Ő azonban lelkesen válaszolt: -  Igen, épp ez az, itt hihetetlen 
dinamikus az élet.

És magyarázta, hogy azoknak „fönt” szakadatlanul reagálniuk 
kell új és új szükségletekre, mert itt viharosan fejlődik az élet
-  szükségletekre, amelyeket mi lent még nem is tudunk áttekin
teni.

Miféle szükséglet követelte a mai nap meglepetését? A mai 
napét, mely olyan, mintha bomba robbant volna. S a legmegdöb
bentőbb, magánál a robbanásnál is vérfagyasztóbban hat rám: 
másutt a szenzációkról, mennél inkább szenzációk, annál többet 
beszélnek, itt meg még ha világos nappal, a teljesen normális hét
köznap kellős közepén robban is a bomba, mindenki úgy tesz, 
mintha észre se venné, senki még csak fel se néz, hanem moso
lyogva vagy nem mosolyogva, de mintha semmi se történt volna, 
folytatják az emberek a sétájukat vagy beszélgetéseiket, valóság
gal heroikusán tökéletes színészekként, igen, mintha mindenki, 
kivétel nélkül mindenki valami óriási színpadon mozogna -  egy 
láthatatlan néző előtt.

Egy rohadt koncepcióról -  ezen a címen szervírozza a ma reggeli 
Pravda a megrendítő leckét. A lecke arról szól, hogy sose tud
hatja az ember este, mire fog ébredni reggel. S hogy nem tudhatja 
ezt még az Izvesztyijának, a Pravda mellett a legnagyobb szovjet 
napilapnak a főszerkesztője se, noha ő ezen a magas tisztségén 
kívül egy még nagyobb, ennél sokkal nagyobb tisztséggel is 
dicsekedhet, ti. azzal, hogy Ny. I. Buharin a neve. A rohadt kon
cepcióról szóló Pravda-cűsk úgy bánik el ma reggel az Izvesztyija 
főszerkesztőjével, mint a mérges basáskodó tanító az iskolás gye
rekekkel. Jól meghúzza a fülét, s miután nagyokat húz rá a botjá
val, felszólítja, hogy ezután a nyilvános elnáspángolás után
-  a kölyök, akit Ny. I. Buharinnak hívnak, töredelmesen, hala
déktalanul és nyilvánosan kérjen bocsánatot az igazságos tanító 
bácsitól, mert ha nem... s erre az esetre a kölyköt, akit Ny. I. 
Buharinnak hívnak, nem újabb nyilvános megbotozással, hanem 
ennél sokkal szigorúbb büntetéssel fenyegetik meg.

A Pravda cikkében nincs egyetlen mondat, melyről még én is 
be nem tudnám bizonyítani, hogy objektíve hamis, és hogy
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a hang durvaságával próbálja ellensúlyozni az érvelés tarthatatlan 
gyöngeségét. Hát még Buharin hogy szedné ízekre, zúzná porrá 
a Pravda cikkét, ha a lapban, melynek főszerkesztője, vitába 
lehetne szállnia a Pravdával! De annyit megtanultam, hogy nem 
téren és időn felül álló objektív igazságok szelleme diktálja az 
olyan szenvedélyes hivatalos állásfoglalásokat, mint amilyen 
a Pravdának ez az Egy rohadt koncepcióról szóló cikke is, hanem 
taktika, melyet gyakorlati politikai szükségletek írnak elő.

A Pravda cikkére, illetőleg kirohanására Buharinnak az 
Izvesztyija múlt hó 21-i számában, a Lenin halálának évfordulója 
alkalmából írt megemlékezése szolgáltatott okot (vagy ürügyet?) 
-  helyesebben az, hogy Buharin a Lenin forradalma előtti régi 
cári Oroszországról azt írta ebben a megemlékezésében, hogy 
a cári Oroszországnak „az oblomovizmus egyetemes jellemvo
nása volt, akkor az Oblomovok nemzete uralkodott”, s hogy 
a nemzet szót még alá is húzta. „Kialakulatlan, az öntudat ala
csony fokán élő, ázsiaian renyhe” -  ezeket a jelzőket alkalmazta 
Buharin a cári Oroszországra és az akkori orosz népre, és ezeket 
idézi a Pravda cikke mint „egy rohadt koncepció” példáit és bizo
nyítékait. A jelzőket idézi a Pravda -  teljesen elhallgatva azt, 
hogy Buharin azért hangsúlyozta a múlt minden negatív jellem
vonását, hogy a Lenin halála évfordulójára írt megemlékezésében 
annál élesebben domborítsa ki Lenin nagyságát, aki az októberi 
forradalom élén állva a régi Oroszországot a Szovjetunióvá és 
a régi ázsiai oroszt óriássá változtatta, olyan óriássá, aki hegyeket 
mozdít el helyükből, megváltoztatja a vizek folyását, sivatagokat 
termőfölddé varázsol, és építve az új világot, ma még az ellensé
get is bámulatra kényszeríti. A Pravda azonban ezt elhallgatja, 
s Buharin cikkéből semmi mást sem idéz, csak azt, amit Buharin 
a múltról ír, csak azt, amiből „a nemzetgyalázás” vádját kovácsol
hatja Buharin ellen. Meghamisítja Buharin cikkének egyetlen 
tendenciáját: azt, hogy az októberi forradalom és Lenin törté
nelmi műve dicsőítésének van szentelve. Nincs az az író, akinek 
ilyen idézési módszerrel a fejére ne lehetne zúdítani a legször
nyűbb vádakat is.

De ezenkívül: amit itt a kiszakított idézetek alapján bűnként
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olvasnak Buharin fejére, az nemcsak a forradalmár, hanem senki 
felvilágosult ember szemében se mind e mai napig nem számított 
bűnnek, hanem egyszerűen történelmi igazságnak. Amilyen szép 
volt és -  ami ugyanazt jelenti -  igaz volt, amikor Dimitrov 
a német fasiszták bírósága előtt azt mondta, hogy „büszkén vallja 
magát a bolgár nép fiának”, ugyanolyan visszataszító és elké
pesztő, ha a Pravda egy ugyancsak összefüggéseiből kiszakított 
idézettel Lenin egyik könyvéből és sok Sztálin-idézettel azt 
akarja bizonyítani, hogy ma a Szovjetunióban szocialista követe
lés a t ö r t é n e l m i  o r o s z  n e m z e t i  b ü s z k e s é g  sérthe
tetlenségének a követelése. Minden büszkeség buta, de bizo
nyára legbutább és nincs semmi, ami inkább ellenkezik a marxi
lenini gondolattal, sőt egyszerűen az épelméjű, mai realitások 
iránt és mai feladatok iránt fogékony ember gondolatával, mint 
-  büszkének lenni a bőröm színére vagy arra, hogy francia, nem 
pedig orosz, vagy fordítva, hogy orosz, nem pedig francia az 
anyanyelvem. S hogy valaki a polgári civilizációnak ettől a legát- 
kosabb betegségétől mentes -  ezt nem a mai Németországban, 
hanem a mai Szovjetunióban egyszerre „rohadtságnak” bélyeg
zik. Nem értem, és sose tudom majd megérteni.

Mindennek a tetejébe a Pravda nemcsak Buharin múlt hónapi, 
Lenin halála évfordulójára írt megemlékezése miatt mennydö
rög, hanem Buharint mint a rohadt koncepció képviselőjét fele
lősségre vonja azért a vezércikkért is, melyet az Izvesztyija 
e hónap 2-án közölt, s melyből a Pravda a következő részletet 
inkriminálja:

„És a népek -  írja Buharin - ,  melyek számára még nemrég az 
»orosz« név egyet jelentett a zsandárral, a pópával, a porkolábbal, 
a büntető expedícióval, a fosztogató üzérrel s azzal a politikával, 
mely éhhalált, betegséget, pusztulást, nemzeti kultúrájuk meg
semmisítését jelentette...”

A Pravda ezzel a három ponttal fejezi be az idézetet, letörve 
a mondat folytatását. De én olvastam Buharin cikkét, melyben 
ő a nagyorosz „uralkodó nemzet” hódító, gyarmatosító és rabló 
módszereivel szembeállította a proletárállam, a Szovjetunió való
ságát, s épp azt hangsúlyozta, hogy a proletárforradalom igen
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rövid idő alatt mindjobban legyőzi a múlt negatív hagyományait, 
a nemzeti gyűlöletet, bizalmatlanságot és korlátoltságot, és egyre 
erősbödő kapcsokat teremtett a Szovjetunió egyenrangú népei 
között. De ha Buharin nem is ebben az összefüggésben írt volna 
úgy, ahogy írt, a cári Oroszország nagyorosz, már a maga idejé
ben is anakronisztikus, feudális ázsiai vadsággal folytatott, bün
tető expedíciók szakadatlan sorával illusztrált imperialista nem
zeti politikájáról, akkor is csak azt ismételte volna meg, ami vitat
hatatlan tény és köztudomású igazság. Puskintól és Gribojedov- 
tól kezdve Leninig és Pokrovszkijig költők, politikusok és törté
netírók légiója egyetért Buharinnal abban, hogy micsoda véres 
átkot jelentett a cári Oroszország, a nagyorosz elnyomás a lengye
lek, finnek, ukránok, zsidók stb., valamint a kaukázusi és a még 
„romantikusabban” távoli népek és törzsek életében.

A Pravda cikkéből értettem meg, hogy miért számít ma itt 
Pokrovszkij Oroszországról szóló történelme annyira rossz 
könyvnek, hogy még a közkönyvtárakból is kivonták.

A legkülönösebb az egészben, ahogy itt a nacionalizmus és 
internacionalizmus fogalmát fejtetőre állítják. Amit eddig nacio
nalizmusnak gondoltam, arról most azt kellene megtanulnom, 
hogy internacionalizmus, éspedig az egyetlen igazi internaciona
lizmus. És amit mindennemű elfogultságtól mentes, egyedül 
lehetséges marxista történelemfelfogásnak véltem, arról azt kel
lene elhinnem, hogy az nacionalista ellenforradalmárok szemlé
lete.

S a Pravda Buharin fejére olvassa mindazt, amit egykor Lenin 
a vele való vitáiban ellene mondott, de Lenin egyik olyan kijelen
tését se idézi, mely a megbecsülés, elismerés és egész különleges, 
meleg szeretet hangján szól Buharin személyéről. Ilyen „idézete
ket” még könnyebben és nagy számban elő lehetne halászni nem
csak Lenin, hanem Sztálin egykori beszédeiből is. Konklúzió
ként azonban -  s ez a fontos -  a Pravda azzal lepett meg engem 
-  s egész biztos nem csak engem - ,  hogy Buharin és az ellenforra
dalmi, fehérgárdista nacionalisták történelemszemlélete között 
rokonságot, sőt teljes azonosságot állapít meg.

Szó szerint ezt írja: „Buharin állítása arról, hogy a cári Orosz
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országban mit jelentett az »orosz« név a nem orosz népek szá
mára, lényegében mindenfajta nacionalisták gonosz és rágalmazó 
állításainak a visszhangja. Ilyen hangon beszéltek az oroszokról 
általában és általánosítva Petljura emberei, a dasnyakok, a grúziai 
mensevikek és a föderalisták, a muszavatisták, az alas-ordinciak 
és így tovább.”

Ez a Pravda elméleti konklúziója. De van még egy nem elmé
leti, hanem személyes élű konklúzió is a Pravda cikkében, és ez 
semmivel sem kevésbé megdöbbentő. Nem kevesebbet követel 
Buharintól, mint nyilvános vallomást arról, hogy amit ő interna
cionalizmusnak hitt, az rohadt nacionalista koncepció, amit 
pedig nacionalista koncepciónak vélt, az marxista-leninista. 
Buharintól a Pravda ilyen nyilvános bűnvallást követel, és hozzá 
még „a leggyorsabban”. Szóról szóra:

„Buharin elvtársnak helyesbítenie kell »koncepcióját«, és 
reméljük, hogy ezt a leggyorsabban és elengedhetetlenül világo
san meg fogja tenni.”

S ha nem teszi meg? Ha a Pravda cikke nem győzte meg arról, 
hogy rohadt az ő koncepciója? Ha Buharin az ő humor iránt 
közismerten fejlett érzékével fennakad például azon, ahogy 
a Pravda szerint 

„a mi nagy népünket már azért is díszhely illeti meg a világ 
népei testvéri családjában, mert ez a nép a világnak olyan zseniá
lis vezéreket adott, mint Lenin és Sztálin”,

s ha Buharin védelmére kelne a grúziai népnek, melyet a cikk
író meg akar fosztani a neki kijáró díszhely bizonyítékától?

A Pravda -  s ez az, ami semmiképp se tréfa - ,  a Pravdát nem 
érdekli, hogy mit gondol Buharin. A Pravda -  „por ordre du 
mufti” -  nyilvánosan ráparancsol Buharinra, hogy függetlenül 
meggyőződésétől, „leggyorsabban és elengedhetetlenül világo
san” ezt és ezt kell kijelentenie.

Hetek előtt Kutya férje jelen volt egy fogadáson, melyet formá
lisan Buharin mint az Izvesztyija főszerkesztője rendezett az 
Izvesztyija fogadótermében. Buharint egész idő alatt közrefogta 
s egy percre se tágított mellőle két jól megtermett, nála sokkal 
jobban öltözött orosz. Meglehetős nyomasztó látvány volt. Maga
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Buharin azonban mintha fel se venné, nem is hederítve két 
komor árnyékára, fölényesen friss volt, s bár keveset beszélt, sok
szor felhangzott vidám nevetése.

S most elgondolom: ma, február 10-én, ezen a különösen hideg 
téli napon Buharin, aki körülbelül ötvenedik életévéhez közele
dik, bőrsapkájával a fején, ragyogóan okos, szinte vidáman ele
ven tekintetével s szeme szögletében a sok apró, nevető ránccal 
megérkezett hivatalába, az Izvesztyija szerkesztőségének nagy, 
szürke épületébe. Mielőtt befordult a kapun, lerázta magáról 
a havat, majd barátságosan jó reggelt kívánt a kapusnak, s indult 
fel a lépcsőkön, az ő főszerkesztői szobájába. Egyszerre megáll, 
s hátranéz. Úgy tűnik neki, mintha a kapus furcsán köszönt volna 
vissza, különös tartózkodással. A lépcsőházban sokan jönnek 
vele szembe, egyesek, mintha nem vennék észre, nem köszönnek 
neki, mások különös arccal fogadják köszönését. Zavartan vagy 
-  ebben a szerkesztőségben sokan vannak ilyenek -  határozottan 
sötéten, ellenségesen. Buharin azonban gondolatban, talán tény
legesen is könnyedén vállat vont: kicsit megveti ezeket a sötét ala
kokat. Gépírónőjétől kezdve minden „alárendeltje” voltaképp 
föléje van rendelve, ellenőrként. O azonban már megszokta ezt. 
Főszerkesztői szobájába érve bőrsapkáját, télikabátját a fogasra 
akasztja, miközben egy pillantást vet íróasztalára, ahol „az 
ő lapja”, az Izvesztyija mellett ott fekszik a Pravda mai frissen 
nyomott száma. Nem siet megnézni, előbb még kicsit melegszik 
a kályha mellett. Ámde megint eszébe jutnak a különös tekinte
tek, a munkatársak különösen barátságtalan, még a szokottnál is 
barátságtalanabb arca. S ekkor leül íróasztala mellé, kezébe veszi 
a Pravdát, melynek egyszer ő volt a főszerkesztője, hiszen egy
szer ő a Politbürónak is tagja meg a Kommunista Internacionálé- 
nak még elnöke is volt...

Itt megáll a fantáziám. Azt hiszem, hogy megállt Buhariné is. 
Mert első spontán reakciója az kellene hogy legyen, hogy egysze
rűen vegye kabátját, s fejére csapva a sapkáját, bevágja maga 
mögött az ajtót, és odadobjon mindent... Ez volna az egyetlen 
emberi, normális és őszinte. Illetőleg: egyetlen normális, de nem 
osztatlanul őszinte. Bármennyire is igazság az ő igazsága, nem áll
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hat ki mellette, ha ezzel elszakad a párttól. Mert akik csúfot 
űznek belőle, akikkel szemben áll, azok az ő pártja, az ő forradal
mának, az ő ügyének, igen, mégis az ő ügyének a letéteményesei. 
Nem fordíthat nekik hátat anélkül, hogy ne szakítson mindazzal, 
amiért tizenhat éves kora óta él. S azok ezt tudják. S mintha csak 
azon volnának, hogy olyan szituációkat teremtsenek, melyek őt 
a végsőkig megalázzák, megfosztják minden emberi méltóságá
tól. Politikai hullaként nyilvánosan felravatalozzák, és ugyanak
kor tovább játszatják vele az Izvesztyija főszerkesztőjének a sze
repét.

Nem kételkedem, hogy ebben az esetben arról van szó, amit 
Kurella „szükségesnek” nevez. Eszembe jut Feldmannal való 
beszélgetésem Gál Franciska filmjének, a Péternek a sikerével 
kapcsolatban. Van itt egy politikailag káros nimbusza és vonzó
ereje mindennek, ami nem hazai, van egy bizonyos nosztalgia, 
melyet ébren tart és táplál az, hogy szovjet állampolgár nem jut
hat külföldi újsághoz és nem lépheti át a szovjet föld határát. 
Európának, de a tiltottnak és elérhetetlennek is ez a nimbusza és 
vonzóereje veszedelmet jelent. Ezt akarják fölülről ellensúlyozni 
egy mesterségesen felfokozott önbizalommal, önérzettel és büsz
keséggel. Lehet, hogy ez valóban „szükséges”.

De lehet-e ily megalázóan brutális módon, lehet-e furkósbottal 
önérzetre és büszkeségre nevelni? Nem lehetne-e ezt a célt vala
mivel kevésbé szégyenletes eszközökkel, nem az írott szó hitelé
nek ilyen mértékű kompromittálásával elérni, mikor itt, ha már 
éppen szükséges a büszkélkedés, elvégre valóban van mire büsz
kének lenni?

Ugyanaznap éjjel.

„Caro m’é il sonno e piú l’esser di sasso,
Mentre che l’ danno e la vergogna dura. .. ”*

* „Aludni jó és kőből lenni még jobb, míg szégyen s gyalázat úr a világon.” (Michelan
gelo, Rónay György fordítása)
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Folytatva ott, ahol délelőtt abbahagytam: van, amire itt joggal 
lehetne büszke az ember. Nemcsak a szovjet polgár, de minden 
ember, mert hiszen a Szovjetunió ügye mindnyájunk jövőjének 
ügye. De ahogy van, amire joggal büszke lehet az ember, van még 
az is, ami „vergogna”, szégyellnivaló. Még? A baj az, hogy nem 
„még”-ről van szó, nem múltbeli, még el nem takarított marad
ványokról, hanem mai, legeslegfrissebb keletű, újszülött kezde
ményezésekről, s hogy ezek azok, amelyek szégyellnivalók.

Éjszaka van, és ahelyett hogy lefeküdnék- ó, aludni, aludni! - ,  
figyelek, nem nyikorog-e a falépcső, nem jön-e Bábel az éjszakai 
szokásos kirándulására, s előttem újságok. Újra és újra olvasom 
a cikkeiket, és nem sikerül meggyőznöm magamat arról, hogy 
nem szégyen, és nem rossz, és nem csak rossz az, ami és ahogy 
írva áll bennük. M.-nek volt igaza: a Sosztakovics ellen írott för- 
medvény csak nyitány volt, s ami mind világosabb, helyesebben 
mind sötétebb rendszerességgel utána következett és következik, 
az a legbaljóslatúbb fenyegetést is fölülmúlja.

A kormány egy bizottságot alakított -  Vszeszojuznij komitet 
po gyelam iszkuszsztv - ,  melynek feladata, hogy a Szovjetunió 
egész területén irányítsa a művészeti „termelést”. S a Vecsemaja 
Moszkva mai száma autentikus ízelítőt ad abból, hogy milyen 
szellemben történik majd ez az irányítás. Ennek az újonnan alakí
tott Vszeszojuznij komitetnak a most kinevezett elnöke, P. M. 
Kerzsencev afféle programbeszédet tartott Moszkvában a művé
szeti dolgozók központi vezetőségének erre a célra összehívott 
plenáris ülésén. Kerzsencev bejelentette, hogy az ő felügyelete 
alá tartozik a Szovjetunió minden népe művészetének minden 
ágazata: a film, a színház, a zene és az építészet.

Függetlenül attól, hogy ez a P. M. Kerzsencev vakmerőén 
zseniális egyéniség-e vagy Jonov-Anyiszimov-szerű, a maga 
árnyékától is megijedő irodalmi botosispán -  nem tehetek róla, 
maga a gondolat, a központosított irányítás és felügyelet, me
lyért Kerzsencev elvtárs lelkesedik, engem hideg borzalommal 
tölt el.

„A kultúra frontján óriási politikai esemény” -  mondja Ker
zsencev erről az ő most megszületett bizottságáról. És az új,
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hatáskörében az egész Szovjetunióra kiterjedő bizottság elnöke 
egész tekintélyével azt is megmondta, hogy a mai naptól fogva 

„a művészet minden munkásának szem előtt kell tartania 
S z t á l i n  és Molotov, valamint a Pravda Sosztakovicsról szóló 
cikkének utasításait”. (A Vecsemaja Moszkva új szokást honosít 
meg: a plenáris ülésről, illetve Kerzsencev beszédéről szóló tudó
sításában Sztálin nevét következetesen vastag betűkkel nyom
tatja ki.)

„Minden művész köteles ezekből az utasításokból levonni 
minden konzekvenciát, mivelhogy ezek az utasítások lényegbe- 
vágóak: miként kell harcolni a szocialista realizmusért, miként 
kell a művészetben a mi gyönyörű valóságunkat helyesen ábrá
zolni.” (A Vecsemaja Moszkva ezt az egész mondatot vastag 
betűkkel emeli ki.)

Sosztakovicsot személy szerint is megemlíti, hogy megmagya
rázza a maga módján, hogy a zeneszerző hol hibázta el az operá
ját. Úgy kellett volna komponálnia, „mint a nagy komponista 
-  Rimszkij-Korszakov, aki éveken keresztül gyűjtötte az orosz 
népdalokat”. A hiba az, hogy Sosztakovics ezt nem tette, hanem 
ehelyett

„Sosztakovics az ő operáját dolgozószobája csendjében, a népi 
alkotások gazdagságától távol alkotta”.

A dolgozószobája csendje helyett kocsmába kellett volna men
nie, és ott írni az operáját? Az össz-szovjet művészeti bizottság 
elnökének a művészeti alkotás pszichológiai processzusáról olyan 
fogalmai vannak -  vagy legalábbis úgy tesz, mintha olyan fogal
mai volnának - ,  mint az én egykori Trombitás őrmesteremnek, 
aki a szabadkai hatos honvéd gyalogezred kaszárnyájának udva
rán, szétvetett lábbal és égbe szúró nagy bajuszával, „erkölcsi 
oktatást” tartván, így magyarázta meg a századnak, mit jelent 
a kifejezés, hogy „Isten kegyelméből való császár és király”:

-  Tudni való, hogy a honvédnek a káplár, a káplárnak a sza
kaszvezető, a szakaszvezetőnek az őrmester, az őrmesternek 
a zászlós úr, a zászlós úrnak a hadnagy úr, a hadnagy úrnak 
a főhadnagy úr a közvetlen fölöttese és parancsolója, és így 
tovább, egész föl Őfelségéig, akit csak Isten nevezhetett ki király
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nak, mert ki lehetne más, aki a királynál is följebb áll? Aki azt 
hiszi, hogy nem így van, jelentkezzék, lépjen ki a sorból, majd 
megtanítom én rá, az anyja civil istenit, hogy amit én mondok, az 
úgy van, az parancs, és kuss.

Természetesen senki se jelentkezett. Trombitás őrmester úr 
m in d e n k it meggyőzött. Kerzsencev elvtárs előadása is teljes 
sikerrel járt. Senki se mondott ellent, mikor kijelentette, hogy az 
igazi művészet -  az, amit ő követel -  a „széles tömegek számára 
érthető, közeli és népszerű művészet”. (A VecsemajaMoszkva ezt 
is vastag betűkkel nyomja, mint sarkalatos igazság kinyilatkozta
tását.)

A Buharin „rohadt koncepciója” elleni támadás szervesen 
összefügg a szovjet művészettel szemben támasztott követelmé
nyekkel; ezt Kerzsencev árulja el, amikor referátumában „for- 
malisztikus és naturalista eltévelyedés” rikító példájaként Kava- 
leridze rendező Prométheusz című filmjét említi meg. E törté
nelmi film témája a szabadságharc, melyet a Kaukázus hegylakói 
vívtak az elmúlt század első felében a cári Oroszország ellen. 
Ahogy Buharinnak bűnéül rótták fel, amit arról írt, hogy az 
„orosz” nevet a cárizmus gyűlöletessé tette a cári birodalom 
számtalan elnyomott népe előtt, Kerzsencev ugyanúgy ennek 
a filmnek a rendezőjét azzal vádolja, hogy -  meghamisította a tör
ténelmet. A valóságban azonban ez csak egyet jelenthet: Kavale- 
ridze nem hamisította meg a történelmet, hanem csak egy témát 
választott, amely ma itt nem „opportunus”. De mért nem oppor- 
tunus, amikor ma minden, a Szovjetunión belül élő nép közt 
megszűnt minden ellentét és minden nemzeti elnyomás? Ez 
a kérdés ellenállhatatlanul föltolakszik, s ez a kérdés fontos. S ezt 
a kérdést senki se veti fel. Ellenben Kerzsencev csodát ígér. Való
ban csodát, tehát lehetetlent, ti. azt, hogy ő és az ő vezetése alatt 
álló bizottság „el fogja érni, hogy minden művészi produkció 
magas színvonalú lesz” -  és befejezi egy elmefuttatással, melyre 
igazán nem lehet azt mondani, hogy bárminemű gondolati tar
talma is volna. Ami gondolati tartalma van, az teljesen hibás gon
dolat, amennyiben abból indul ki, hogy a művészt bárki is „segít
heti” alkotó munkájában.
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„A művészet problémáinak nagy figyelmet szentelnek pártunk 
vezetői, élükön Sztálin elvtárssal, a zseniális vezérrel. S z t á l i n  
elvtárs arra tanít bennünket, hogy idejekorán segítsünk a művé
szet egyes dolgozóinak hibáik helyreigazításában. O figyelmesen 
segít, és megmutatja nekünk az utat, mely a művészet új, nagy
szerű győzelmeihez vezet.”

Ellentétben a pár nap előtti leningrádi plénummal -  akkor még 
nem volt ez a bizottság-, ezúttal már senki se jelentkezett se kér
déssel, se ellenvéleménnyel. A Vecsemaja Moszkva (csupa 
öklömnyi vastag betűvel) így fejezi be a tudósítást:

„Kerzsencev elvtárs befejező szavaira, hogy a párt és személye
sen Sztálin elvtárs figyelemmel kíséri a művészet kérdéseit, 
a színház, film, zene és képzőművészetek termékeit, a művésze
tek egyes munkásainak tevékenységét, a teremben viharos 
ünneplésben részesítették Sztálin elvtársat.”

Bizarr elképzelés: észrevétlenül most benyitna hozzám Sadr 
elvtárs. O bizonyára jelen volt ezen a plenáris ülésen, s kétségte
len, hogy azok között volt, akik nemcsak tapsoltak, hanem 
őszinte lelkesedéssel helyeseltek Kerzsencev beszámolójának. 
Sadr minden valószínűség szerint maga is tagja a művészet ügyeit 
intéző bizottságnak. S ahogy most itt benyitna s észrevétlenül 
megállna mögöttem, bizonyára még a szokottnál is elégedettebb 
volna a dolgok menetével és önmagával. S én megfordulnék, s lát
nám, hogy milyen elégedett. Pillanatnyi meggondolatlan elkese
redésemben és neki, a XX. század Michelangelójának elrecitál
nám ama másik Michelangelo két sorát, azt, amit mottóul írtam 
a mai nap homlokára.

-  Érti, Sadr elvtárs? Az a firenzei azt mondta, hogy aludni sze
retne, de még jobban szeretne kő lenni, míg tart ez a pusztulás 
-  és szégyen... „Vergogna” szép szó, azt jelenti, szégyen. Szé
gyen. Erről az érzésről a világ minden nyelvén azt mondják, hogy 
égő, égető, belülről egész a bőrig süt át, az embert a maga egészé
ben önmaga kínjává teszi. Érti, Sadr elvtárs?

O jóakaratúan, emberbaráti leereszkedéssel, őszintén és abszo
lút nyugalommal felelne:

-  Nem. Soha semmi ilyet még nem éreztem.

410



Szokásom szerint, mint más távollevőkkel, megpróbáltam vele 
is gondolatban hosszú beszélgetést folytatni. Az én számomra 
a konklúzió az, hogy nekem ugyan régi vágyam a „széles tömegek 
számára hozzáférhető, közeli és érthető” irodalmat alkotni, mióta 
élek, legfőbb vágyam, s talán nemcsak nekem, hanem szíve 
mélyén minden művésznek

„Seid umschlungen Millionen,
Diesen Kuss dér ganzen Welt”*,

de Sadr-Kerzsencev kivétel, valamint, ami az ő számukra is hoz
záférhető, közeü és érthető -  azt akarni se tudom, és nem is aka
rom. Nem és nem.

Gábor Andor, az Optimisták új lektora

Február 11.

Ez is azok közül a dolgok közül való, amelyeket nem könnyű 
megérteni: a szovjet glóbusz szelleme. Az itteni hírlapokban csak 
pár soros gyér hírek találhatók arról, ami a Szovjetunión kívül 
történik. Még ha a külföldi munkásmozgalom nagy eseményeiről 
van is szó. így ma csak Hajdútól tudtam meg, hogy Budapesten 
megint egyszer napok óta tart a kommunistavadászat, és Hajdú
tól kaptam meg a Pester Lloyd múlt heti néhány számát, mely 
a letartóztatásokról számol be. Ott olvastam azt is, hogy a rendőr
ségen az egyik fogoly „öngyilkossági kísérletet” követett el.

Kurellának eddig háromszor kellett újraírnia az Optimistákról 
szóló tanulmányát. Hajdútól tudtam meg, hogy az utolsó, harma
dik változatot a Littérature Internationale csak akkor akarja végle

* „Milliók ti, kart a karba!
Gyűljön csók az ajkakon!” -  Schiller: Az örömhöz. Rónay György fordítása.
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gesen elfogadni és az Optimisták XI. fejezetével együtt közölni, 
ha megkapja rá Kun placet\kt. Addig a fejezetet se fogják közölni. 
A budapesti letartóztatások magukban is elég ok arra, hogy nem 
lehet Kunt most ilyen ügyekkel terhelni, de szerencsétlenségre 
még mindig beteg is.

Még valamit megtudtam: az Optimisták megrövidített német 
változatát Bork véleményezésre Gábor Andornak adta. Ezt maga 
Gábor közölte velem, mikor a Kominternben találkoztam vele. 
Azt is megmondta nekem, hogy semmiképp sem tud belenyu
godni abba, amit én az első fejezettel csináltam. Amellett fog kar
doskodni, hogy hagyják meg eredeti fogalmazásban, húsz helyett 
hetven oldalon. Egyetértek.

Február 14.

Ma felvettem a száz rubel előleget a Littérature Intemationale- 
ban, de Gyinamowal nem sikerült találkoznom.

-  Ha nincs itt, akkor úgy látszik, hogy nem jött be a szerkesz
tőségbe -  mondja Apletyin, és még azt a szintén nem eredeti és 
mélyenjárónak se mondható következtetést is levonta: -  Tehát 
továbbra is el kell halasztani az Optimisták fejezetének közlését, 
s Kurella tanulmányát is, persze.

És aztán egy hasonlóképp ismerős tanáccsal vigasztalt: -  Ma 
14-e van? Próbálja meg, jöjjön fel, mondjuk, 17-én.

Dolgozom a drámán, de valahogy hiányzik az a benső biztonsá
gom, amellyel egyébként írni szoktam. Az élethez képest hal
ványnak, vértelennek érzem.

SZELÍD SZÓ

.. .Már mindent betemet a hó.
Szelíd szó, te szegény,
Szelíd szó, te didergő,
Hol egy szöglet, ahol te megbújhatsz?
Más madarakkal délre nem szállhattál?
Fészket a földön te már nem találsz?
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Már mindent betemet a hó.
Ma fehér, holnap piros lesz a hó.
M it ér a föld, melyen te fázol?
M it ér a hős és minden győzelem 
M it ér, ha útján téged elgázol? 
lm  vallók én itt benn a harci sorban: 
Utánad vágyom, csak téged szeretlek, 
Trombitazengés, fegyvercsörgés közt 
Gyámoltalan kézzel, síró tenyérrel 
Nyúlok utánad, s büszke zászlók alól

Gyenge szárnyad suhogását lesem.

Február 16.

Valami elromlott bennem, vagy csak egyszerűen öregszem 
-  vagy együtt mind a kettő az oka: mindig ritkábban esik meg, 
hogy egy-egy új emberrel való megismerkedés felfedezésekkel 
vagy csak valami felfrissítő érdeklődéssel is gazdagítana engem. 
De ha egyre ritkábban is, ha nagyon gyéren is, szerencsére adód
nak még mindig ilyen örömök. Ezek közül való a mai találkozás is 
Gábor Andorral. Ma déltől délután négyig voltam nála, s most 
hazaérve, azon frissiben fel akarom jegyezni, mert eseményt 
jelent nekem. M. jó esetben csak kilencre ér haza a munkából, 
s én túlságosan a mai délután hatása alatt, hamarjában úgyse tud
nék semmi okosabbat csinálni.

Gábor Andor... Első találkozásom a nevével kamaszkoromba 
nyúlik vissza, Mistral provence-i éposza, a Mireio fordítójaként 
ismertem meg, s aztán kinyilatkoztatásként faltam Ottó Weinin- 
ger könyvét, a Geschlecht und Charaktert,* szintén az ő fordításá
ban és a tanulmánnyal, amelyet ő írt a könyvhöz előszóként. 
Emlékszem, ő volt az, aki Nietzschéről és a francia szimbolisták
ról is valami megrázóan érdekeset írt. (A rengeteg kamaszkori

* Nem és jellem.
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olvasmány! Mennyi volt akkor -  mi nem volt akkor „megrázóan 
érdekes”!)

Később, hogy egyre közeledett a háború kitörésének éve, 
s főleg a háború idején, 1914 és 1916 között kevés név volt, mely- 
lyel a pesti újságok irodalmi, színházi meg tárcarovatában olyan 
sűrűn találkozott az ember, mint az övével. Vicceiről volt híres 
munkatársa az Érdekes Újságnak. Egy volt a sok közül, akik 
-  akár Molnár Ferenc vagy Bródy Sándor -  nagyot akarva és 
sokat ígérve kezdték, s aztán elpártoltak. És a pesti színházak és 
kabarék közönségének keresett és nagyon sok pénzt kereső 
mulattatói lettek. Gábor Andor nyakra-főre gyártotta a vígjátéko
kat, a tipikusan pesti operettszövegeket és kabaréslágereket. Azt, 
ami pontosan megfelelt a pesti dzsentris, polgári és kispolgári, 
zsidó úri publikum ízlésének. Neki is oroszlánrésze volt abban, 
hogy épp a világháború idején élte aranykorát az a tipikusan 
pesti, ügyes, nemegyszer virtuóz, modernül cinikus, fölényesen 
szentimentális és többé-kevésbé szellemesen malackodó „szóra
koztató” művészet, mely aztán a vidéki magyar városokat is el
árasztotta, sőt -  legalábbis ami Közép-Európát illeti -  exportcik
ként is kitűnően bevált. Ezeknek a kultúrtermékeknek az igazi 
kultúrához annyi közük volt, mint „a mi derék és lelkes bakáink
ról” szóló, bájos és hősi anekdotákkal spékelt újságcikkeket 
gyártó magyar haditudósítóknak -  az igazi magyar bakához és az 
igazi hadszínterek igazi valóságához.

így történt, hogy én már a háborús évek során hozzászoktam, 
hogy csak a jól kamatozó irodalmi karriert asszociáljam Gábor 
Andor nevével. 1918 novemberében, a Károlyi-forradalom első 
hónapjában, az Országos Propaganda Bizottság egyik termében 
megjelent, feltűnően elegáns irattáskával a kezében, egy úr, akit 
a tisztviselők megkülönböztetett előzékenységgel üdvözöltek és 
vezettek mindjárt a Propaganda Bizottság elnökének, Bokányi 
Dezsőnek a szobájába. Kitűnően szabott télikabátja, kezében 
Borsalino-kalapja és kesztyűje, de még inkább az alig középter
metű ember egész megjelenése túlságosan emlékeztetett azokra 
az ügyfelekre, akik miatt nekem az Országos Propaganda Bizott
ság túl kevéssé hasonlított ahhoz, amit én egy forradalom intéz
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ményének képzeltem. Csontkeretes pápaszemet viselt, s gömbö
lyű, friss arca után ítélve első pillantásra sokkal fiatalabbnak lát
szott, mint volt valóban.

Mikor megmondták, hogy ez Gábor Andor, nekem, az én 
ifjonti forradalmi szigoromban, úgy tűnt, hogy ha ő itt bejáratos, 
az is a szociáldemokrácia és az Országos Propaganda Bizottság 
ellen bizonyít.

Ez a találkozás vele csak a kommün bukása után, a fehérterror 
idején jutott eszembe, amikor az elvtársnők, akik M.-nek a gyűj
tőfogházba élelmet vagy fehérneműt vittek, azt mesélték nekem, 
hogy a rengeteg ember között, akik a fogház kapuja előtt már 
a hajnali órákban sorba álltak, mindig újra ott látják Gábor 
Andort. Élelmiszerrel, fehérneművel, takarókkal megrakodva 
áll a sorban. A foglyok, akiknek nincs senkijük, tudják már, hogy 
a szennyes, nemegyszer véres fehérneműjüket Gábor Andornak 
küldhetik ki, aki azt tisztán és vasaltan juttatja majd vissza nekik.

Mi történt Gábor Andorral? Mindjárt a diktatúra bukása után 
eljöttek Gábor Andorért az ő úri lakására, s bevitték a rendőr
ségre. Ott, mielőtt átadták az ügyészségnek, mindössze öt napot 
töltött. Amit ez alatt az öt éjszaka alatt látott és hallott, az neki, az 
akkor már negyvenedik éve felé járó embernek az ellenállhatatlan 
erkölcsi kényszert jelentette, hogy elinduljon egy új úton, olyan 
úton, melyről addig sose hitte volna, hogy valaha is az ő útja 
lehet. Nem a kommunisták forradalma, hanem a kommunisták 
ellenségeinek a győzelme, a levert forradalom, a fehérterror, 
a diadalában önmagát lemeztelenítő úri Magyarország látványa, 
a borzalom és az undor csinált belőle harcost. A győztes forrada
lom, a kommün idejében még annyira távol állt minden politikai 
aktivitástól, hogy néhány heti fogság után még Horthy ügyész
sége is „feltételesen szabadlábra” helyezte. De nem találta többé 
helyét azok között, akik a fehérterror országában „szabadok” 
voltak. Valami húzta vissza, s hajnalonként ott ácsorog a magas 
falak aljában, a kapu előtt, mely mögött azokat gyötrik és öldö- 
sik, akikkel, mióta azt az öt napot és öt éjjelt átélte, nem tudja 
többé megtagadni a szolidaritást.

Újabb letartóztatása elől 1920-ban kiszökik Bécsbe. A magyar
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emigrációnak mindmáig nem volt még egy olyan publicistája, 
mint ez időben Gábor Andor. Hétről hétre, néha meg nap nap 
után jelentek meg a Horthy-Magyarországról írt cikkei a Bécsi 
Magyar Újságban. Nem volt ez közönséges, sem pedig közönsé
gesnél különb hírlapírói munka. Ez valami más volt. Soha, azóta 
se olvastam semmit, amit ú g y  olvastam volna, mint ezeket a cik
keket. A hangjukon s minden szavukon megérződött, hogy ezek
nek a cikkeknek a fehérterror szemtanújának iszonyata, a szemé
ből többé ki nem törölhető iszonyat, álmatlan éjszakák és lidérc- 
nyomásos álmok tartós láza ad életet. Lírikus és szatirikus, 
zokogó és maró tetemrehívás és leszámolás. Egy ember végzi, 
akit magát is készületlenül, de annál megrendítőbben ért a felis
merés, hogy az ország, melyet színházaival, szalonjaival, hang
versenyeivel, kiállításaival, író- és újságíró kollégákkal s általá
ban kedves és udvarias úriemberekkel kulturált országnak, hazá
jának, otthonának hitt, szadista katonatisztek, gyilkosok és fosz
togatók kísérteties s egyetlen nótás korcsmájává válhatott. És 
akik egykor kedves és finom irodalmi kollégák voltak, kicsit kor
rupt, de jó fiúk -  egykori cimborák - ,  ártatlan bohémek, egy csa
pásra mint a fehérterror hóhérlegényei vagy csöppet se ártatlan 
szellemi orgazdái, fehér kesztyűs mosolygó lakájai jelennek meg. 
Horthy -  akkor még nem volt Mussolini és nem volt Hitler - ,  
Horthy volt az első, aki alaposan fellebbentette az idill, a kultúra 
fátylát a háború utáni Európa egyik úri szögletéről -  s a látvány 
első rémületét, mindnyájunk rémületét, megdöbbenését és 
segélykiáltását Gábor Andor foglalta szóba a cikkeiben.

Néhány évvel később Gábor Andornak verseskönyve jelent 
meg Bécsben. Mert szégyen élni s nem kiáltani -  volt a címe. Ami 
egykori cikkeinek a rendkívüli, különleges szuggesztív erőt adta: 
az elkínzott ember eruptív spontaneitása, az erkölcsi szenvedély 
hatalma, a gyűlölet és a lázadás, mely egy egyéni benső forra
dalmi megrendültségnek ihletett, elementáris megnyilvánulása 
-  épp ez hiányzott ennek a kötetnek a politikai verseiből. Ezeket 
a politikai verseket már a politikailag sokkal tudatosabb Gábor 
Andor írta, aki így akart teljesen elválni régi önmagától és egye
sülni az új közösséggel, a párttal, a proletariátussal. Én már akkor
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is tudtam, amit ma csak még jobban tudok: az egyénnek a töme
gekkel való egyesülése, a nagy egybeolvadás nem érhető el a ma
gam emberi igényességének megtagadásával, illetőleg a tömegek 
emberi igényességének alábecsüléséből fakadó, öncsonkító és 
önfeláldozó „alkalmazkodási” módszerrel. Ezeket a forradalmi 
verseket is „szívből”, teljes meggyőződéssel írta írójuk, mert 
a pártprogram, melynek alapján írta őket, valóban az övé, élete 
személyes ügye volt -  de ennek ellenére program alapján íródtak, 
abból a hamis hivatalos feltevésből indulva ki, hogy lehet és kell 
egy forradalmi proletár pártköltészetet készíteni. És én erről 
a verskötetről és erről a téves feltevésről cikket írtam az én folyó
iratomban, a Testvérben. Hangsúlyozva a tiszteletet, mely Gábor 
Andor személyének és élete útja erkölcsi nagyságának kijár, meg
vallottam, hogy a költészettel, de magának a proletariátusnak és 
ügyének méltóságával is összeegyeztethetetlennek tartom az 
effajta „proletárköltészetet”.

Ez nagyjában minden, amit tudtam róla. O meg énrólam alig
ha tudhatott többet, mint amit az Optimistákból, melyet -  remél
hetőleg tovább már nem folytatódó sorrendben -  utolsó lektor
ként kapott véleményezésre, kiolvashatott. Igaz, se az én, se az 
ő részéről ez nem épp kevés, de minthogy a bécsi években se 
került sor köztünk személyes kapcsolatra, nem voltam rá elké
szülve, hogy első perctől kezdve akkora bizalommal és szeretet
tel, valósággal úgy fogad, mintha bennem régi barátot látna vi
szont.

Erősen őszül, de a szinte szabályosan gömbölyű képén megma
radt valami gyermekien kedves kifejezés. Mindjárt azzal kezdte, 
hogy ő már hónapok előtt, még annak idején megkapta Kuntól az 
Optimisták magyar kéziratát, és nem tudta letenni, míg végig nem 
olvasta. Hibának tartja, ismételte, hogy az első fejezetet „felsőbb 
tanácsra” ennyire megrövidítettem. Szerinte ez az első fejezet 
nemcsak prológusa, hanem fundamentuma az egész regénynek. 
Mikor az első fejezetben Jocó a Lijepa naša domovináxa azt 
mondja, hogy ez az ő himnusza, s Báti ezen elcsodálkozik: ebben 
a kis jelenetben, mondja Gábor, szemléltetően megmutatkozik, 
hogy a régi Magyarország urainak sikerült annyira belénk nevelni
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a magyar Nagy-Magyarország történelmi hazugságát, hogy egész 
az összeomlásig alig sejtettük, hogy ez a Magyarország csakis egy 
erőszakkal és szisztematikus csalással életben tartott puszta fik
ció volt.

Az Optimisták kai kapcsolatban saját magáról, fejlődési útjáról 
beszél. Én már csak a forradalmi Budapestet láttam, s ma, tizen
hat év után sem tudok rá másképp gondolni, mint nosztalgiával. 
Gábor azonban azt a másikat ismerte. Még a forradalom idején is 
fél lábbal a másik, a cinikus, élősdi és blazírt Budapest szellemi 
világában élt, egy szellemi világban, melynek lényegét, egész 
alapelvét annak idején zseniálisan fejezte ki Ignotus e mondattal:
-  Nem osztom a saját véleményemet. „A régi jó idők”, a Nagy- 
Magyarország Budapestjének ez volt az uralkodó intellektuális 
alapelve. Az Optimistáknak, mint történelmi regénynek érdeme, 
hogy az első fejezettől kezdve megmutatja, hogy abban az ország
ban m i n d e n a kávéházban történt. A pesti kávéházak voltak, 
mondja Gábor, az ignotusi jelmondat szellemének a melegágyai, 
szégyennek számított, ha valaki bármit is komolyan vett, bármi
ben is hitt, kivéve saját személyes érdekeit és kedvteléseit. 
S megint ismétli: az Optimisták első fejezetének feltétlenül kurtí- 
tatlanul kell megmaradnia, a szabadkai kávéház művészasztala 
voltaképp csak vidéki kiadása a korrupt, élősdi Budapest korrupt 
és élősdi szellemét megszemélyesítő OGYE-nek.

-  OGYE? Sose hallottam -  vallom meg.
-  Még azt se tudja, hogy mi az az OGYE? -  és Gábor mesél:

-  Okos Gyerekek Egyesületének hívta magát az az újságírókból 
és mindenfajta művészekből összeverődött pesti kávéházi asztal- 
társaság, melynek én is tagja voltam, de pontosan olyanformán, 
mint az Optimisták-beli Báti a szabadkai Városi Kávéház művész
asztalának. Az OGYE hangadó főnökeinek, a Pesti Futár Nádas 
Sándorának, az érzéki verseit cizelláló modern, blazírt Kemény 
Simon költőnek, aki mellesleg az A z Est háborús vezércikkeit íro
gatta, ezeknek a szemében sose voltam i g a z i ,  nem voltam teljes 
értékű „okos gyerek”. Túl komolyan viszonylottam könyvekhez, 
gondolatrendszerekhez, és akárhogy igyekeztem hasonlítani az 
okos gyerekekhez, ők nem bíztak bennem. Imponáltam ugyan
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nekik, de csak azért, mert azok közé a pesti írók közé tartoztam, 
akik a legtöbb pénzt kerestek. Megvetettem őket, de lelkem 
mélyén mégis instanciának éreztem az OGYE-t. Sok mindent 
csak rájuk való tekintettel mulasztottam el, és sok mindent, amit 
különben sose tettem volna, csak azért tettem, mert tudtam, 
hogy ők néznek, s imponálni akartam nekik. Példát mondjak? 
Tessék, egy a sok közül. 1913 nyarán, kánikula, izzadok, s egy 
ember áll elém a körúton:

-  Te Gábor Andor, te büdös zsidó, majd megtanítlak én...
Úgy mondja ezt, mint akinek valami rosszat tettem, s most

a helyszínen meg akarja magát bosszulni. Ránézek, és azt mon
dom neki:

-  Mit akar tőlem? Sose láttam.
-  Te azt mondtad rólam, hogy gazember vagyok. Majd megta

nítlak én...
-  Nem tudom, kicsoda maga. Most látom először. Vagy meg

bolondult, vagy...
-  Mit? Büdös zsidó, még tagadod is? -  és az alak ütésre emeli 

kezét. Ebben a pillanatban azonban észrevettem, hogy az Abbá
zia kávéház teraszán színes ernyő alatt ott ül egy asztal körül 
majdnem teljes létszámban az OGYE, az asztalfőn Kemény 
Simonnal, s úgy tesznek, mintha oda se néznének, holott lesik, 
hogy mikor fakadhatnak harsány nevetésre, miután az idegen 
lekente a képemre a pofont, amely nekik talán tíz vagy húsz koro
nájukba került. Hogy az OGYE előtt ne váljak nevetségessé, ez 
nekem akkor majdnem mindennél fontosabb volt. Előrántottam 
a revolveremet -  ez is a dzsentri hatása volt Budapesten, hiszen 
hol volt még város, ahol intellektuelek 1913-ban revolvert hord
tak a farzsebükben? Az alak mellének szegeztem a revolveremet, 
s a bal kezemmel pofon vágtam. Az ember, akiről később meg
tudtam, hogy az alagi lóversenyek Figdor nevű ismert bukmé
kere -  szegény feje különben a diktatúra alatt batyuzás közben 
szerencsétlenül járt, leesett a túlzsúfolt vonat lépcsőjéről, és ször
nyethalt - ,  megtántorodik, és oldalt hajtva fejét, csodálkozva, 
valósággal alázatosan néz rám, aztán -  számomra mai napig rej
tély -  azt mondja: -  Kérek még egyet. -  Valami okból ez abban
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a pillanatban feldühített, és az előbbinél nagyobb lendülettel tel
jesítettem kívánságát. Én, aki addig és azóta se senkit még meg 
nem ütöttem. Egyáltalán nem tudom megérteni, hogy lehet vala
kit megütni. Az OGYE azonban azt a követelményt jelentette, 
amely miatt nem egy olyan dolgot tettem, ami különben lehetet
len lett volna számomra. Voltaképp állandóan adóztam nekik.

Gábort az Optimisták bán különösen Szamuely alakja fogta 
meg. O sose gondolt úgy Szamuelyre, ahogy én mutattam be. 
Vele kapcsolatban van egy kínos emléke. Szamuely egyszer 
a Dunántúlról jött vissza, s a társaságból, melyben Gábor is jelen 
volt, valaki megkérdezte: mi történt ott az emberekkel? Sza
muely nyegle mozdulattal kinyújtotta fél karját: -  Kötelet szagol- 
tattunk velük -  mondta. Gábor szerint, most utólag azt hiszi, ez 
a nyegleség is adózás volt az OGYE szellemének, amit viszont én 
nem tudok elhinni. Szamuelynek talán szüksége volt a cinikus 
maszkra nemcsak kifelé, hanem befelé, maga miatt is.

-  Hihetetlenül ostoba tud lenni az élet, az élet és a halál egy 
olyan esztelen világban, mint a miénk -  így kezdte Gábor egy 
másik történetét. -  A diktatúra idején egy Lenin-fiú azzal hence
gett, ugyancsak egy kávéházban, hogy a júniusi ellenforradalmi 
kísérlet idején két tojásgránátot dobott a szovjetház ellen támadó 
tömegbe. S mutatta, hogyan dobta a gránátot. Gábor azonban az 
ellenforradalmi kísérlet idején véletlenül a szovjetházban járt. 
Mindjárt a kávéházban rá is szólt „a terroristára”, hogy: -  Nono! 
-  Tudta, hogy egy szó se lehet igaz az egészből, mert a dunai 
monitorokon kívül akkor a szovjetházat senki -  semmiféle tömeg 
se támadta meg. A fiú erre zavarba is jött, elszégyellte magát, és 
elsompolygott. A fehérterror idején azonban felakasztották 
ennek az ő történetének a vádja alapján. Úgy tettek, mintha nem 
hinnék el, hogy annak idején a kávéházban csak szájhősködött.

Gábor a börtönben. Az első éjjel a rendőrségen. Az őszinte 
elképedés, hogy őt letartóztatják, mikor ő -  Gábor Andor. Kéri 
Pál, aki a zsúfolt zárkában ott fekszik keresztben a földön a húgy- 
ban, mely a túl teli kibliből folyt ki. A rendőrtiszt, aki ráordít: 
-T e  vagy Gábor Andor? -  És én, aki összes belső és külső változá
saimon keresztül megőriztem első osztályú vasúti szabadjegye
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met, elképedve és felháborodva kérdezem: -  Mikor ittunk brú
dert, rendőrtiszt úr? Igen, én Gábor Andor vagyok, s magát hogy 
hívják?

A rendőrtiszt egy percre éppúgy elfelejti, hogy most fehérter
ror van, s hogy Gábor Andor már nem az úri társaságbeli Gábor 
Andor -  és tisztességtudó hangon, szinte ijedten megmondja 
a nevét. Gábor elképedése, mikor a cellája ajtaját -  kívülről rá
zárják...

-  Mért nem írja meg mindezt és a régi Pestet?
-  Borzasztóan elfelejtettem mindent -  mondja, s a magyarázat 

nem kevésbé érdekes. A legtöbb élményt, mondja, mestersége
sen el kellett nyomnia, hogy azzá tudjon lenni, ami ma, és sze
rinte ezt minden pártmunkásnak meg kell tennie. Az én regé
nyem, szerinte, azért is élmény az ő számára, mert annyi min
denre mertem kíméletlenül és elfogulatlanul emlékezni.

André Malraux marxista enciklopédiája

Február 17.

Bábel meséli, hogy Sosztakovics öngyilkos akart lenni, de 
Sztálin magához hívatta, és megvigasztalta. Azt mondta neki, 
nem kell túlságosan szívére vennie, amit az újságok írnak, utaz
zon el -  és próbálja meg tanulmányozni a népdalokat.

Bábel beszélt a Krasznaja Nov szerkesztőségével. Három szer
kesztő olvasta el az önéletrajzomat. Kettő úgy véli, hogy megfe
lelő jegyzet kíséretében közölni lehetne, a harmadik azonban 
még megfelelő jegyzet kíséretében is „aggályosnak” tartja a köz
lést. Üzenik: látogassak el holnapután délután háromkor a szer
kesztőségbe, s hozzam magammal az Optimisták kéziratát.
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Február 18.

Az itteni lapok továbbra is úgy tesznek, mintha nem érdekelné 
őket, hogy Pesten magyar kommunistákat tartóztattak le, és 
hogy Horthyék kémkedés vádjával készülnek őket katonai bíró
ság elé állítani. Ha ez azért történik, mert a szovjet újságok min
den szava a pesti kommunisták érdekében csak ártana -  akkor 
helyes, hogy a közömböst játsszák. Van azonban egy dolog, ami
ről épp a napokban beszéltem Garai Karcsival, s amire még ő se 
tudott „magyarázatot” találni. Csak azt mondta: ezt mások is ész
revették, de biztosan megvan az oka.

Nem hiszem ugyanis, hogy Sztálinnak van nálam figyelme
sebb olvasója, s most, hogy külön füzetben újra megjelent a szta- 
hanovisták első kongresszusán tartott nagy beszéde, a következő 
három mondatot húztam alá a füzetben: „A mi proletárforradal
munkon kívül... az összes proletárforradalmak közül csak egyről 
tudunk, melynek valahogy sikerült megszereznie a hatalmat. Ez 
-  a párizsi kommün. Ám az nem volt hosszú életű.”

Csak erről tudunk? De tudunk a bajor szovjetköztársaságról is. 
És tudunk a vörös Kínáról is. És tudunk a magyar szovjetköztár
saságról is. Lenin szerint ez utóbbi történelmi hivatást töltött be, 
mikor az antant jelentékeny katonai erőit, melyeket különben 
a Szovjetunió ellen vetettek volna harcba, hónapokig lekötve tar
totta. Sztálin egyszerűen elfelejtette volna, hogy volt magyar 
kommün, mikor annak egykori vezetői itt élnek Moszkvában, ott 
vannak a szeme előtt a Kominternben?

Nagyon kevéssé valószínű, hogy Sztálin véletlenül feledkezett 
el erről. „Mások is észrevették, de biztosan megvan az oka.” Ez 
olyanféle válasz, mint amilyenről Heine beszélt:

„Bis mari uns mit einer Handvoll 
Erde endlich stopft die M áuler- 
Aber ist das eine Antwort?”*

* „Szánk imigy tátong szünetlen 
Mígnem egy maroknyi száraz 
Fődet tátott szánkba dugnak -
No de ez csak mégse válasz?!” -  Heine: A „lazarus”-ból. Karinthy Frigyes fordítása.
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-  De hát lehet ezt válasznak nevezni? -  kérdem én is. 
Mindenesetre itt állok egy regénnyel, mely arról a magyar pro

letárdiktatúráról szól, amely -  t e h á t -  nem létezett.

Február 19.

A Krasznaja Nov két szerkesztője, Borivoj és Jermilov elvtár
sak azzal fogadtak, hogy sajnos a harmadik szerkesztő érvei 
meggyőzték őket: a pillanat nem alkalmas olyan természetű írás 
közlésére, mint az én önéletrajzom. Az Optimistákból azonban 
esetleg közölnének részleteket. Otthagytam nekik az első két 
fejezetet, noha azok is „olyan természetű írások”, mint az önélet
rajzom, ti. az én természetem szólal meg bennük. De ezt nem 
nekik, csak magamnak mondtam, hogy elébe vágjak esetleges 
valószínű csalódásomnak.

Borivoj is, Jermilov is őszintén jóindulatú embereknek látsza
nak. Mintha csakugyan sajnálták volna, hogy „a pillanat nem 
alkalmas”. Kissé meg is indult a beszélgetés köztünk, s én annak 
a nézetemnek adtam kifejezést, hogy mióta a világ áll, a pillanat
nak inherens tulajdonsága, hogy nem alkalmas -  mielőtt valaki 
nem teszi alkalmassá.

Boriska atelier-szerű helyiséghez jutott a „Szpaszszkaja” lakta
nyában, ahol tíz-tizenkét katonát -  Boriska persze lelkesedéstől 
táguló orrlyukkal mindre azt mondja, hogy „hihetetlenül tehet
ségesek” -  a szobrászat mesterségének titkaiba avat bele. Nem
csak a Vörös Hadsereg egy-egy laktanyájában működnek ilyen 
kurzusok műkedvelők számára.

Úgy látszik, a szovjet állam kultúraterjesztő és nevelő prog
ramjához hozzátartozik, hogy mindenütt és lehetőleg nagy szám
ban alakítanak különböző műkedvelő csoportokat. Azt remélik, 
hogy ha parasztok és -  tegnapi parasztok -  munkások mint 
műkedvelők szabad óráikban szobrászattal, festészettel, iroda
lommal, énekkel és színjátszással foglalkoznak, ezzel megterem
tik a folytonosságot az egykori autentikus népművészet és egy 
jövendő népies, a tömegek tevékenységéből fakadó szocialista
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népművészet között. Nekem azonban mindinkább az a gyanúm 
-  tapasztalatok alapján hogy ha a művészet különböző ágaiban 
még sikerülne is felkelteni a tömeges érdeklődést a dilettantiz
mus iránt, tömeges tevékenységgé tenni a dilettantizmust -  ami
hez természetesen a tömegeknek a mainál sokkal, sokkal kevésbé 
nyomasztó anyagi életfeltételek között kellene élniük - ,  még ha 
sikerülne is valóban tömegessé tenni az effajta műkedvelő aktivi
tást, ez nem egy új, mai népművészetet, nem egy új kollektív 
művészetet, hanem épp ellenkezőleg, csak a tömeges giccset és 
csakis a giccset eredményezné. Lehet persze, hogy a giccs elke
rülhetetlen és szükséges átmenet, de az is lehet, hogy akadállyá 
válik, elzárja az utat az igazi művészi élmény elől.

Ha népművészetről s általában népről van szó, a marxista for
radalom földjén is, itt is még a minden romantika ősatyjának, 
Rousseau-nak a fata morganája kísért, a romlatlan, igazságos, 
nemes és -  különleges szépérzékkel és szépre való különleges 
tehetséggel megáldott „nép”, az isteni nép fata morganája.

Humanizálni az életet: minden erőfeszítésre érdemes célnak, 
tehát a szocializmusnak is csak ez lehet a foglalatja. Humanizálni 
az életet azonban nem lehet anélkül, hogy a „nép” mint nép, mint 
tömeg, mint egyénileg még nem differenciálódott kezdetleges 
kollektíva ne kerüljön a kultúra olyan fokára, mellyel szükség
képpen együtt jár „a népies” likvidálása, a mind szélesebb és 
mindinkább mélyre ható egyéni differenciálódás. Ezért nem tud 
lelkesíteni a folklórnak, a népi táncoknak, népszokásoknak és 
népdaloknak az a kultusza, amelyet ma itt űznek. Boriskánál 
járva láttam, hogy a kaszárnyában a különböző, katonákból ala
kított műkedvelő csoportok is erősen ápolják ezt a fajta népi kul
túrát.

Engem, született antimilitaristát, akit még ma is lidércnyomá- 
sos álmokban üldöz Trombitás őrmester és a szabadkai 6. honvéd 
gyalogezred kaszárnyájának emléke, a folklór ellenére is fellelke
sített mindaz, amit a „Szpaszszkaja” kaszárnyában láttam és hal
lottam. Kaszárnya könyvtárral, kaszárnya, ahol a folyosón plaká
tok és képek a fogkefe használatát és az irodalmat, a könyvolvasás 
élvezetét propagálják! Igen, a fogkefe és a könyvolvasás propa
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gandája egymás mellett, egy időben, épp ez az, ami bizonyíték 
annak az erőfeszítésnek példátlan nagyszerűsége mellett, amely 
erőfeszítés 1917 októberével kezdődött el. Fogkefe és könyv, 
mióta itt egymás mellett láttam őket, számomra éppúgy a nagy
szerű szándék szimbóluma marad, mint a sarló és a kalapács 
a hivatalos címeren.

Más kérdés, hogy jól csinálják-e a könyv propagandáját, mikor 
az olvasásból is valahogy hivatalos, állampolgári kötelességet csi
nálnak. A folyosó falán ugyanis nagy betűkkel ez a szörnyű szó 
áll: „Litminimum”. Ez emberi nyelvre fordítva a literatúrának azt 
a minimumát jelenti, amely kötelező -  s a minimum alatt olvas
ható Puskin, Tolsztoj, Csehov, sőt Shakespeare neve is egy-egy 
művel mint kötelező olvasmánnyal. De az arcképük is ott van 
-  kaszárnya Puskin és Tolsztoj képével!

A magyar párt folyóirata, a Sarló és Kalapács a hetvenéves 
Romain Rolland-ról szóló cikkem után közölni fogja az Optimis
tákból a diktatúra kikiáltásáról szóló részletet. Hajdú most volt itt 
a kefelevonattal. Ez alkalommal közölte, hogy Kim, noha még 
mindig nincs jól, hajlandó elolvasni Kurella tanulmányának 
utolsó változatát is, csak hogy azzal együtt végre megjelenhessék 
az Optimisták XI. fejezete a Littérature Intemationale-ban. Megál
lapodtam Hajdúval abban is, hogy a legközelebbi, már rendsze
ressé vált magyar rádió-előadásom témája a „Szpaszszkaja” 
kaszárnyában tett látogatásom lesz.

Szamuely 1917-ben ebben a kaszárnyában szervezte a Vörös 
Hadsereg egyik internacionális hadosztályát.

Hosszú idő után Európából is végre jó hír: a spanyol választá
sok eredménye, a népfront első győzelme. Kezdet lehet, kezdete 
egy végre feltörő új forradalmi hullámnak, mely átcsaphatna 
a Pireneusokon. Egy forradalmi hullám Európában lehetségessé 
tenné, hogy a Szovjetunióban is megenyhüljön a feszültség, 
a kényszer, hogy a határain túl fenyegetően erősödő fasizmusra 
olyan módszerekkel reagáljon, melyeket nem annyira a saját, 
a proletárforradalom szelleme diktál, mint épp a halálos ellenség, 
a fasizmus szelleme. Egy Európában meginduló forradalmi hul
lám nélkül nem a Szovjetunión múlik, hogy milyen módszerek-
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kel k e 11 védekeznie és készülnie a harcra, s nem a Szovjetunión 
múlik, hogy ezek a kívülről rákényszerített módszerek milyen 
mértékben deformálják őt magát, azt, aminek a védelmében 
alkalmazza őket. Spanyolország -  vereségek hosszú sora után az 
első nagy biztatás.

Budapesten következetesen eddig ismeretlen új módszert lép
tetnek életbe: a letartóztatott kommunistát idegen hatalom szol
gálatában álló kémnek nyilvánítják, hogy ilyen alapon katonai 
törvényszék elé állíthassák. A rendőrségről a letartóztatott kom
munistákat egyenest katonai fogházba szállítják. A letartóztatot
tak közt van Hajdú sógora, Kis Zsigmond is.

A fehér Magyarország megint egyszer úttörő, megint egyszer 
kezdeményezőként szerepel. Az új magyar módszer -  a forradal
márt egyszerűen kémnek nyilvánítani, hazaárulónak -  hamaro
san utánzókra fog találni a többi fasiszta és félfasiszta államban, 
ha ez ellen a módszer ellen nem sikerül nemzetközi méretekben 
mozgósítani azt, ami még mint tisztességes erő megmaradt az 
úgynevezett európai kultúrvilágból. Gondolkozzam, mi módon 
járulhatnék hozzá egy ilyen nemzetközi akció ügyéhez.

Körülbelül ez az, amit Kun ma nekem telefonon mondott. 
Nyomban eszembe jutott Herbart, akinek a Gide-del való rokon
ságán kívül jó összeköttetései vannak francia polgári lapokkal is. 
Kun mindjárt ráállt, hogy elvezessem hozzá Herbart-t -  ha lehet, 
már holnap délután.

Február 21.

Most kaptam meg Gábor Andortól az Optimisták rövidített 
német változatáról írt lektori véleményének másolatát. Borknak 
ő személyesen adta át.

„Sinkó Ervin: Optimisták
két kötet, cca 800 oldal.
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A legjobb könyv, melyet eddig egyik nagy forradalmi esemé
nyünkről kaptunk.

Az eredeti, 1200 oldalas fogalmazásnak ez a rövidített változata 
általában sikerültnek tekinthető. Egy kivétellel. A regény első 
fejezete, a szerb-magyar vidéki városból kiinduló kezdet feltétle
nül és mindenesetre eredeti formájában kell hogy megmaradjon. 
(Körülbelül 50 oldalról van szó.) Ez a fejezet az egész mű kompo
zíciójának, az atmoszféra megteremtésének, a főalakok szerves 
fejlődésének szempontjából abszolút lényeges és alapvető.

Ha ez az első, igen magas művészi nívón álló fejezet így rövi
dítve maradna, a regény egész első része igazságértékéből, való
szerűségéből, feszültségéből annyit vesztene, hogy ezt a vesztesé
get három nyomtatott ív papír megtakarítása semmiképp se iga
zolná.

Kívánatos, hogy ez a regény minél hamarabb megjelenjék, 
mert ösztökélésül szolgálhatna hasonló, igazán értékes művek 
megírására Bulgáriáról, Bajorországról, Ausztriáról és Spanyol- 
országról, nagyban hozzájárulhatna egy irodalomnak a keletke
zéséhez, mely méltó volna a nyugat-európai proletárforradalom
nak háború utáni nagy eseményeihez. Arra a nagy, minden 
rétegre elevenen ható irodalomra gondolok, mely nekünk 
-  művészi, de politikai szempontból is -  még mindig oly fájdal
masan hiányzik.

Moszkva, 1936. február 21.
Gábor Andor.”

Arra kell gondolnom, hogy ebben a pillanatban mennyivel 
könnyebb volna minden nemzetközi mentési kísérlet az elfogott 
magyar kommunisták érdekében, ha a torz verziók és rágalmak 
helyett a nagyvilágban legalább annyit tudnának általában a kom
munista, de különösen a magyar kommün -  és a fehérterror 
valódi arcáról, mint amennyit a még mindig kéziratban heverő 
regényemből meg lehet, meg kell látni.
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Március 1.

Naponta Kunnál, a lakásán.
Jó ötlet volt, hogy elvezettem hozzá Herbart-t. Igyekszik, min

dent megtesz, amit tud. Levelet írt Gide-nek, André Viollisnak, 
Bernanosnak, s nem is tudom, még ki mindenkitől kérte, hogy 
közbenjárjon és mozgósítson másokat is, hogy tiltakozzanak. Az 
adatokat Kun írásban átadott expozéjából vette. Ennek ellenére 
minden levelet meg kellett mutatnia Kunnak, mielőtt elküldte. 
Kun majd minden esetben észrevételeket tett, és nemegyszer 
újra megíratott vele egy-egy hosszú levelet. S megint láttam: van 
egy egészen különös tehetség, sajátságos egyéni erő, mely némely 
embert arra képesít, hogy rendelkezzék, de úgy, hogy aki az uta
sítást kapja, annak az utasítással együtt hihetetlen kedvet is ad 
ahhoz, hogy végrehajtsa. Egy képesség ez, mely másokban cse
lekvőkészséget és valami vidám buzgalmat ébreszt. Herbart-nak 
személy szerint semmi különös köze sincs a Pesten elfogott kom
munistákhoz, és ma igazán nem szenzáció már, hogy valahol 
kommunistákat börtönöznek be. Herbart számára maga Kun is 
csak afféle veterán, akihez semmiféle személyes emlék se fűzi, 
s ezenkívül ő maga is meglehetős blazírt és egészében véve a na
gyon kényelemszerető emberek közül való. S mégis, attól a pilla
nattól kezdve, hogy Kun megmondta neki, mire kéri, sikerült 
neki Herbart-t egyszerűen birtokba vennie. És Herbart is 
-  éppúgy, mint én annak idején régen Pesten és most Moszkvá
ban -  láthatóan örül, ha Kun valamire azt mondja neki: -  Ez jó.

Talán valami kivételes vitalitás az, ami így „alárendelteket” 
teremt? Szerepe van benne annak is, mert csakugyan nem min
dennapi látvány, ahogy Kun, ez a feltűnően sárgás arcszínű, két
ségtelenül beteg ember most tevékennyé vált. Míg kominternbeli 
irodájában csak az íróasztalán, itt a lakószobájában a díványon, 
a dívány mellett a padlón, a székeken, mindenütt pesti magyar 
könyvek, pesti magyar folyóiratok és újságok -  a magyar méhé
szeti szakközlönytől kezdve katolikus és protestáns, irodalmi és 
tudományos folyóiratokig. Miközben lapoz bennük, körlevele
ket, utasításokat vagy egész cikkeket diktál a gépírónőnek, aki
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egyébként annak a Kis Zsigmondnak a szomorú felesége, aki 
a budapesti katonai fogház éjszakai „kihallgatásainak” az objek
tuma.

Kun mindent maga akar ellenőrizni. Még azt a levelet is látni 
akarta, melyben Romain Rolland-t kértem meg, hogy ő is tegyen 
valamit. Kun ezzel a levéllel különösképpen elégedett volt, 
s nyomban utasítást adott, írjak meg egész sor levelet, de ne 
a magam, hanem más, Moszkvában élő magyarok nevében. 
Egyet Lord Cecilnek, az elfogott Kis Zsigmond felesége nevé
ben, s még a szegény öreg Klein bácsinak -  Korvin Ottó Moszk
vában élő apjának is alá kellett írnia a levelemet; egy öregember, 
akinek a fiát 17 év előtt akasztották fel Horthyék, most segítséget 
kért ugyanezen hóhérok ellen, de már nem magáért, hanem Kis 
Zsigmondért és társaiért. A Norman Angelnek és Lord Allennek 
írt leveleket is az öreg Klein bácsi írta alá, de annyira felizgatták 
ezek a levelek, hogy szemrehányást tett magának: mért tekintette 
ő saját személyét mindeddig már csak egy hasznavehetetlen öreg 
menekültnek, mért nem gondolt ő magától rá, hogy neki is ki kel
lene vennie a részét a Kisék életéért megindult harcból...

Kuntól jövet, a lépcsőházban eddig két ízben is találkoztam 
Révai Józsival. Előítélet az, hogy valami, ami egyszer emberi 
viszony volt, megszűnhet. Egy emberi viszony megszakadhat, de 
nem lehet kiradírozni. A halottaim mint élők -  mert nekem élők 
voltak -  élnek bennem tovább.

Kurella tanulmányát, Kun kisebb javításaival és írásos jóváha
gyásával, magam adhattam át a Littérature Intemationale-nak. 
Regényem fejezete és ez a tanulmány az áprilisi számban fog meg
jelenni -  állítólag.

Pénzünk még mindig nincs. Gábor lektori referátumának 
eredményeképpen Bork kiutalta ugyan a regény honoráriumá
nak 35 százalékát, de a pénztár fizetési napja -  csak e hó 10-én 
lesz. A 35 százalék sok pénz, három hónap előtt rengeteg lett 
volna, de most már ahhoz is kevés, hogy minden adósságunkat 
kifizessem.
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Március 6.

Mintha azt a tizenhét esztendőt, amely 1919 óta telt el, szemem 
láttára egyetlen lehelettel elfújták volna. Ma, amikor Herbart-ral 
Kunnál voltam, az ő kispolgári bútorokkal berendezett lakásán, 
ő, aki már oly sovány, hogy minden ruhája lóg rajta, néhány 
percre káprázatként elevenítette meg egykori magát. A hangja 
erejével is, azzal is, ahogy a szavakat tagolva ejtette. Reggel jelent 
meg ugyanis az újságokban Sztálin válasza egy amerikai hírügy
nökség kérdéseire. Japán címére küldött nyugodt és határozott 
figyelmeztetés. A Szovjetunió a Mongol Népköztársaság elleni 
minden támadási kísérletet casus bellinek tekintene. A nyilatko
zat minden szava olyan emberé, aki tudja, hogy nem kell felemel
nie a hangját ahhoz, hogy csendet teremtsen maga körül. A hisz
térikus német-olasz-japán exhibíciókkal szemben van valami 
higgadt monumentalitás a pontosan megfontolt mondatokban.

Kun nem éri be ezzel a mi megállapításunkkal.
-  Mondja meg Herbart-nak -  mindjárt a küszöbön ezzel vág 

a szavamba - ,  ebben a nyilatkozatban benne van a Vörös Hadse
reg egymillió-háromszázezer katonája, benne az egész hatalmas 
szovjet nehézipar, benne a kollektivizált mezőgazdaság és benne 
a háromezer elsősori repülőgép, mindegyik négy motorral.

Míg beszél, éppúgy, mint hajdan, egyre inkább kiegyenese
dik, hogy a végén cövekként álljon és a különben előreugró vas
tag ajkát összeszorítsa, mint aki feszülten vár vagy ütésre készül. 
S az arcán is megjelent az ismerős hajdani halvány piros folt.

Általában egész jól ki tudja magát fejezni franciául, s csak ha 
valami különösen fontos, akkor osztja ki nekem a tolmács szere
pét. Engem annyira meglepett az erőnek és a lelkesedésnek ez 
a nála rég látott kifejezése, hogy -  ezzel a látvánnyal elfoglalva 
-  lefordítottam ugyan, amit mondott, de nem egészen. Kun 
azonban ellenőrzött. Méltatlankodva és sürgetve követelte:

-  Csak fordítsa le azt is, hogy mindegyik négy motorral... 
Négy motorral! Az fontos!

Nem az, amit mondott, hanem a mód, ahogy mondta, az tette 
egy percre azonossá az emberrel, akit egyszer régen láttam. Nem
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kételkedem benne, hogy szívén viseli a Budapesten elfogott elv
társak sorsát. Ahogy azonban az ő érdekükben írt, segítséget kérő 
minden levelet szenvedélyes gonddal olvas el maga, és egy-egy 
mondat vagy szó helyébe egy árnyalattal különböző másikat írat 
_ van abban valami majdnem szánalmas. Rendkívüli energia, 
melynek megfelelő működési tér helyett most a tevékenységi 
lehetőségnek csak a szurrogátuma jut. S egyszerre világos lett 
előttem, hogy a magyar pártban az egy időben csúf és vad szenve
déllyel vívott frakcióharcok magyarázatát is nagyrészt abban kell 
keresni, hogy hirtelen megfosztva a nagy harcok, nagy feladatok 
és nagy célok jótéteményétől, az emigráció rájuk szakadt gettójá
ban, teremtettek maguknak áltennivalókat: annyi hévvel, 
amennyivel ugyanezek az emberek egy ország felépítését tudták 
volna szervezni és irányítani, egymás ellen szervezkedtek, egy
mással pereltek s egymás ellen viseltek valóságos háborút. (Most 
még jobban sajnálom, hogy nem írtam tovább azt a Párizsban 
elkezdett regényemet, a Barakkországot; mégis nekem kellett 
volna megírnom az emigráns forradalmárok igazi regényét.)

Kun ezúttal hosszabban beszélget Herbart-ral, aki nevetve 
vallja meg nekem utólag, hogy kissé kényelmetlenül érezte 
magát, mikor Kun hozzá intézett kérdéseiből éreznie kellett, 
hogy milyen kevéssé járatos Franciaország múltjában. Még a mai 
Franciaországról is némely lényeges vonatkozásban Kun tud töb
bet. Kun a francia vezérkar különböző katonai személyiségeinek 
stratégiai koncepcióiról beszélt, s ezzel kapcsolatban egyes fran
cia generálisok politikai rokonszenve iránt érdeklődve arra 
a megállapításra jutott, hogy a francia hadsereg vezérkara sokkal 
megbízhatóbb a római katolikus egyház, mint a francia polgári 
demokrácia szempontjából.

-  A francia intellektuelek (a kommunisták) nagy mulasztása 
-  mondja Kun - ,  hogy a reakció elleni harcukban túlságosan be
érik a nagy francia forradalom hagyományainak retorikus han
goztatásával. Napóleon nagyságának titka, hogy egyesíteni tudta 
a katonai és politikai vezetést, de épp ebben nagy segítségére volt 
az, amit készen kapott Camot-tól. Kun szemében Carnot a nagy 
francia forradalom egyik legnagyszerűbb alakja -  de az a benyo-
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mása, ha francia elvtársakkal beszél, hogy maguk a baloldali fran
ciák még mindig nem szentelnek neki elég nagy figyelmet. Talán 
nem is tudják, hogy Carnot volt a forradalom egyik legnagyobb 
zsenije.

Március 8.

Mintha először éltem volna át, hogy mi a színpad, mit jelent az 
élő ember a színpadon.

Egy este Bábelnél együtt voltunk egy nagyon csúnya, idősebb 
emberrel, Mihoelsszel, aki Bábel kérésére elénekelt nekünk 
néhány nagyon szép jiddis dalt. Moszkvában s általában a Szov
jetunióban a hébert nem tűrik, de a jiddist pártolják. Beszélgetés 
a mai tragédiákról és Shakespeare-ről. Arról, hogy szerintem 
bizonyos specifikusan mai emberi tragédiákról mégse, még 
Shakespeare se tudhatott. Mihoels meghívott a moszkvai jiddis 
színházba, melynek ő az igazgatója, s ahol ő alakítja Lear királyt.

S ezt az ő alakítását soha többé elfelejtem nem lehet. Nem értek 
jiddisül, de azt hiszem, ha sohase olvastam volna a Lear királyt, 
akkor is ennek a Learnek minden szavát, minden hangját és 
a hallgatását, minden pauzát megértettem volna. Igen, az emberi 
hang kifejező zenei hatalma -  és a csodálatos mimika! Szakáll nél
kül játszotta Leart, se az emberen, se a színpadon semmi külső 
dekoratív elem, semmi látványos, ami elvonná a figyelmet a szín
padon élő emberről. És az ember betöltötte a színpadot és a néző 
szemét és fülét...

A zsúfolt nézőteret elvarázsolta, lenyűgözte, holott a nézők 
legtöbbje, nagyon sok katona, éppúgy nem érti a nyelvet, mint 
én. Egy élő ember transsubstantiatiójának voltunk a tanúi, egy 
emberé, aki valóban Lear király volt, és mindannyiunkat bele
vont a nagy és tiszta emberi fájdalmak bűvöletébe.

432



Március 10.

André Malraux látogatóban Moszkvában. Sejtettem már 
Párizsban is, hogy azok között a francia intellektuelek között, 
akik ma kommunistáknak számítanak, nincs még egy, aki csak 
meg is közelítené az ő mértékét. Most itt Moszkvában sokat 
vagyunk együtt, és csak megerősített ebben a véleményemben. 
Nem tudom, hogy költői, alakokat formáló ereje ki fog-e fejlődni 
-  regényei alakjaiból hiányzik nekem a testi jelenlét szuggesztiója 
- ,  de az ő egyéniségében, benne mint emberben van valami 
abból, amit Goethe démonikusként tisztel. Azok közül az igen 
ritka franciák közül való, akiknek nemcsak intellektusuk, de egy 
intenzív, állandóan magas hőfokú i n t e l l e k t u á l i s  t e m 
p e r a m e n t u m u k  is van. Mindig újra meglep a byroni és 
a pascali mentalitásnak az a produktív elegyülése, mely őt oly 
vonzóvá teszi. Az egész csupa ideg emberben van valami nagysza
bású. Elgondolásai és tervei méreteikben is rendkívüliek. 
Moszkvába is egy ilyen terv hozta: nem kisebb gondolatról van 
szó, mint megteremteni a Szovjetunió segítségével a XX. század 
enciklopédiáját, a marxista enciklopédiát, melynek ma az embe
riség szellemi fejlődésében olyan jelentőségű szerep juthatna, 
mint amilyen a XVIII. században D ’Alambert és Diderot vállal
kozásának jutott. A föld minden országából regrutálódnának 
a munkatársak. Az új, ma már nemzetközivé vált emberi szellem 
csúcsteljesítménye volna ez a hatalmas mű, mely egyszerre jelenne 
meg négy nyelven -  oroszul, angolul, franciául és spanyolul.

Sokat beszéltünk Dimitrovról. Malraux járt nála, hogy meg
nyerje ennek a tervnek. Biztosra vette, hogy Dimitrov lelkese
déssel fogja felkarolni, hiszen -  mondja Malraux -  nemcsak az 
emberiség egész eddigi életének, múltja és jelene eredményeinek 
afféle leltározása volna a Marxista Enciklopédia programja, 
hanem -  lévén m a r x i s t a  leltározásról szó, ez az enciklopédia 
az emberiség mai perspektíváinak is tudományos kidolgozását 
hozná. Az enciklopédia nélkülözhetetlen irodalom- és művészet- 
történeti forrásmunka volna öt világrész, tehát a mai félgyarmati 
és gyarmati sorban élő népek és kontinensek számára is...
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Mindennek ellenére, Malraux csalódására, Dimitrov meglehe
tősen hűvös maradt. Túl sok még az elméletileg tisztázatlan kér
dés ahhoz, hogy valami ilyenbe rizikó nélkül bele lehetne kezdeni 
-  ez volt a nem egészen határozott, de mégis félreérthetetlenül 
húzódozó magatartásának a megokolása. S a kérdések között, 
melyek kapitális jelentőségűek s melyeknek a tisztázása épp most 
van folyamatban, Dimitrov a cikkeket említette, melyeket Sosz- 
takoviccsal kapcsolatban közölt -  és fog még közölni a Pravda. 
Arról, amit Dimitrov mint személyes véleményt közölt a képző- 
művészetnek és az irodalomnak a Pravda cikkei által aktuálissá 
vált problematikájáról s általában Dimitrov irodalmi, de főleg 
képzőművészeti nézeteiről, Malraux meglehetős pregnánsan így 
összegezte a benyomásait:

-  Érezni a személyiség emberi nagyságát -  a n n a k  e l l e 
n é r e ,  hogy mit és hogyan beszél művészeti kérdésekről.

Ennél többet az ő emberi nagyságáról, de művészeti nézeteiről 
se lehet mondani.

Nem tudom elképzelni azonban, hogy helytálló volna Mal- 
raux-nak az a megállapítása is, hogy Dimitrov, aki ma a III. 
Internacionálé élén áll, egész sereg fontos, a külföldet illető kér
désről kevéssé és rosszul van informálva.

Kun Bélához én vezettem el. Ha egyelőre főleg csak arról a kér
désről volt is szó, hogy mit tudna majd Malraux Párizsból a Pes
ten elfogott kommunisták érdekében tenni, Malraux mégis mód
ját ejtette, hogy megkérdezze Kun véleményét a Pravda cikkei
ről, amelyek a párizsi értelmiségi körökben meglehetős megrökö
nyödést keltettek.

Malraux még nem tudja, hogy nincs a Szovjetunióban egyetlen 
olyan ember, s legkevésbé van egyetlen olyan politikai személyi
ség, aki az ő egyenes kérdésére azzal az egyenes kijelentéssel vála
szolhatna, hogy nem ért egyet a Pravdával. Ez sajnos Dimitrovra 
is áll. Nagyon is lehetséges, hogy Dimitrov pár hónap előtt nem 
hangoztatott volna olyan lesújtó nézeteket a szocialista művészet 
problémáiról, mint amilyeneket Malraux most hallott tőle.

Kun kitért az egyenes kérdés elől, éspedig oly módon, hogy 
szintén a mai szovjet művészet „hibáiról” beszélt, csak éppen
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egész másutt találta a hibát, mint a Pravda cikkei, melyekről egy 
szót se mondott. Az a l k o t ó  b á t o r s á g r ó l  beszélt, mely 
szerinte minden művészetnek, tehát -  ezt a tehátot is ő mondta 
_ a jövendő -  ez is az ő szava -  szocialista művészetnek is feltétlen 
kelléke. A művész lehet buta, lehet erkölcsileg is hitvány, de nem 
lehet bátorság nélkül való. (Nekem úgy tűnik, hogy amit ő alkotó 
bátorságnak nevez, nagyon közel jár ahhoz, amit én mindig végső 
őszinteségként követelek -  az az őszinteség ez, melyre Rousseau 
csak tehetetlenül vágyódott, bizonyíték rá a szónokiassága.)

Ami nekem mindennél fontosabb: Kim az Optimisták kai pél
dálódzó«, mondván, hogy vannak, akik a regény rovására írják 
épp azt, amit ő a realizmus alkotó bátorságának nevez. És Engelst 
citálta, ajánlva Malraux-nak és nekem is, olvassam el, amit 
Engels a párizsi kommün blanquista emigránsaival kapcsolatban 
ír. Nem művészetről van itt szó, de meg fogjuk látni, mindig 
művészetről is szó van.

Malraux elutazott Bábel és Kolcov kíséretében Gorkijhoz, 
s nem tudom, megfogadta-e Kun tanácsát. Én azonban csak
ugyan megszereztem Kurellától Engelsnek azt a bizonyos cikkét 
-  és elragadtatva olvastam. Kun ezzel voltaképp megmondta 
véleményét a mai szovjet irodalomról is, arról az irodalomról, 
mely jelenben és múltban csak felemelőt, nemes lelket, dicsősé
get, egyszóval, Kerzsencev szavával, „gyönyörű valóságot” lát. 
Ideírom, amit Engelstől olvastam:

„Minden forradalomban, mint ahogy minden korban, elkerül
hetetlenül egész sereg ostobaság történik. Amikor aztán az embe
rek a végén megint annyira lehiggadnak, hogy képesek a kriti
kára, akkor szükségképpen megállapítják: sok mindent tettünk, 
amit jobb lett volna nem tennünk, és sok mindent nem tettünk, 
amit jobb lett volna megtennünk... Mennyire hiányzik minden 
kritika azoknál, akik a párizsi kommünt szentnek és hibátlannak 
nyilvánítják, amikor azt állítják, hogy minden házzal, melyet fel
gyújtottak, minden tússzal, akit agyonlőttek, a legapróbb részle
tekig igazságosan jártak el. így beszélni nem azt jelenti-e, hogy 
a nép a májusi hetekben csak azokat lőtte agyon, akiket kellett, és 
csak azokat az épületeket gyújtotta fel, melyeket fel kellett gyúj
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tani? Az ilyen állítás nem ugyanazt jelenti-e, mintha a nagy fran
cia forradalomra azt mondanánk, hogy mindenkivel, akit a nyak
tiló alá küldtek, érdeme szerint jártak el, hogy azok is, akiket 
Robespierre küldött a vesztőhelyre, rászolgáltak, és hogy azután 
ugyanígy maga Robespierre is megérdemelte, hogy a nyaktiló alá 
küldjék?”

Lám, figyelmeztetem ezúttal Kurellát, úgy látszik, hogy 
Engels szerint abból, hogy valami megtörténik, még nem követ
kezik, hogy „szükségesség” volt. Mire ő, félig komolyan, félig 
nevetve: -  Az adott viszonyok között az adott emberek nem tud
tak másképp cselekedni, tehát számukra szükségesség, vagyis az, 
ami absztrakté tekintve fölösleges és elkerülhető, konkrétan szin
tén szükségesség.

Én röviden és spontánul: -  Fütyülök a szükségességükre!
Kurella most már hangosan nevet: -  Ez plágium, az Optimistá

kat plagizálja! Pedig én a tanulmányomban azt írtam, hogy az 
Optimisták szerzőjére a Szovjetunióban szerzett tapasztalatok 
ideológiailag majd nevelő hatással lesznek!

Március 12.

Ma végre megkaptam előlegként a honorárium 35 százalékát az 
Optimisták német kiadására. S most, miután a Bábellel való közös 
háztartásból származó tartozásunkat kiegyenlítettem, újra itt 
a probléma, mintha nem is kaptam volna meg ezt a hónapok óta 
áhított előleget: mit tegyünk? Mit tegyünk, mikor ilyen nagy 
lábon kell élnünk? M u s z á j  valamit sürgősen kitalálni. A 
Krasznaja Nov: a két szerkesztő, akiknek átadtam az Optimis
ták első két fejezetét, nem határozhat. Azt mondják, a főszerkesz
tőnek kell dönteni, de ő -  állítólag- fekszik, tüdőgyulladása van.

Lord Cecil és Norman Angel válaszoltak a levelekre Kisnének, 
illetve az öreg Klein bácsinak. Mind a ketten ígérik, hogy az 
angol parlamentben s a rendelkezésükre álló egyéb utakon is 
mindent, amit tudnak, meg fognak kísérelni a Budapesten elfo
gott kommunisták megmentése érdekében.
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Március 18.

Malraux visszaérkezett Krímből.
Bábel szerint: a Gorkij-Malraux-találkozás majdnem kataszt

rofálisan rosszul végződött -  csak azért m a j d n e m  katasztrofá
lisan, mert Malraux annyira megszállottja a saját eszméinek, 
hogy nem veszi észre, ha egyedül ég. Hogy Malraux legalább nem 
tért vissza túlságosan elégedetlenül, abban valószínűleg megvan 
az érdeme Bábelnek is, aki Gorkij és Malraux között a tolmácso
lás munkáját végezte, és -  mint ő mondja -  igyekezett egy sze
mélyben tolmács és diplomata lenni. Az enciklopédiával minden 
simán ment. Gorkijnak is régi, dédelgetett ideája. Egyetértett 
azzal is, sőt kitűnő ötletnek találta, hogy a szovjetunióbeli szer
kesztőség élén Buharin álljon. A baj azonban nyomban elkezdő
dött, amint Malraux felvetette a kérdést:

-  Olvasta-e azt a cikket, melyben Radek a múlt évben Joyce 
művéről azt írta, hogy az a rohadásnak, a társadalmi és emberi 
rohadásnak antihumanista apoteózisa?

Gorkij nem olvasta a Radek cikkét. De ha Radek ezt írta, 
egyetért vele. O megpróbálta Joyce-t olvasni, de számára elvisel
hetetlen, fizikailag visszataszító.

Malraux ellenvetésére, hogy Joyce az emberi szenzibilitás egy 
jelentékeny, új etapját jelenti, Gorkij legyintett, és Bunyinról 
beszélt, aki ma emigráns és ellenforradalmár, de irodalmi műve 
értékben messze fölötte áll a beteg idegzetű, individualista nyu
gati divatnagyságoknak.

Az individualista szóra sorra került természetesen Nietzsche is 
(Nits -  ahogy Malraux ejti a nevét. Csodálnám, ha Malraux inter
jújából ez a kérdés elmaradt volna.) Itt aztán Bábelnek mint tol
mácsnak össze kellett szednie minden diplomáciai tapintatát, 
mert Gorkij a szocialista humanizmus nevében a teljes negáció 
álláspontját foglalta el, míg Malraux persze azt állította, hogy 
Nietzsche művének vannak aspektusai, melyek őt épp a szocia
lista humanizmus szempontjából az ember szellemi emancipáció
jáért folyó küzdelem egyik legnagyobb és legtermékenyítőbb 
hősévé teszik.
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Bábel elbeszélésének nem tudok szó szerint hitelt adni. Ő oly 
nagyon csügg Gorkijon, hogy mindenben azonosítja magát vele, 
és noha nagyra becsüü Malraux-t, a Gorkijjal való szembeállítás
ban önkéntelenül is a fölényes humornak, majdnem a káröröm
nek egy árnyalatával beszél Gorkijjal folytatott vitájáról.

Malraux természetesen maga is tisztában van azzal, hogy nem
csak eltérések, de ellentétek választják el Gorkij mentalitását az 
övétől. Ahogy Heine a hellén és a zsidó szellem nagy, termékeny 
megbéküléséről ábrándozott, Malraux-nak is megvan a maga 
álmodott szintézise: a szocializmusért való harc, ahogy ő felfogja, 
helyesebben, ahogy ő átéli, a heroizmusnak egy új kultuszát és 
ezzel egy, a kollektíváimban gyökerező individualizmusnak és 
egy, az individuumot kultiváló kollektívumnak a megszületését 
kell hogy eredményezze. A problematika, melyből Malraux kiin
dul, individualista és individuális. Gorkij alapélménye azonban 
a lázító társadalmi valóság, a lázítóan megalázó, társadalmi okok
ból fakadó emberi szenvedés. Gorkijról úgy képzelem, hogy sze
reti az embert, éspedig azzal a szenvedéllyel, melyet Malraux-ban 
elsődlegesen a szépség, igazság, az emberi méltóság g o n d o 
l a t a  vált ki. A Gorkijjal való beszélgetésből Malraux nekem 
a következő jellegzetes részletet mondta el:

Malraux: -  Mi a véleménye Dosztojevszkijről?
Gorkij: -  Rossz. Nem szeretem a prédikátorokat, s ő azonfelül 

még teológus is volt.
Malraux: -  Különbséget kell tenni két Dosztojevszkij között. 

Az a Dosztojevszkij, aki azt kérdezte, hogy mi a világ, az a felelet
tel együtt, amelyet erre a kérdésre adott, elavult. Az a Doszto
jevszkij azonban, aki azt kérdezte, hogy mi az élet, mi az ember 
az embernek, aki a magányos ember nevében kérdez és az egye
sülés keresője, az a kérdésével előremutat és nem avulhat el.

Gorkij: -  A legfontosabb kérdés életben éppúgy, mint iroda
lomban, sokkal egyszerűbb. Tolsztojnak volt igaza, a kérdések 
sokkal egyszerűbbek, mint ahogy Dosztojevszkij, a pap állítja. 
A legfontosabb kérdés egyszerűen így hangzik: mit kell tennem?

Malraux: -  Minden nagy művész primáris élménye a megdöb
benés az élet ténye láttán. Egyetért-e velem, hogy minden
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művész műve mögött primárisan a kérdés áll: mi az élet, minek 
élni?

Malraux szerint Gorkij bizonyos fenntartásokkal ugyan, de 
egészében véve egyetértett ezzel a formulázással, és egyetértett 
vele abban is, hogy az újabb szovjet irodalom épp azért „híg”, 
mert nem akarja tudomásul venni, hogy ez a kérdés meg nem ke
rülhető.

Malraux, Herbart, a felesége és én (M. dolgozik, nem jöhetett 
a kórházból) Kunnál ebédeltünk. Ebéd után megjelent Kun veje, 
a párt fiatal költője, Hidas Antal is (a feleségével, akit én utoljára 
mint szép kisbabát láttam a szovjetházban Budapesten). Malraux 
maga mesélte el nekik, hogy mikor az én kíséretemben ellátoga
tott a szovjet írószövetség székházába, ahol a párt legújabb 
megállapításai alapján épp megkezdődött a nagy tanácskozás 
a formalizmus és a naturalizmus kérdéséről, látva az emberekkel 
teli nagy termet, a kérdéssel hajolt fülemhez: „Tout ga écrit?”* 
Neki -  vallotta be Hidas felé fordulva - ,  ha művészi produktivi
tásról van szó, nem tűnik bizalomgerjesztőnek a nagy társas meg
beszélés. Hidas arra kért, mondjam meg Malraux-nak, hogy 
Pasztemakkal van legtöbb baj, mert nem akarja belátni, hogy 
lehetetlen és megengedhetetlen 1936-ban a Szovjetunióban olyan 
verset írni, melyben minden strófának az a refrénje, hogy „Na 
dacse szpjaf’ -  hogy a dácsán, a nyaralóban aludni jó.

Erről a kérdésről valóban sok érdekeset lehetne gondolni és 
mondani. De ami itt történt: egy igen jelentős költői műből kira
gadtak egy verset, annak is egyetlen -  zeneileg egyébként igen 
szép -  sorát, és európai nevű forradalmi szovjet írók úgy rontot
tak ezzel a verssorral Paszternakra, aki ott ült a teremben, mintha 
dicsérni az alvást a dácsán a legaljasabb szándékkal és sikeresen 
elkövetett ellenforradalmi cselekedet volna. A legcsúnyább az 
egészben a nívó. A magamfajta szemlélő nem utasíthatta el a gon
dolatot: azoknak, akik itt a leghangosabbak, egyáltalán nem 
a poézis, de nem is a forradalom ügye a fontos, hanem egyszerűen 
élvezettel vetik rá magukat egy költőre, s ki tudja, miféle -  illető

* És ez mind ír?
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lég nyilvánvalóan nem önzetlen és nemes motívumoktól vezérel
tetve.

Hidasék nem maradtak soká. Amint elmentek, Malraux előállt 
a kérdéssel, hajlandó-e Kun vállalni, hogy Buharinnal együtt 
végezze a tervezett enciklopédia szovjet munkatársainak a kivá
lasztását és irányítását. Megmondta azt is, hogy azért kéri erre 
éppen őt, mert Buharinon és Kunon kívül nem ismer erre más, 
megfelelően széles látókörű vezető embert. Kun elfoglaltságára 
és betegségére hivatkozott, de nem utasította el véglegesen a gon
dolatot.

Malraux jelenlétében Kun nem eruptív, még csak nem is spon
tán. Mielőtt mond valamit, szünetet tart, és következetesen kitér 
minden túl egyenes kérdés elől.

Bábel se egészen nyílt a Malraux-val való érintkezésben, pedig 
Malraux-t régebbről ismeri, mint engem. Azért-e, mert Malraux 
innen visszamegy külföldre, és mert fontos, hogy milyen benyo
másokkal megy vissza abba a Franciaországba, melyhez ma 
a Szovjetunió a legnagyobb reményeket fűzi?

Rajtakaptam saját magamat, sőt még M.-t is, hogy Malraux- 
val szemben mi is ugyanazt tesszük, amit Bábel. Azt tesszük, 
ami, ha itteni barátaink teszik velünk szemben, bennünket 
magunkat nemegyszer szinte elkeserít: nem arról beszélünk, 
hogy mennyire kínoznak bennünket bizonyos tények, hanem 
arról, hogy hogyan kell őket érteni. Igyekezünk megtalálni, ille
tőleg megadni „a magyarázatokat”. S mindennél furcsább, hogy 
ezek „a magyarázatok” közben helytállóak!

A teljes őszinteség azonban megint valami más.
Igen, a magyarázatok helytállóak. Bármily ostobák is a problé

mát tárgyaló cikkek, bármily bizantinikusan hízelkedők, hazu
gok és személyes rancune-ökkel telítettek a problémával kapcso
latos úgynevezett elvi felszólalások s bármily kevéssé is sikerült 
eddig bárkinek is igazán megformulázni a problémát, senki se 
vonhatja kétségbe, hogy l é t e z i k  a probléma, és hogy a kor
mánynak keresnie kell megoldásának módját. Ennek a kormány
nak foglalkoznia k e 11 a kérdéssel, mert olyan százhetvenmilliós 
népnek a kormánya, mely pár éve tanult meg írni-olvasni -  ennek
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a százhetvenmilliónak olvasni-, nézni- és hallanivalót kell adni. 
Bábel számítása szerint pár éven belül húszezer színház lesz 
a Szovjetunió kolhozaiban -  és a színházaknak nincs mit játsza
niuk, nincs repertoárjuk!

Azt hiszem, hogy a kérdés elválaszthatatlan a művészi alkotás 
processzusának, a művészi alkotás pszichológiájának a kérdésé
től. Lehetséges-e, hogy az alkotás pszichológiai processzusában 
produktív tényezőként legyen jelen vis-á-vis-ként a kollektíva, 
mint ahogyan a levélben a levélíró személyén kívül jelen van 
a címzett személyisége, a levélírónak a címzetthez s a címzettnek 
a levélíróhoz való egész viszonya? Én monológban élek, s legin
kább akkor, ha írok, de szabály ez, vagy pedig csak számtalan 
adott, múló, történelmi és egyéni tényező következménye? Ha 
lehetséges volna a művészi alkotás mint dialógus, akkor csak
ugyan lehetségessé lenne egy irodalom, mely nagy és mégis nép
szerű, egy új homéroszi költemény.

Nevetséges butaság azonban „a dialógust” mint élményformát 
és tartalmat ráparancsolni a művészre. Van vagy nincs. Minden 
azon múlik, hogy miként viszonylik belül a művész a közösség
hez, tud-e a közösség által megszabadulni a magánytól -  és persze 
nem is ezen múlik minden. Azon múlik minden, hogy megszüle
tett-e itt, vagy legalább születőben van-e már itt nem egy állami, 
hanem egy emberileg normatív szocialista közösség?

De ez az, amiben itt tilos még csak kételkedni is, és ezért fele
más, hazug és szégyenletesen buta az a mód, ahogy most az írás 
iparosai ítélőszéket tartanak Paszternak felett, aki kétségkívül 
költő, igaz és igazi.

Március 24.

Kínlódom a drámával. Bábelnél egész sor könyvet fedeztem 
fel. Pjatnyickij emlékiratai után Tolsztoj naplóját olvasom 
-  benne van, ugyanabból az időből, a feleségének a naplója is. 
Oszvejenko könyve a Vörös Hadsereg harcairól ma különösen 
izgalmas dokumentum. M o s t  szerettem volna újra elolvasni
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John Reed Tíz napját. S noha a Kreml falában a szerző sírja, sen
kinél se lehet itt Moszkvában ezt a könyvet megtalálni. De egyet
len könyvtárban sem. Más könyveket se, melyeket alig pár év 
előtt adtak ki.

Március 26.

A szovjet írók házában hetedik napja szakadatlanul tart a ,jzo- 
vescsanyije’’ a formalizmusról és naturalizmusról. Ma este ismét 
elmentem oda, de jobb lett volna, ha nem teszem. A formaliz
musról és a naturalizmusról szóló vita folyamán egyik író azzal 
támadt a másikra, hogy az -  melég alsóruhát küldött Szibériába 
egy barátjának, akit trockizmus miatt deportáltak oda. Akit 
aposztrofáltak (Pilnyak?), sápadtan s magából kikelve állt fel és 
ment a pódiumra. Tagadta „a vádat”, de bosszúból hasonló 
módon denunciálta támadóját. Meghallgattam még Herbart sem
mitmondó és Bábel szép, de a kérdés meritumát óvatosan megke
rülő felszólalását, s aztán mint leforrázott kutya somfordáltam 
haza.

Most itt ülök egyedül. Azt reméltem, itthon lesz M. Telefonált 
azonban, szintén „szovescsanyije”-]z van, és éjfél előtt aíigha lesz 
itthon.

Március 27.

Délelőtt fél tízre hívott magához Kun. Mint Pesten a szovjet
házban annyiszor, szappanos arccal, borotválkozás közben foga
dott. Megmondta, hogy a két angol urnák a levelére kell az öreg 
Klein bácsi, illetőleg Kis Zsigmondné nevében a választ megír
nom -  s én azzal, hogy majd másnap reggelre elhozom a leveleket, 
már menni is akartam.

-  Maradjon még -  szólt egyszerre, és nyilván pillanatnyi ötlet
tel megkérdezte: -  Tulajdonképp mit csinál maga most?

Elmondtam, hogy az utolsó hónapokat a regényem megrövidí
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tésével töltöttem, a német kiadás miatt kellett. Ő az orosz kiadás 
kilátásai iránt érdeklődött, s azt tanácsolta, forduljak a Szovjetsz- 
kij piszatyelhez, a vezető ott egy Fonyó nevű magyar, akivel 
ő maga is fog beszélni. S most mit csinálok?

Bár eddigi tapasztalataim szerint csak megbénít a munkában, 
ha bárkinek is beszélek róla -  M. ezt annyira tudja, hogy nem 
engedi meg még azt se, hogy vele előre közöljem a témám - ,  nem 
tudtam ellenállni a kísértésnek, s elmondtam Kunnak, hogy drá
mát írok, s hogy miről szól a dráma.

így történt, hogy három óra hosszat maradtam Kunnál. 
S mikor fél egykor elmentem, azzal az érzéssel távoztam, hogy 
tanultam valamit, segítettek a munkámban, noha véglegesen 
még nem döntöttem el, igaza van-e Kunnak vagy sem. O a témát 
-  megmutatni, hogy a „külső világ” elől nincs menekvés, meg
mutatni Budapestet annak a tizennégy napnak, a fenyegető 
akasztófának az árnyékában, anélkül hogy Sallai és Fürst közvet
lenül fellépnének -  „nagyszerűnek” találta, csak -  számomra 
hihetetlen meglepetésként -  felvetette a gondolatot, hogy nem 
kellene-e ezt inkább regényben megírni. Meg is okolta: dráma, 
melynek sok volna a hőse és nincs egy hőse, a tömegdráma 
könyvdráma maradna, és ez a téma regényben drámaibban 
hatna, mint dráma formájában. Mi lesz a drámában a szociálde
mokrata képviselő fiával, aki fellázad az apja és a világ ellen? Nem  
szabad elfelejteni -  felelt saját kérdésére - ,  a polgári társadalom
nak még megvan az ereje ahhoz, hogy egy ilyen tizenhat éves fiú 
lázadását csak a lázadó összetörése, szétzúzása vagy ami még 
rosszabb, benső törése kövesse. Ezt regényben úgy lehetne ellen
súlyozni, hogy melléad az ember egy sokkal kevésbé komplikált 
testvért, egy kevésbé mély, talán fölületesebb és közönségesebb 
ifjút -  s ez megállja majd a helyét, ez megtalálja majd az útját, és 
meg tud majd maradni a maga útján.

S mikor a drámáról -  és vele összefüggésben -  megint Magyar- 
országra, illetve az 1919-es időkre terelődött a szó, a beszélgetés 
mindinkább meghitté vált. Nekem kellett mesélnem. Magamról, 
M.-ről és a többiekről, akik akkor velem együtt a húsz és a húsz
egynéhány évesekhez tartoztak. Ez egész kirándulásnak a múltba
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különös jellege volt. Mintha egy másik planétán találkozva 
beszélgetnénk egy előző, hihetetlen távoli egykori életről. 
S mikor azt hangoztattam, hogy ellentétben ővele, aki mögött 
1919-ben már ott voltak az ő tapasztalatai, harca és munkája az 
orosz proletárforradalomban, mi, akkori fiatalok, teljesen felké
születlenül pottyantunk bele komplikált és felelősségteljes törté
nelmi helyzetekbe, Kun volt az, aki igazságtalansággal vádolt, 
igazságtalansággal akkori magam és a többi akkori ifjú forradal
már iránt.

-  Nem maga és nem maguk, hanem a forradalom, az idők vol
tak akkor naivak és fiatalok -  mondta. -  Gyanútlanok voltunk, 
mert a forradalom volt gyanútlan. Nemcsak nálunk Budapesten, 
hanem Oroszországban, Berlinben, Helsinkiben, Varsóban, 
Münchenben is -  mindenütt! Oroszország! Itt „felkészült” bolse
vikok győztek, és még itt is az elfogott Krasznovtól, a fehér tábor
noktól, aki fegyveres csapatok élén támadt Petrovgrádra, a bolse
vikok „a becsületszavát” kérték, hogy nem fog ellenük harcolni 
-  és erre szabadon engedték. A finn kommunisták letartóztatták 
ugyan a polgári minisztereket és képviselőket, de csak azért, 
hogy aztán nagylelkűen szabadon bocsássák őket. S ezek lettek 
azok, akik a fehérterror nagy mészárlásait szervezték és végezték. 
Gyanútlanok voltunk, mint az ifjúság. Akkor mindnyájunkat, 
még Lenint se kivéve, a forradalom ifjúságának a varázsa tévesz
tett meg. Nem tudtunk a szörnyetegekről, melyek már akkor les
ben álltak. Igen, még maga Lenin is a magyar proletárforradalom 
vértelen győzelméből arra következtetett, hogy lám, kulturál
tabb országokban a tehetetlen burzsoázia majd vérontás és nehéz 
harcok nélkül, magától áll félre és nyit utat a forradalom diadal
menetének. ,JDie proletarische Revolution bedarffür ikre Ziele kei- 
nes Terrors, sie hasst und verabscheut den Menschentnord...”* 
Tudja, hogy ki mondta ezt? Látja, ez is valami, amiről könyveket 
kellene írni. Szimbolikus jelentősége van annak, hogy ezt a mon
datot Rosa Luxemburg írta le, épp az a Rosa Luxemburg, akinek

* „A proletárforradalomnak céljai eléréséhez nincs szüksége terrorra, gyűlöli és meg
veti az emberölést..
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a sorsa volt az első figyelmeztetés arra, hogy a szociális forrada
lom korszaka az ellenforradalom korszakává fajulhat el. Persze 
csak ideiglenesen. De az ilyen provizórium, mint látjuk, nem fel
tétlenül rövid lejáratú.

Mielőtt elmentem, mintha egész idő alatt mégis, továbbra is 
foglalkoztatta volna, amit neki a drámáról beszéltem, még egy
szer a lelkemre kötötte:

-  Azért mondom, a szociáldemokrata képviselő szenzibilis és 
komplikált fia mellé adjon egy testvért, aki „közönséges”, de aki
nek épp azért nem kell, hogy tragédiává váljon a lázadása a csa
ládja s a közönséges hóhérok mai világa, illetőleg a mai Magyaror
szág ellen. És gondolkodjék a tanácsomon.

Most pedig itt ülök, előttem a kéziratom, a már nem tudom 
hányszor újrakezdett s hányszor „véglegesen” megtalált dráma 
különböző verzióival, és töröm a fejem: igaza van-e Kunnak vagy 
sem?

Kezdem „megérteni” Bábelt

Április 8.

Mifelénk már talán esténként kint ülnek a ház előtt az embe
rek, itt meg a hőmérő higanya még mindig jóval nulla alatt. És 
esik, egyre esik a hó.

Hihetetlen és voltaképpen ostoba makacsság, hogy az ember 
ragaszkodik egy élethez, mely fáradhatatlanul, igen hosszú évek 
óta bizonyítja neki, hogy ez az állhatatos szerelem az alkalmatlan 
ember tolakodása. Hogy így van és nem másképp, s hogy minden 
félreértést kizáróan belássam, hogy így van, íme, eljutottam még 
a Szovjetunióba is, és itt is megkaptam, tán még brutálisabban, 
mint másutt, ugyanezt a választ, ti. hogy csak tolakszom. Már
most, ha még itt is csak nyűgös tolakodó vagyok, miféle ország
ban, melyik csillagon vagy szigeten lehetne ez az én állhatatos
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tolakodó szerelmem másmilyen, mint viszonzatlanul és grotesz- 
kül egyoldalú?

Hálátlanság? Nincs itt a kivételes szerencse, valaki, aki kitart 
mellettem? Tudom. Csak még valamit tudok: azt, hogy ez az én 
egyetlen szerencsém ennek a valakinek a szerencsétlensége.

Mielőtt magam elé tettem ezt a füzetemet, itt az asztal előtt 
ülve már nem tudom, mióta bámultam ki azzal az üres és mégis 
nehéz szemmel a sűrűn hulló hóba, és egyszerre élesen eszméltem 
rá: puszta látszat az, hogy ez a négy fal nekem hajlékom. Az igaz
ság az, hogy csak véletlenül surrantam ide. Az igazság az, hogy 
eltekintve ettől a véletlentől, de facto semmilyen értelemben sem 
kaptam itt helyet és hajlékot, és ténylegesen, v a l ó  helyzetem 
szerint kint vagyok, gazdátlan kutya, az utcán. És egyszerre 
eszembe jut, amit öreg bakák Bukovinában meséltek nekem 
arról, hogy a fagyhalál azért veszedelem, mert elég, ha az ember 
elszundít a hóban, édesdeden alszik, alszik, és észre se veszi, 
mint dermed, mint pihen át a halálba.

„Meghalni -  elszunnyadni -  és alunni!” Ó, jó Hamlet királyfi! 
mit jelent e mellett az, ami neked „a bökkenő”, ti. hogy „mi 
álmok jőnek a halálban” -  mikor biztos, hogy ott nincsen Szojuz 
szovjetszkih piszatyelej; nincs Lityeratumaja Gazeta, nincsenek 
irodalmi Guildensternek és Rosencrantzok, magas rangú és ala
csony lelkű irodalmi csiszárok...

Történt-e valami különösen fontos, hogy egyszerre ekkora 
elzsibbasztó erővel nyom földre (vagy föld alá) a fáradtság? Nem, 
semmi különös se történt. De épp ez az. Épp az, hogy f o l y t a -  
t ó d i k a tegnapi meg tegnapelőtti meg fél év előtti topogás egy 
helyben -  olyan helyben, mely nem kap helyet ebben a belátha- 
tatlanul terjedelmes szovjet valóságban. Érdemes-e még egyálta
lában fel is jegyezni, hogy kérdésemre, mikor kapok kefelevona- 
tot az Optimisták német kiadásából, Bork elvtárs közölte velem, 
hogy „közbejött akadályok miatt” még szedni se kezdték. Miféle 
akadályok? Erre a kérdésre felelet helyett azt hallom, hogy „ne 
értsen félre, hiszen remélhetőleg hat-nyolc hét múlva már majd 
munkába kezdik venni”.

Ez már igazán nem különös, nem is újszerű momentum. Volt
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azonban részem valami újszerűben is: a szovjet írók szövetségé
ben a vita „a formalizmusról és a naturalizmusról”. Sose gondol
tam? hogy az emberek, akiknek mestersége az írás? erkölcsileg eo 
ipso fölötte állnak a többi halandónak. Sőt mindig is eleven volt 
bennem a gyanú abban az irányban, hogy az állandó szereplés 
a nyilvánosság előtt, a siker mint cél vagy a sikertől való függés 
általában mindennemű negatív tulajdonságokat és hajlamokat 
fejleszt ki. Az azonban, ahogy itt az írószövetség nagytermében „a 
formalizmus és a naturalizmus” kérdéséről a vita folyt, duzzadt 
és hömpölygött, az egészben mindinkább alvilági dühök és fel
gyülemlett gyűlölködés hirtelen feltörő forró árjához hasonlított, 
áradáshoz, melynek szennyes sodrában egyszerűen eltűnt min
den elementárisán kötelező tisztességtudás, jóakarat és emberi 
méltóság.

Ezzel a vitával úgy jártam, mint a pesti magyar újságokkal, 
melyeket hosszú idő után most Kuntól kapok: valami önkínzó 
dühvei olvasom a legutolsó hirdetésig minden sorukat és szívom 
be azt a dögletes, megalomániás, álkultúrás magyar úri levegőt, 
amely ezeken a szegény magyar szavakon keresztül ezekből a saj
tótermékekből émelyítően árad ki. így jártam nap nap után az 
írószövetség házába (mellesleg, a Háború és béke Rosztov családja 
lakott ebben a házban), és egy este Bábelnek és Herbart-nak meg
vallottam, mért nem voltam megelégedve az ő felszólalásukkal, 
s hogy mit gondolok én a problémáról, miben látom én a prob
léma reális voltát. Bábel is, Herbart is úgy találták, hogy hasznos 
volna, ha ott is elmondanám, amit nekik elmondtam. Herbart 
mint a Littérature Internationale szerkesztője mindjárt telefonált is 
az írószövetség titkárának, bejelentette, hogy fel fogok szólalni. 
Bábel azonban figyelmeztetett, hogy nem lesz helyes, ha szaba
don beszélek, mert egy-egy mondatot szándéktalanul -  vagy 
szándékosan -  félremagyarázhatnának, s jobb lesz, ha megírom 
előre, amit mondani akarok. Bábelnek igaza volt, mert amint 
a kitűzött estén M.-vel és Boriskával megérkeztem az írószövet
ség házába, hozzám lépett egy elvtárs, bemutatkozott, hogy 
ő a szövetség titkára, és nagyon barátságosan, mondván, hogy 
rendkívül érdekli, mit fogok én mondani, elkérte az elmondandó
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beszédem szövegét. Odaadhatom neki, mondta, mert hiszen 
úgyse kerülök mindjárt sorra. Alig tíz perc múlva megkeresett 
a nagy teremben egy ismeretlen személy, félrehívott -  és vissza
adta a kéziratomat. Menni akartam vissza a helyemre, de ő tartóz
tatott, hogy a titkár megbízásából megmondja: sajnos már nem 
jut idő az én felszólalásomra, túl sok a felszólaló, előbb kellett 
volna jelentkeznem, aligha kerülhetek még én is sorra.

-  Talán holnap?
-  Nem, holnap se.
Visszaültem a helyemre, és fizikailag éreztem, mi a szájkosár. 

Mindegy, elmúlt.
Illetőleg elmúlt volna -  s minden folytatás nélkül, ha Bábel 

nem kéri el tőlem el nem mondott felszólalásom kéziratát. Olva
sás közben fel-felütötte fejét, hogy szemüvegét feltolva szemügy
re vegyen engem, s aztán egy darabig tovább olvasson, míg újból 
a meglepetés kifejezésével egy percre abba nem hagyta azért, 
hogy engem fürkésszen. S mikor így végére ért az ötoldalnyi kéz
iratnak, mélyet lélegezve azt mondja nekem:

-  Kedves Ervin Iszidorovics, hogy az ember ezt meg tudja írni 
ilyen komolyan, ilyen melegen, ilyen baromi őszinteséggel, 
ahhoz olyan meghatóan butának, olyan tinónak kell lenni, mint 
amilyen maga.

Csakugyan meg volt hatva. Az én jelenlétemben nyomban fel
hívta a Lityeratumaja Gazeta szerkesztőségét.

Az a külföldi író -  mondta - ,  aki az Optimisták című regényt 
írta (az Optimisták már itt is afféle mitikus fogalom, mint Párizs
ban volt), hozzászólás formájában az írószövetségben folyó vitá
hoz történelmi perspektívából s új megvilágításban szól a szovjet 
irodalom feladatairól. O azt hiszi, hogy a Lityeratumaja Gazetá- 
nak ezt közölnie kellene.

A szerkesztőség még abban az órában elküldött a kéziratért, 
s még ugyancsak délelőtt felhívták Bábelt, hogy megköszönjék 
neki, hogy gondolt rájuk, mert többen is elolvasták, és mind úgy 
találták, hogy nagyon érdekes, hogy a külföldi író miben látja 
a szovjet irodalom páratlan lehetőségeit és példátlanul nagy fel
adatait.
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Másnap azonban újra felhívták Bábelt. Azt kérték tőle, beszél
jen velem, hogy változtassam meg a formát, ti. „kellemetlen” 
ebben a formában, mint el nem hangzott beszédet közölni. 
Legyen cikk, melyet a külföldi író a Lityeratumaja Gazeta szá
mára írt, lehet a jelenleginél hosszabb is, a fontos csak az, hogy 
mielőbb meglegyen, hogy még a következő számban hozhassák. 
Bábel valóban kedvesen félretette minden munkáját, és amit én 
még hozzáírtam a cikkhez, maga fordította le, az egész cikket 
még nyelvileg átjavítgatta, kisimította, s a szerkesztőség még 
aznap este kilenckor el is küldött az új formába öntött cikkért.

Ennek ma egy hete. S lévén ma megint egyszer semmi -  a szó 
pontos értelmében semmi pénzünk, odatelefonáltam a Lityeratur- 
naja Gazeta szerkesztőségébe, hogy mikor mehetek a honoráriu
mért. Az a szerkesztő, aki a cikket átvette, már nem tagja a szer
kesztőségnek, de az, aki a telefonhoz jött, tud a dologról, és 
közölheti velem, hogy a cikk nem jelenik meg ebben a számban. 
Nem, a következőben sem. Mert a vita már befejeződött, s mert 
a következő szám a Komszomol problémáinak lesz szentelve, 
a következő után következő pedig a kolhozéletnek a szovjet iro
dalomban...

Kár a regényért. A dráma formáját, Kunnak volt igaza, nem 
erre a témára szabták, s én oly nagy kedvvel fogtam hozzá 
a regényhez, valósággal a felszabadulás örömével, s pár nap alatt 
szokatlanul gyorsan haladtam előre -  s most nem épp könnyű 
még elképzelni is, hogy ezek között a körülmények között holnap 
leüljek mellé, és folytassam.

Bábel: -  A Moszfilm szcenárióit javítgatom, a Moszfiltn szcená- 
rióihoz írok dialógusokat, nap nap után hülye filmszcenárió-kéz- 
iratokat olvasok és írok róluk referátumot. Mindent, csak nem 
í r n i ,  még kevésbé pedig publikálni. Most már érti, miért?

Április 15.

Pár nap óta tartó kísérletek után, mert állítólag a szerkesztők 
épp kimentek, még nem jöttek, elmentek, tegnap mégis sikerült
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telefonhoz kapnom a Krasznaja Nov egyik szerkesztőjét. Azt 
akartam megtudni persze, hogy kaphatnék-e előleget a szemel
vényre, melyet az Optimistákból fognak közölni. Hívjam fel ma, 
mondta. S ma megkaptam a választ: elvben közölni szeretnék, 
sőt elvben feltétlenül közölni akarják a szemelvényt, de minthogy 
nem tudják, hogy gyakorlatban mikor valósíthatják meg ezt az 
elvi óhajukat, nincsen rá módjuk, hogy az előlegre irányuló gya
korlati óhajomnak eleget tegyenek.

Este.

Kun egészségi állapota megint egyszer rosszabbra fordult. Fel
vittem neki a levelek és a tiltakozó sürgöny szövegét, amelyeket 
Romain Rolland kívánságára én írtam meg, úgyhogy neki majd 
csak alá kell írnia, s a leveleket úgy fogja Villeneuve-ből elküldeni 
Vészi Józsefnek, Babitsnak és Paul Faure-nak, a sürgönyt pedig 
Gömbös miniszterelnöknek. Szándékom volt, hogy szóvá teszem 
saját ügyemet is, hiszen nincs miből élnünk -  nincs miből l e n 
n ü n k ,  Kun azonban panaszkodott, hogy szédül, a leveleket is 
szokása ellenére épp csak hogy elolvasta. -  Köszönöm, hogyne 
-  feleltem hát sietve, mikor, mint minden alkalommal, ezúttal is 
megkérdezte, hogy rendeződik-e a megélhetésem ügye.

Április 21.

Reggel Kun telefonál. Pár napja Moszkvában van Herzfelde, 
a Malik-Verlag igazgatója. Ő már beszélt vele az Optimistáktól. 
Herzfelde várni fog rám délután négykor a Zsurgaznál (Kolcov 
birodalma).

Megismerkedtem tehát Herzfeldével. Azok közül a németek 
közül való, akik túlságosan németnek, nagyon akkurátus, saját 
fontosságukról meggyőződött, merev embereknek hatnak. 
A benyomás csak akkor enyhül, ha mosolyog és megmutatja ép, 
fehér fogait. Ilyenkor felvillan valami, ami majdnem szimpati
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kussá teszi. De aztán újra megmerevedik az arca és az egész 
ember, mintha a mosoly csak valami szégyellni való faux pás lett 
volna.

Nála volt a kezében a kéziratom második kötete. Közölte 
velem, felmerült a gondolat, hogy a Malik-Verlag átvenne 
a VEGAAR-tól 1000-1500 példányt. Úgy beszélt, mintha még 
mindig nem volna biztos a német nyelvű kiadás, s ez számomra 
meglepetés. Meglepetés? Voltaképp nem is. Engem már csak az 
fog meglepni, ha egyszer mégis valamilyen nyelven nyomtatott 
könyv alakjában pillantom meg ezt az átokká nőtt kéziratot. 
Herzfelde mindenesetre most olvassa, de mint mondja -  még 
nem döntött, hogy kötelezettséget vállal-e 1000-1500 példány át
vételére.

-  Még nem vagyok tisztában a könyvvel. Az invalidus, Kozma 
György alakja -  az igen! De ideológiailag egyébként kétségeim 
vannak. És talán a cím se szerencsés, illetőleg kérdéses, hogy 
jogos-e ennek a könyvnek az Optimisták címet adni, amikor az 
optimista elválaszthatatlan az igazi, a jó forradalmár fogalmától.

Pénzünk még mindig nincs. Bábel nyakán élünk. Útlevelein
ket Malraux magával vitte Párizsba meghosszabbítás végett
-  s nemcsak hogy még nem érkeztek vissza, de semmi hír se 
róluk. így, ebben a helyzetben és útlevél nélkül -  nem épp vidám 
„kömyülállások”. Az egyetlen, ami jó: megbolondultam, és írom 
a Sallai-Fürst-regényt, a Tizennégy napot. Karcsi segítségével 
engedélyt kaptam, hogy a Komakadémia könyvtárában megnéz
zem az 1932. évből való, a regényhez szükséges újságokat. Sok 
jegyzetet csináltam, melyeknek majd talán hasznát veszem. 
Mikor elmentem, az épület folyosóin, a lépcsőházban rengeteg 
ember volt. Valamelyik teremben kerületi pártgyűlést tartottak, 
s épp szünet volt. Fölöttünk, a lépcsőház korlátjának támasz
kodva, hosszú orosz cigarettával a kezében egy kopasz, egyenru
hás ember, nagy bajusszal és rezes krumpliorral. -  Bugyonnij
-  mondja Karcsi.
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Április 21.

Hihetetlen, de igaz: Herbart mégis győzött. Tapintottam, lát
tam, szagoltam a Littérature Internationale kefelevonatát -  az 
Optimisták XI. fejezete és Kurella tanulmánya franciául. 
S ugyanakkor a magyar párt folyóiratában is egy részlet az Opti
mistákból, és ugyanebben a számban Révainak is egy cikke 
-  tizenhét év után először egymás mellett mi ketten.

Levél Romain Rolland-tól. írjak cikket az elfogott magyar 
kommunistákról, ő majd a saját aláírásával közöltetni fogja 
Párizsban, a Vendrediben.

Akárcsak Párizsban, még arra sincs pénzünk, hogy moziba 
menjünk. Kaptunk jegyet egy filmre: M i iz Kronstadta.* Nem  
rossz film, de inkább a hadi erények, mint a forradalom dicsőí
tése. Ma szükséges.

Teljes és változatlan pénztelenség. Boriskánál is. Egyetlen jó: 
Kun jobban van. Újra sürgette Fonyót, tegyen valamit az érde
kemben.

Az Optimisták Zinovjevnek csinál propagandát

Május 3.

Május elseje előestéjén nagy kivilágítás volt. Első május else
jénk Moszkvában. A „manézs” elé egy estére Eldorádót varázsol
tak. Száz és száz bódé, embermagasságban, szinte pöffeszkedően 
halmozódó kolbászokkal, zsömlével, süteményekkel, italokkal, 
de játékszerek is, és bódék, ahol a népet különböző látványossá
gokkal ingyen szórakoztatják. Elképzelhetetlen nagy és vidám 
tömeg. Ez a város egy estére álomvilágba költözött át.

Moszkva május elsejét már nem a nemzetközi munkásság fór-

* Mi, kronstadtiak.
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radalmi ünnepeként, hanem mint a boldog életért köszönetét 
mondó százezernyi kis és nagy plakátok illusztrációját ünnepelte. 
Tudom, igaz, az egész látvány nem rendkívülibb, mint akárme
lyik Porté d’Orléans-i főire* Párizsban -  de más az, hogy Párizs
ban, s más az, hogy íme, Moszkvában is láthat ma ilyesmit az 
ember. Ha a bőségnek ez az álma az itteni hétköznapi valósághoz 
viszonyítva Patyomkiniáda is -  erre is áll a lenini „álmodni kell”, 
s hogy ez valóban így van, azt bizonyította a szinte meghatottan 
vidám, ámuló arcok serege, a rengeteg nevetés, az ünnepnek az 
a gyermeki eufóriája, mely pár esti órára, késő éjszakáig valóság
gal elborította a várost.

Május elsejére virradó éjszakán rövid, de érdekes beszélgetés 
Bábellel. Valósággal izgatott volt. Reá még nagyobb benyomást 
tett a vidám Moszkva, mint miránk. Nem tudjuk elképzelni, 
nem tudhatjuk eléggé értékelni, amit itt ez este láttunk-mondja. 
Ahhoz látni kellett Moszkvát éveken keresztül éhezve, fázva, 
komoran, látni kellett volna, hogy festett ez a város és benne az 
emberek arca még három vagy két év előtt is. Enélkül az ember 
nem tudja értékelni, mit jelent az, hogy ebben a városban nem 
tíz, nem száz, nem ezer ember vidám, hanem hogy ez a város 
tömegek, óriási tömegek nevetésétől visszhangzik!

Maga május elseje azonban gyakorlatilag az én számomra csak 
azt jelentette, hogy M.-nek már hajnalban el kellett mennie 
hazulról, hogy aztán munkahelyéről a meghatározott órában 
a Vörös térre vonuljanak. Holtfáradtan és nagyon leverten érke
zett haza. A mauzóleum előtt, ahol Sztálin és a többi hivatalos 
személyiség állt, valósággal futólépésben kellett elhaladniuk, 
mert odaérve szakadatlanul siettették őket a mauzóleum felé hát
tal, a felvonuló tömegek felé pedig arccal forduló „rendezők”. 
Akik felvonultak, csak azt érezhették, hogy valami értelmetlen, 
de óriási mechanizmusnak a részei, és siettek, amennyire csak 
lehetett, ebből a fárasztó szerkezetből kiválni. A menetben még 
aktatáskát se volt szabad senkinek magával vinnie, és én naivul az 
utcán lézengve egész idő alatt azt vártam, hogy mikor jelennek

* Vásár.
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meg a munkások, akikről azt olvastam, egyszer régen, hogy az 
októberi forradalom felfegyverezte őket. Nem láttam a fegyveres 
munkásokat.

Ez volt a mi május elsejénk. Előző nap M. megkapta a fizetését 
mindkét munkahelyről, és azt utolsó kopejkáig átadtuk Bábel
nek. M. egész fizetése annyi, hogy alig két hétre fedezi a közös 
háztartás ránk eső költségeit, mi pedig már több mint egy 
hónapja Bábel erszényéből élünk.

Tegnap, másodikán, minthogy már a világon semmiféle más 
értelmesebb lehetőséget sem tudtam kieszelni, eszembe jutott, 
hogy a Goszlitizdatban, éspedig megint Jonovnál, ott a kézira
tom. Hősi elhatározással -  s a kétségbeesett ember csodavárásá
val nagyot nyeltem, összeszedtem minden bátorságom, és fel
mentem hozzá minden bejelentés nélkül. És csoda történt, elő
ször is azért, mert mindjárt fogadott, és másodszor: mintha való
sággal megörült volna, mikor megpillantott. Nyomban kihúzta 
íróasztala fiókját, és egy nála szokatlanul határozott és gyors moz
dulattal már nyújtotta is felém az Optimisták egész terjedelmes 
kéziratát.

-  Örülök, hogy eljött végre -  és savanykás sárga arcán csak
ugyan valami olyan kifejezés jelent meg, melyet össze lehetett 
tévesztem még vidámsággal is. A folytatás azonban így hangzott: 
-  és hogy megszabadít ettől a kézirattól.

-  Legyen szíves megmagyarázni... nem értem...
Ilyen határozottnak és ilyen erélyesnek még nem láttam. 

A kéziratot a kezembe nyomta, és valósággal tolt az ajtó felé.
-  Itt a legújabb lektori jelentés. Nincs semmi magyarázniva- 

lóm. Egy regény, amely Zinovjevnek csinál propagandát... 
vigye, csak vigye innen.*

Az Optimisták bán Zinovjev neve egyetlenegyszer fordul elő. 
Koltay Ágota idéz egy cikket, mely Moszkvában jelent meg, 
s melyben a világforradalomról mint közeli hónapokban esedékes

* Csak később, már Párizsban tudtam meg, hogy Jonovnak volt oka idegesnek lenni. 
Jonov ugyanis Zinovjev közeli rokona volt, s ez elég ok volt nemcsak idegességre, hanem 
pánikra is abban az időben.
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eseményről van szó. A kérdésre, hogy ki írta a cikket, Koltay 
Ágota megmondja, hogy Zinovjev, a III. Internacionálé elnöke. 
Ez az egész. Ez is épp abban a XI. fejezetben van, melyet a Litté- 
rature Internationale legújabb száma Solohov, Paszternak, Mar- 
sak és Buharin cikkei társaságában, tehát nem rossz társaságban 
közölt. Amint hazaértem, utánanéztem, s csak akkor vettem 
észre, hogy a folyóirat szerkesztősége is észrevette a tiltott nevet, 
és egyszerűen úgy oldotta meg a dolgot, hogy a kérdésre: „Qu’est- 
ce que c’est que cet article?” -*  az eredeti felelet helyett nem épp 
szellemes fordulattal feleltetik az én Ágotámat: „...De la Revue de 
la l i l e  Internationale. ”**

Eszembe jutott, hogy mikor Mathejka, az első referensem azt 
jelentette a Goszlitizdatnak, hogy az Optimisták ellenforradalmi 
regény, egyszerre minden ajtó bezárult előttem, s most megértet
tem, hogy megint egyszer mért nem tudtam hetek óta -  Herbart- 
on és hála Kunnak, a magyarokon kívül -  egyetlen szerkesztősé
get se találni, mely ne utasított volna el mindent, amit én írtam. 
Különösen tanulságosnak tűnik nekem ebből a szempontból 
a Lityeratumaja Gazetával, de a Krasznaja Novval való kalandom 
is.

Mit tegyek? Kunhoz mentem. Kihez mehettem volna máshoz? 
Szerencsére jobban van. Telefonált újra Fonyónak, ő magyarázza 
meg Jonovnak, hogy az Optimisták stb. stb. -  s hogy mondja meg 
Jonovnak, hogy ha Kun kiadásra ajánlotta ezt a regényt, akkor 
mégse lehet feltételezni, hogy ez a regény „Zinovjevnek csinál 
propagandát”. S újra lelkére kötötte Fonyónak, sürgősen tegyen 
valamit az Optimisták kiadása érdekében. Most már nem lesz 
nehéz, hisz a Littérature Internationale utolsó száma egy a regény
ből vett nagy szemelvénnyel és Kurella tanulmányával jelent 
meg.

Kun még átadott nekem egy kézirat-paksamétát is, hogy olvas
sam el, s mielőbb mondjam meg neki, mi a véleményem, mert 
vannak elvtársak, akik amellett vannak, hogy ki kellene adni.

* Melyik cikk ez?
** „...A III. Internacionálé folyóiratáé.”

455



Ez tegnap történt. S ma, mintha csak valóban Moszkvában, 
épp Moszkvában kellene mindinkább megbarátkoznom az 
öngyilkosság gondolatával, ma felemelem a telefonkagylót (hogy 
telefonáljak a rádió pénztárának, kiutalták-e már a honoráriumot 
az utolsó felolvasásomért -  sürgős volna, mert noha van bóbitás 
és fehér kötényes szobalányunk, ma még cigarettánk sincs), de 
a telefonon Bábel hangját hallom, beszél valakivel, és épp a neve
met említve hallom, azt mondja, hogy kétségbe van esve, nem 
tudja, mit csináljon, egy nagy családnak lett a kenyéradója, 
s ő nem okol senkit, de írni fog Steinemek. Steiner barátnőjével 
beszélt. És még azt is mondta, hogy kínos neki bennünket ebben 
a helyzetben látni, mert szemmel láthatóan mi is kínlódunk. M. 
-  hallom Bábel hangját -  már úgy fest, mint aki beteg, pedig 
ő még inkább tudja magát fegyelmezni, mint a férje... Ekkor nem 
bírtam tovább, és szépen csendben visszatettem a kagylót.

Reggel még jól dolgoztam az új regényemen. Most képtelen 
vagyok minden munkára, minden gondolatra. Bőgni tudnék. 
Meghalni -  elszunnyadni -  és alunni!

Május 7.

Telefonáltam Fonyónak. Eddig nem is intézhetett semmit, 
hívjam fel újra néhány nap múlva.

A sorozat nem volna teljes, ha a rádió pénztára is nem mondta 
volna fel a szolgálatot. Kérdésemre telefonon azt felelték, hogy 
kiutalták már nekem a honoráriumot, jöhetek érte mindjárt. M., 
mielőtt munkába ment, elkísért. A pénztárnál annak rendje és 
módja szerint elkérték a legitimációmat. S nyomban vissza is 
adták azzal, hogy nekem még nincs kiutalva a pénz. Reggel, 
mikor telefonáltam, összetévesztettek egy Szinko nevű cseh vei, 
akire vár a honorárium már három hete. M. és én egymásra néz
tünk, és egyazon pillanatban nem hisztérikus, hanem szívből 
jövő, könnyítő, hangos nevetésre fakadtunk. A pénztáros 
kidugta a fejét, és úgy nézett bennünket. Ez nagyon jó. Még min
dig van érzékünk a humorhoz, még mindig tudunk magunkon is
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nevetni -  ördögbe is, úgy látszik, még mindig fiatalok vagyunk. 
S csak azért is elmentem a Komintern könyvtárába dolgozni.

A Komintern könyvtárában megtaláltam a budapesti újságok 
1932-es évfolyamát. Ebbe a könyvtárba rengeteg kanyargós lép
csőn kell lemenni, de lent nagyon csendes, kényelmes és világos 
_ csak épp hideg. A regényhez azonban, különösen a Népszavá
b a ,  nagyon fontos adatokra találtam.

Május 9.

Gyerekkoromban sokat szenvedtem a képzeletem miatt. Egy- 
egy szó, amelyet a szomszéd szobában, este az asztalnál vacsora 
után, az asztalon álló petróleumlámpánál újságolvasás közben, az 
újsághíreket kommentálva a szüleim ejtettek ki, akik azt hitték, 
hogy már alszom -  valami szerencsétlenségről, gyilkosságról 
s egyszer, erre különösen emlékszem, egy kivégzésről beszéltek 
- ,  elég volt csak a szó -  a többire már nem is figyeltem - ,  a szó úgy 
hatott rám, mintha varázsereje volna, és én nyomban, mint egy 
kinyílt kapun, a szón keresztül belementem egy bonyolult, hosz- 
szú történetbe, melynek magam voltam a hőse vagy áldozata. 
Vagy engem öltek meg, vagy engem gázolt el a vonat, vagy pedig 
én öltem meg az özvegyasszonyt. Ez a képességem megmaradt: 
a stigmatizáció tüneményét minden csoda nélkül, tapasztalatból 
meg tudom érteni, mert ha leírok például valami testi szenvedést, 
magam is intenzíven, a belebetegedésig, testileg átélem.

Épp ezért a puszta képzelet kombinációi, fantasztikus utazá
sok, egzotikumok, Jules Verne, Monté Christo vagy még később 
H. G. Wells nekem nem imponáltak -  valahogy úgy éreztem, 
hogy egy kis utazásért a holdba vagy néhány, csodálatos szép 
nőket rejtegető háremért, kincsekkel teli barlangért nem kell 
nekem a szomszédba mennem. Mióta csak olvasni tudok, leg
megdöbbentőbb, legmegrázóbb irodalmi élményeim onnan 
eredtek, ha amit olvastam, m e g f e j t e t t  nekem valamit abból, 
ami a szemem előtt volt. Shakespeare-t is í g y olvastam, s ezért is 
tett rám akkora benyomást, hogy Mihoels is í g y játszotta. Az
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érzékelhető valóság az én számomra egyszerűen mindig minden 
csodás történetnél izgatóbb és csodával és rejtéllyel telítettebb 
volt. Mindig úgy éreztem, hogy a legnehezebb a valóságot 
u t o l é r n i ,  és a maga kivételes, mindig kivételes egyéni valósá
gában megrögzíteni. Utolérni és megrögzíteni egy „közönséges” 
konflislovat vagy a kocsisát; egy közönséges szobát, melynek kí
vülről csak a kivilágított vagy sötét ablakát látom, és alatta maga
mat; M. nevetését vagy az embert, aki az utcán megállít, mert 
tüzet kér tőlem, és csak egy percre, s csak alig ér keze a kezem
hez, aztán minden időkre eltűnik abban az ismeretlenben, mely
ből egy szempillantásra felbukkant. Vagy pedig utolérni és meg
rögzíteni -  róla van szó -  azt a különösen csúnya, beteg, már rég 
nem fiatal és számomra oly sokat jelentő Kim Bélát, akit mosta
nában már néhányszor úgy találok a kopott, kispolgárian beren
dezett, de tágas lakásban, hogy az előszobából már hallom 
a rádiót -  szól a rádió, és ő a díványon fekve, körülötte tömeg 
újság meg könyv, olvas. A h o g y ezt teszi, s a h o g y itt van, 
benne van, mert benne van, az egész ember egész sorsával, rossz 
és jó szenvedélyekkel, nehéz küzdelmek és szenvedések minden 
nehéz nyomával -  ezt megrögzíteni, ez volna igazi irodalom.

Ma legalább egy órát töltöttem nála, s azt hittem, beleőrülök, 
ti. miután felesége bevezetett hozzá, ő hagyta, hogy a rádiókészü
léke tovább üvöltsön. Budapest bömbölt, holmi emlékművet lep
leztek le vagy templomot avattak, mindenesetre valamit ünnepel
tek. Nem tudnám megmondani, mit, mert hiszen közben Kunra 
figyeltem, aki zavartalanul beszélgetett velem. Azt hiszem, ő se 
tudja, miről szólt a helyszíni közvetítés; mintha észre se vette 
volna, hogy kiabálnom kell, hogy megértsen, szinte meglepetten 
tekintett fel rám, mikor én végre mégis megkérdeztem, megen
gedné-e, hogy elhallgattassam a hazai hangokat.

-  Egy idő óta nemcsak olvasni, de még dolgozni is jobban sze
retek, ha közben szól a rádió -  mondta, s nem tudnám megokol
ni, de ez a vallomás panaszként hatott rám, noha ő minden külö
nösebb hangsúly nélkül csak úgy odavetette.

-  Nem tudok elképzelni olyan helyzetet, melyben nekem 
szükségletemmé lehetne a lárma -  jegyeztem meg, mire Kun
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nevetett. Furcsán és egyáltalán nem jóízűen, s végül némi gon
dolkodás után még hangosabban nevetve azt mondta:

-  Nincs fantáziája! -  s aztán megpillantva kezemben a mappát, 
melyet legutóbb adott nekem olvasásra, megkérdezte: -  Olvasta?

A tegnapi napot -  M.-nek tegnap szabadnapja volt -  ő velem 
együtt ennek a mappának a jegyében töltötte. N . N. mint kom
munista ifjúmunkás került az ellenforradalom első éveiben Hor- 
thyék rendőrségére, majd fegyházba. Ott van még ma is. A map
pában, melyet Kun adott nekem, ennek az embernek a levelei 
vannak összegyűjtve. Ezeket a leveleket tizenegy esztendőn 
keresztül írta a fegyházból a nőnek, akit szeret. Rég olvastam 
valami izgatóbban érdekeset. Egész ifjú ember, átlagost aligha 
meghaladó intelligenciával, meglehetősen kezdetleges művelt
séggel, sajátos tehetség nélkül; az egyetlen, ami rendkívüli nála, 
az a kommunista meggyőződésének és a párthoz való viszonyá
nak, a hűségnek nagyszerűen nyugodt hatalma: ezt a képet betűzi 
ki az ember már a rendőrségről kicsempészett és a fegyházból írt 
első leveleiből is. Verés, válogatott kínzások, hetek, hónapok 
magánzárkában, éhségsztrájkok -  ezekről számolnak be a leve
lek, ezek az állandóan vissza-visszatérő motívumok, s ahogy az 
idő múlik, egyre nő, egyre monumentálisabb erkölcsi erőként 
bontakozik ki ennek az embernek a személyiségében a hite és 
annak az erkölcsi nagysága, amiben hisz. Itt-ott felbukkan a leve
lekben valami olyan is, ami nem a legjobbfajta forradalmi roman
tika visszhangjaként sérti a fület. A levélíró meglehetős gyakran 
nemcsak írja, hanem olvassa is a saját leveleit, olyan értelemben, 
hogy van egy romantikus elképzelése vagy ideálja arról, hogy 
milyen „a rab forradalmár”; ahelyett tehát, hogy magát közvetle
nül beszéltetné, ehhez az ideálhoz modellálja a gondolatait és 
a kifejezéseit, koturnuson mozog. Mintha u t á n o z n i a  kellene 
valakit, holott ő maga, úgy, ahogy van ,  igazabban és meggyő
zőbben igazi hős, mint a magáról való elképzelése. Idővel kiala
kul a levelekben, azt lehetne mondani, hogy az évek során fölébe 
kerekedik az embernek egy hamis, irodalmias stílus, mely épp 
azért, mert nem tudja eltakarni az igazi, a valóban hősies és 
mélyen szenvedő embert, csak még kirívóbban inadekvátnak
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tűnik, még inkább modorként hat. Amikor ő, aki a kommunista 
foglyok között sokáig legfiatalabbnak, a kommunista Benjámin
nak számított, raboskodása tizenegyedik évében megírja, hogy 
ma először történt meg vele, hogy az egyik rab őt „bácsinak” szó
lította -  s hogy erre megijedt, majd egész napra szomorú lett, de 
azért persze este megtartotta a zárkában a soron lévő előadását 
a kapitalista termelési rendszer ciklikus válságainak törvénysze
rűségéről, ez a levél -  és levelében sok az ilyen részlet -  a meg
rázó, kivételes emberi dokumentumok közül való.

Ettől a hősi életétől szinte függetlenül van egy külön privát 
élete, s ez a másik jellegzetessége ezeknek a leveleknek. A szó tel
jes értelmében maguknak a leveleknek jellegzetességévé vált az 
a nő, akihez íródtak. Ahogy a levelek írója szinte szemlátomást 
hőssé nő a mindig hősi erőfeszítést követelő sorsával együtt, 
hőssé nem egy hónapra, nem is egy évre, hanem tizenegy éven 
keresztül (ami óriási különbség) -  úgy, ugyanabban az ütemben 
derül ki a nőről, akihez a levelek szólnak, hogy emberileg és a for
radalmárhoz való viszonyában is mennyire banális. A levelekből 
pontosan lehet látni -  az intelmekből, panaszokból, szemrehá
nyásokból és kérésekből, melyek sok helyet foglalnak el a leve
lekben -  a folyamatot, ahogy a nő mind kevésbé érdeklődik a dol
gok iránt, amelyek a levél íróját továbbra is szenvedélyesen 
érdeklik, s mint éli a nő mindinkább elidegenedve a levélíró sor
sától, mind függetlenebbül a maga életét. Hogy alakult volna ket
tőjük viszonya, hogyha a férfi nem került volna ifjúként bör
tönbe, még az is kétséges. A férfi azonban ezt nem tudja. Az a nő, 
aki fiatal volt, mikor őt elvitték mellőle, fantomként él benne 
tovább, és még mindig hozzá írja a leveleket, holott az a nő, ha 
egyáltalán valaha realitás volt, már az ő raboskodása első évében 
megszűnt realitás lenni. A férfi képtelen ezt belátni, és a szemre
hányások mindig keserűbbek, hevesebbek és az olvasó érzése 
szerint igazságtalanabbak.

Van a levelek között néhány, mely „Borah barátomnak” szól 
-  a nőhöz írt levelekben is ezen a néven sűrűn emlegeti Kun 
Bélát. Ezek a Borah barátomhoz intézett levelek teljesen mente
sek attól a modoros irodalmias stílustól, mely talán a nő rossz ízlé
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séhez való öntudatlan alkalmazkodásnak is eredménye; a Borah 
barátomhoz szóló levelekben -  azokban is, amelyeket tízévi 
raboskodás után írt -  még mindig az egykori ifjúmunkás mélyen 
tiszteletteljes és rajongó hangja hallatszik. A levélíró nem érzi, 
hogy „hozzáöregedett” Kunhoz.

Kun kérdésére tehát, hogy mit gondolok, nyilvánosságra 
kell-e hozni ezeket a leveleket, nagyon határozottan feleltem, 
hogy mindenképpen ellenzem. A levelekből nagyszerű motívu
mok tömegét lehet kihámozni, de csak annak, aki eleve úgy 
viszonylik hozzájuk s úgy tudja őket olvasni, mint én. Úgy, mint 
én, s nem úgy, mint a nő, akihez címezve voltak. Ami azonban 
a levelekben a legmegrázóbb, az épp az, hogy írójuk nem látja 
önmagát, és nem látja azt se, akinek ír. Hogy ez, ami a legmegrá
zóbb, valóban megrázóan és ne banálisán, kompromittálóan 
banálisán hasson, ahhoz művész hozzájárulása kellene. S így 
jutottam el ahhoz, hogy a Kunnal való beszélgetésben megfor- 
mulázzam a magam művészi hitvallását: a művész képzelete és 
alkotóereje kell ahhoz, hogy a banális és a hétköznapi felfedeződ
jék, láthatóvá váljék, megszólaljon a maga megrendítő individuá
lis valóságában.

Kun időnként egy-egy ellenvetést tett, s mikor befejeztem 
mondanivalómat, megjegyezte:

-  Egyszóval maga tulajdonképp tagadja, hogy egyáltalán 
bármi is banális. Én azonban, aki nemhiába vagyok annyival öre
gebb, néha már épp ellenkezőleg, azt hiszem, hogy...

Nem mondta ki a gondolatát. Fáradtságra panaszkodott. Még 
nem mentem ki az előszobából, még az előszobában álltam, s oda
bent már újra megszólalt a rádió.
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A Moszfilm szcenárióírója

Május 15.

Sumjackij nevű elvtárs, akit nemrég bíztak meg a Szovjetunió 
filmprodukciójának a vezetésével, érdeklődik irántam. Valószí
nűleg Kunnak is része van benne. Bábel, hogy valami szakmába 
vágót mutasson tőlem, elvitte a Moszfilm vezetőjének, egy Szoko- 
lovszkaja nevű nőnek -  akiről Bábel mindig a legnagyobb respek- 
tussal beszél, s azt állítja, hogy M.-hez hasonlít -  a Reklám című 
szcenáriómat, melybe annak idején nem voltam hajlandó bányá
szokat beiktatni. S egyben Bábel tanácsára, akinek erről a témá
ról Feldman mesélt, mindjárt megírtam annak a szcenáriónak 
a vázlatát is, melyet annak idején hiába ajánlottam aMezsrabpom- 
nak: arról a besszarábiai kocsmában prostituált sorban élő fiatal 
nőről, aki másállapotba került, és egy kocsmai verekedésbe keve
redve pillanatnyi pánikban a csendőrök elől egy szovjet teherha- 
jón rejtőzik el. A film meséje a továbbiakban azt mutatná meg, 
miként válik anyává, miként nyeri vissza emberi méltóságát, 
találja meg önmagát egy világban, ahol nem lehet folytatnia 
eddigi életét. Kidolgoztam a cselekmény minden fontosabb fázi
sát, s aztán mutattam meg Bábelnek, aki nagyon biztat.

Május 22.

Mégis, mégis fordult volna a kocka? Fonyó beszélt Luppollal, 
a Goszlitizdat fő-fő igazgatójával, aki Kinn nevű helyettesének 
utasítást adott, hogy fogadjon. Ugyancsak Fonyó beszélt valami 
Sztupnyiker nevű elvtárssal is a Krasznaja Nov folyóiratnál -  ez 
is, úgy látszik, fölöttese azoknak a szerkesztőknek és főszerkesz
tőknek, akikkel eddig tárgyaltam. Ez a Sztupnyiker Fonyót bízta 
meg, hogy válasszon ki n é h á n y  fejezetet az Optimistákból 
a Krasznaja Nov számára.

A fejezetekkel, melyeket Fonyó választott ki, és az ő kísérőle-
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veiével felmentem a Krasznaja Novba. Kicsit szégyelltem 
magam. Tudniillik a kísérőlevél miatt, mely afféle írásban adott 
ajánlás, referátum, felelősségvállalás -  és egyben felelősségelhárí
tás is. Sajnálom, hogy ennek a levélnek legalább azt a passzusát 
nem másoltam le, amely arról a részről szól, melyben Cinner 
Erzsi maga mondja el gyerekkorának és egész fejlődésének a tör
ténetét. Fonyó ajánlja ezt a részletet közlésre, de „gondos szer
kesztést” tanácsol, mert mint írja, ez a szemelvény „költői erővel 
és híven tükrözi vissza ugyan a burzsoázia (!) felfogását a család
ról és a szerelemről”, de -  s a szerkesztésnél ezt ki kell küszö
bölni, illetőleg enyhíteni kell -  ez az elbeszélés „túlságosan rea
lisztikus és n e m  e l é g g é  p u r i t á n ”.

Átadtam a kéziratokat és a puritán levelet. Úgy mondták 
a szerkesztőségben, hogy még e hó vége előtt végleges választ 
kapok. Onnan Kinnhez mentem. S most megint reménykedem, 
hogy mégiscsak lesz valami az orosz kiadásból. Éspedig Kinn sze
mélyére alapítom ezt az új reményt. Kinn többévi párizsi tartóz
kodás után mostanában jött vissza Moszkvába, és végre egy szer
kesztő, egy irodalmi főnök, aki nem hivatalnoknak, hanem első
sorban intellektuelnek hat. Igaz, amint megmondtam, miről van 
szó, azzal ijesztett meg, hogy meg kell kérdeznie Luppoltól, nem 
forog-e fenn félreértés, minthogy ő, Kinn, az orosz irodalmi osz
tály vezetője, s nekem, lévén nem orosz, Jonovhoz kellene vissza
mennem. Erre én igen határozottan kijelentettem, hogy akkor 
inkább sose lásson napvilágot az Optimisták kézirata. S meg is 
mondtam, mért nem akarok Jonovhoz visszamenni. Kinn 
bement a fő-fő igazgatóhoz, Luppolhoz, s pár pillanat múlva 
azzal jött vissza: nem félreértés, hogy hozzá jöttem. Luppol azt 
mondta neki, hogy én „speciális eset” vagyok, s ezért, noha nem 
vagyok orosz, Kinn-nek, nem pedig Jonovnak kell döntenie. 
Otthagytam nála a Littérature Intemationale-on kívül két fejezetet 
francia fordításban. Jövő hó 15-én jelentkezzem nála újra, 
mondta.

Akárhogy is, ez a Kinn olyan ember, aki beszélgetés közben 
elfelejti a hivatalát, és egyszerűen, közvetlenül irodalmi, sőt 
emberi érdeklődésről is tanúságot tesz. Irodalmi üzemvezető, és
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mégis intellektuel és rokonszenves. (Persze az is lehet, hogy 
Bábelnek van igaza, s hogy úgy vagyok már a különböző irodalmi 
főnökökkel, mint Huysmans deprimált agglegénye a vendéglők
kel: amint felfedez egy újat, örül neki, mert a régieket már nem 
bírják a gyomra és az idegei.)

Május 23.

Kérdőjel nélkül: mégis úgy látszik, mintha csakugyan for
dulna a kocka. Megismerkedtem a Moszfilm igazgatójával, Szo- 
kolovszkajával, akire máris úgy gondolok, mint senki másra az 
itteni nem is kisszámú új ismeretségeim közül -  úgy gondolok rá 
máris, mint valakire, akinek a puszta léte, pusztán az, hogy 
tudom, hogy van, egyszerűen kevésbé csúnyává teszi nekem az 
életet. A sok csúnya és lehangoló találkozás és összejövetel során 
találkozni egy ilyen, egész lényében intelligens, előkelő, mindig 
csendes szavú és zárkózottságában is valami komoly, szolid 
emberséget sugárzó nővel -  ha nem is találkoznék vele soha töb
bet, jó tudni, hogy van, jó emlékezni rá, mint egyszer látott, szép 
és megnyugtató képre.

Május 28.

Szokolovszkajától jövök, akinek előzőleg Bábellel küldtem el 
a szcenáriótervezetemet. Ma délután kettőre voltam a Mosz- 
filmbe rendelve, és pontosan kettőkor fogadott is. Vele együtt 
már várt rám az ő fogadószobájában három elvtárs: Marjanov, 
Ceizer és még egy, akinek nem tudom a nevét. Mindegyikük előtt 
ott feküdt az én filmtervezetem -  a „zajavka”. Szokolovszkaja 
felszólítására nyomban megkezdődött a megbeszélés. Előbb 
ő mondott pár szót arról, hogy mióta itt van a Moszfilmnél, min
dig kollektíve dolgoznak, illetőleg a szerzőnek az egész kollektíva 
rendelkezésére áll észrevételeivel és tanácsaival. Marjanov, Cei
zer, majd a harmadik elvtárs, egyik a másik után mondták el véle-
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menyüket és szuggesztióikat az én tervezett szcenáriómról, mely
nek egyelőre Katya a címe. Mind a hárman megegyeztek abban, 
hogy az én elgondolásom drámai feszültségében mindig foko
zódó, változatosan mozgalmas filmet ígér. Utánuk Szokolovsz- 
kaja  is kifejtette a maga véleményét. Ő főleg a hősnőről beszélt. 
Különösen biztatónak találta, hogy az már a szcenáriótervezeten 
keresztül is nem sémaként, hanem konkrét egyéni arccal, egyéni 
sorssal válik láthatóvá.

Ha helyeslés helyett kifogásokkal álltak volna is elő, magában 
az, hogy ebben a munkaatmoszférában komoly és hozzáértő 
emberek közös ügyként teszik magukévá az én elgondolásomat, 
velem együtt gondolkoznak rajta és vizsgálják meg minden oldal
ról -  nekem ez is elég lett volna, hogy szerencsésnek érezzem 
magam. Most volt először alkalmam tapasztalni, hogy nemcsak 
tudok kollektív munkában részt venni, hanem én, aki remete
ként élek, voltaképp szíwel-lélekkel társas lény vagyok, élvezem 
a kollektívát, mely produktíve befogad.

Szokolovszkaja után, aki valamennyiük közül a legfigyelme
sebben olvasta el a tervezetemet, valósággal fellelkesedve vála
szoltam egyes kérdésekre, és fejtettem ki, a tervezetnél részlete
sebben, az egész elképzelésemet. Az egyetlen konkrét változta
tás, melyet indítványoztak: a tervezet szerint a másállapotos 
Katya többek között egy szovjet kaszárnyába is elkerült volna 
takarítónőként -  mikor Boriskát meglátogattam a kaszárnyában, 
ott találkoztam csakugyan egy másállapotos takarítónővel - ,  de 
mivel a kaszárnya „túl kényes téma”, mondták, helyette egy 
„obscsezsityijé”-ben, diákinternátusban állapodtunk meg. Szoko
lovszkaja azzal fejezte be a megbeszélést, hogy minél előbb fogjak 
munkához, hogy júliusban már újabb kollektív megbeszélésre 
ülhessünk le. Különösen szerencsés körülmény, hogy a Moszfilm 
dramaturgjával, Bábellel egy házban lakom -  mondta, és bizta
tott, ha bármiféle tanácsra vagy segítségre van szükségem, kon
zultáljam Iszaak Emmanuilovicsot, aki az ő számukra autoritás.

A három elvtárssal együtt én is el akartam menni, de Szoko
lovszkaja visszatartott. Elővette a már kész szerződést. Húszezer 
rubelt kapok a szcenárióért, s ebből a Moszfilm azonnal 25 száza
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lék előleget folyósít. A pénzt elsején, vagyis három nap múlva fel- 
vehetem aMoszfilm pénztáránál. Ha a kéziratot átadom, újabb 25 
százalékot fognak kifizetni. És megköszönte, hogy „oly szépen és 
lelkesen” adtam elő elképzelésemet a filmről -  ez a lelkesség 
nagyon szükséges, felfrissíti az embereket.

-  Nem vette észre, hogy az én munkatársaim mint váltak egyre 
intenzívebbé? Örülök neki, hogy együtt fogunk dolgozni.

Nem tudom, hogy minderre mit mondtam. Holtbiztos, hogy 
semmi okosat. S míg most ezt írom, még mindig nem tudom fel
fogni mindazt, ami történt és hogy csakugyan így történt. M. 
még nem tud semmit. És közben míg így csodálkoztam, tudom, 
hogy jól meggondolva a dolgot, ez a találkozás, ez az elbánás, 
amelyben részem volt, ez a hang, amellyel beszéltek hozzám, ez 
az, ami normális; így, épp így kellene mindig fogadni minden 
embert, aki szíwel-lélekkel dolgozni akar -  minden embert, 
tehát engem is. A normális azonban most már olyan ezeregyéjsza- 
kaian fantasztikus és rendkívüli, hogy a maga egyszerűségében 
hihetetlennek hat. Még örülni se tudok, csak valami majdnem 
ijedt megilletődéssel állapítom meg: elsején, három nap múlva 
kifizethetem adósságainkat, és dolgozhatom, nemcsak a film- 
szcenárión, hanem még a Sallai-Fürst-regényen is, amely min
dennap újabb és újabb felfedezésekre vezet, s ami különösen jó 
jel: egyes alakjairól már kezdek álmomban is gondolkozni.

Borivoj közölte, hogy a Krasznaja Nov, az ő szerkesztősége 
a tegnapi értekezleten véglegesen úgy döntött, hogy nem közöl
nek szemelvényt az Optimistákból. ,J^adno” -  mondtam csak, és 
kértem., hogy küldjék vissza a kéziratot. De Borivoj nem érte be 
ezzel. O még tovább is magyarázni akarta, hogy „ne értsem félre” 
stb. stb. -  mire én egy némileg energikusabb „ladnó”-\al szakí
tottam félbe a telefonbeszélgetést.

A Moszfilmtől elsején csakugyan megkaptam az előleget, 
s azóta a nap minden órájában élvezem, hogy nem kell azon 
a szörnyű, számomra specifikusan orosz kínzószerszámon csügg- 
nöm, melyet telefonnak hívnak. S nagyszerűen éreztem magam 
mindaddig, míg megint nem történt valami. S nem épp kis dolog.

A nagy hőség miatt Bábelnél nyitva az ablak és az ajtó, s ahogy
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megyek fel hozzá, a küszöbre érve egy ingujjra vetkőzött embert 
látok, előrehajolva, széles háttal, arca a két keze közé temetve, 
s ahogy előrehajolt, hátul az inge kicsúszott a nadrágjából, látom, 
hogy a háta, a válla, mintha hideg lelné, hevesen, de hangtalanul 
rázkódik. Bábel, tán kétlépésnyire tőle, ül az íróasztala előtt, állát 
a bal kezére támasztja komoran és mozdulatlanul, és ugyancsak 
hang nélkül mered maga elé. Vissza akarok fordulni, de Bábel 
még ugyanabban a pillanatban észrevesz, és nem a természetes 
hangján, hanem olyan hangosan hív, hogy csak jöjjek beljebb, 
hogy erre a vendége egyszerre zavartan egyenesedik ki. Ekkor 
ismertem rá Ejzenstejnre, akivel ugyanebben a szobában már 
találkoztam néhányszor. Mikor először láttam, bizonyos elfo
gultsággal közeledtem feléje, hiszen ő volt az a nagy Ejzenstejn, 
aki úgy hozzátartozott az októberi forradalom művészetéhez, 
mint John Reed könyve a forradalom történetéhez. S elfogultsá
gom nyomban eloszlott, mert egy korpulens, kedves emberrel 
álltam szemben, aki élvezte a tréfákat, és mindig, még komoly 
beszélgetések közben is, nem is nagyon válogatósán, elmondott 
egy-egy viccet, amin ő maga nevetett legjobban. S most meg
nyúlt, szürke arccal, beesett szemmel, tétovázva nézett rám, rám 
ismert-e, nem tudom; neki nyilvánvalóan nem volt kevésbé kelle
metlen, mint nekem, hogy így, ebben az állapotban leptem meg. 
Valamit motyogott a hőségről, Bábel tanácsára bement a fürdő
szobába, hogy rendbe hozza magát, s aztán mindjárt magunkra 
hagyott. Mindjárt, de nem könnyen: meg-megállt, mint akinek 
nehéz rászánnia magát, hogy menjen.

Többször láttam már: valahányszor valami számára kínos 
dologról beszél, Bábel leteszi a szemüvegét, és kinyújtott két 
középső ujjával többször lassan végighúz lehunyt szemén. 
Mintha fájna a szeme attól, amit látott, vagy tán még inkább, 
mintha ki akarna törölni belőle valamit. Leültem a székre, melyet 
az imént hagyott el Ejzenstejn, és vártam.

-  Ha maga nem jön, lehet, hogy estig itt marad -  szólalt meg 
Bábel. -  Nem, örülök, hogy jött -  az „örülök” szó neki is lehetet
lenül hangzott, mert mindjárt kijavította magát: -  jobb, hogy 
jött.
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Egy pillanatra felélénkült az arca, majdnem úgy, mintha 
nevetni akarna.

-  Dobjátok ki, mert megszakad a szívem... Ugye, ismeri maga 
is ezt a mondást? Rájöttem épp ebben a pillanatban, hogy van 
ebben a mondásban valami fatális igazság. Ha olyan valaki áll 
előttünk, akin segíteni kellene, de lehetetlen... akin nem tudok, 
nem t u d o k ,  mint ahogy magamon se tudok segíteni. Mit 
kínoz, mit aláz meg azzal, hogy a tehetetlenségének, a rajta esett 
igazságtalanságnak tehetetlen tanújává tesz?

Iszaak Emmanuilovics különös ember (többé-kevésbé különö
sek vagyunk mindannyian). Az, hogy a szó mögött: dobjátok ki, 
mert megszakad a szívem -  egy új értelmet, egy új ízt vélt felfe
dezni, egy pillanatra elszórakoztatta, mint gyereket az új játék
szer. Mintegy kóstolgatva a szavak új ízét, alsó ajkát előretolva 
elgondolkodik, s mosolyogva, de csak egy pillanatra persze.

Tudtam, Ejzenstejn két és fél éve dolgozik egy új filmen. 
O azok közül a nagy művészek közül való, akik mindent, amivel 
elkészülnek, utólag már csak előkészületnek tekintenek ahhoz, 
ami még nincs meg s amit épp nekik kell megalkotniuk. Ezt 
a mostani filmjét, melynek témája az orosz falu a kollektivizálás 
idején, ő maga úgy fogta fel, mint végső megvalósítását mindan
nak, amit eddig csak a k a r t .  Az első némafilmjétől egész az 
annyi szerencsétlenséggel együtt járó, csodálatosan szép mexikói 
filmjéig. Afféle summája mindannak, amit monumentális szim
bólumként ható képvízióival eddig csak keresett: ennek szánta új 
filmjét. Bábel, aki ismerte a szcenáriót és látott nagy részleteket 
a filmből, nála szokatlan elragadtatással beszélt róla mindig. Rám 
különösen mély benyomást tett -  ahogy ő elbeszélte -  a jelenet, 
melyben parasztok tömege kaszával, kapával, fejszével és furkós- 
bottal felfegyverkezve ront be a templomba, és régi egyházi szent 
énekeiket énekelve, de szilaj, forradalmi ütemben törik és zúzzák 
össze az ikonokat, melyek előtt tegnap még és évszázadok óta 
tompa és rettegő alázattal, csodát várva térdeltek.

A film elkészült. Egy, a legmagasabb méltóságokból álló 
bizottság -  Molotov és Mikojan is köztük volt -  megnézte, s nem
csak betiltotta a filmet, hanem elrendelte, hogy meg kell semmi
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síteni. Formalizmus, naturalizmus, miszticizmus és még egy ok 
miatt: a film túl sötét színben tünteti fel -  mint Buharin abban 
a cikkében -  az orosz nemzeti múltat, a film az orosz parasztot 
rágalmazza, kultúrálatlannak, vadnak, mitikus lénynek tünteti 
fel.

Ejzenstejn úgy rontott be Bábelhez, mint aki megőrült. Atko- 
zódott, fogát csikorgatta, ököllel verte a homlokát, s egy-egy 
dühroham közepette egyszerre nevetni kezdett, majd zokogni. 
Bábel már előzőleg telefonon értesült a katasztrófáról. Ejzenstejn 
voltaképp azért jött, hogy Bábel segítsen neki. A film m é g  meg
van, tegyen valamit, hogy megmentsék.

Vae victis. Hihetetlen, hogjy olyan kitűnő embert is, amilyen 
Bábel, befolyásol a balsiker. O maga észre se veszi, de én nagyon 
is észrevettem: most egyszerre másképp beszél a filmről, mint 
eddig mindig. Ejzenstejn zseniális -  mondja - ,  de épp zseniális 
embernél nagy a veszedelme a nagy tévedésnek, s nekem 
-  mondja -  már voltaképpen sokszor megfordult a fejemben, 
hogy Ejzenstejn hamis irányba tévedt, figyelmen kívül hagyott 
fontos szempontokat, melyekkel igenis lehetett, sőt kellett volna 
számolnia...

A film eddig majdnem hárommillió rubelbe került, s most ezt 
is Ejzenstejn rovására írják. S ami fertelmes: Ejzenstejn ellen, ha 
nem paríroz, ezt már értésére adták, fegyverként fogják felhasz
nálni azt is, hogy állítólag különleges szexuális hajlamai vannak.

Egyébként Bábel már enélkül is napok óta szomorú, Gorkij 
beteg, s az öreg doktor Levin, aki kezeli, naponta telefonál Bá
belnek.

-  Mikor kinyitja a száját, s még nem tudom, mit fog mondani, 
már a hangjából, már az első szavából világos előttem, hogy rosz- 
szak a hírek -  mondja Bábel, és egyre hangoztatja, hogy neki az az 
előérzete: Gorkij meg fog halni.

-  Az egyetlen emberem. Az egyetlen ember, aki akart és tudott 
kiállni mellettem. Ha most nem volna beteg, akkor Ejzenstejn- 
nek is tudtam volna valami biztatót mondani. De így? Az egyet
len emberem...

S én értem, hogy mit jelent, különösen ma: Bábelnek lenni,
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írónak, aki igazán író, s elveszteni olyan presztízsnek az oltalmát, 
mint amilyen itt Gorkijé.

M ERT

Vágj be, míg vére nem buggyan, a szóba:
M  é r t - s  akkor alóla égő szemekkel,
Szomjasan és cserepes szájjal,
Látod, néz rád a dacoló M i é r t .

Láncok furfangján kifogó lázadó,
Tetszhalott volt ő, elrejtett bűnjel,
Makacsul élő vámpírja ál-győztes Mert-nek, 
Lekenyerezhetetlen örök éhes, vad

Prométheusz, kinek nem termett kovácsa.
El-eltákarja egy-egy Mert felhője 
Néha tíz évre, néha századokra -  
Vágj be, míg vére nem buggyan, a szóba

S megint Miért, Miértté lesz a Mert.

Június 15.

Micsoda öröm, hogy nem írok annak a bizonyos asztalfióknak, 
melyet egyébként eddigi életemben legtöbbször az a bizonyos 
vulkánkoffer helyettesített! Legalábbis a szcenáriót úgy írhatom, 
hogy tudom, várnak rá, hogy elkészüljek vele, s hogy megint 
leüljenek velem egy asztalhoz, és emberek, kiknek a művészi 
érzékében megbízhatok, beszéljék meg velem minden részletét.

Bábelre ehhez a munkához most még nincs szükségem, de az is 
jólesik, hogy ő nap nap után érdeklődik, miként haladok előre. 
S teszi ezt most is, amikor csak gondterhelten és komoran látom. 
Ha doktor Levin vagy Pletnyov késnek a telefonjelentéssel, 
mindjárt a legrosszabbtól tart. Elmaradtak még az éjszakai kirán
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dulásai is az éléskamrába. Mindent rossz előjelként magyaráz, 
még azt is, hogy Sztálin meglátogatta a beteget, s hogy az újság
írók erről nagy, fényképes tudósításokat hoznak.

Este.

Steinert érthetetlen szerencsétlenség érte. Sürgönye és levele 
a határról egyszerre érkezett. Megvolt a szabályos szovjet 
vízuma, s mégis, mikor vissza akart ide jönni, ahol már több mint 
egy évtizede dolgozik és ahol minden holmija, egész egzisztenciá
ja gyökerezik, az orosz határon, Nyegorelojén közölték vele, 
hogy szabályos vízuma ellenére, a Moszkvából jött utasítás értel
mében nem engedik vissza az országba. Meg akarok próbálni 
mindent, de a minden is kevés. Legtöbbet Bábel tehetne, nála 
azonban mintha még Steiner értesítése is csak a pánikot növelné. 
Látta ma doktor Levint, aki maga is nagyon szomorú. Sztálin mai 
látogatása felélénkítette ugyan Gorkijt, de utána mintha még 
rosszabbra fordult volna az állapota. Doktor Levin azt mondta: 
konzílium lesz újra, de nem azért, mintha még volna miben re
ménykedni.

Steiner pedig talán még mindig ott rostokol a határon, és várja 
Moszkvából a contreordre-ját.

Elnémult egy emberi motívum...

Június 23.

Mazereel a feleségével ebéden nálunk. Forradalmisága nem 
elméleti meggondolásból, hanem emberi melegségéből, egy tár
sadalmi tisztaság egyéni szükségletéből következik. Ahogy nem 
tudna nem festő, úgy nem tudna nem forradalmár lenni. Nekem  
mindig örömem telt benne. Megjelenése azonban ezúttal a szo

471



kottnál is sokkal, sokkal nagyobb örömöt jelentett: útleveleinket, 
amelyeket Malraux vitt magával, szabályosan meghosszabbítva 
hozta vissza Párizsból.

Rá kellett eszmélnem, hogy mi mindent vesztettünk az itt töl
tött egy esztendő alatt, ha ekkora nyereségnek kell éreznem, 
hogy megint a kezemben az érvényes jugoszláv útlevél.

M. augusztusban hatheti szabadságra mehet. Ha addigra átad
hatnám a szcenáriót, s ha addigra legalább az Optimisták német 
változata nyomdába kerülne, erre a hat hétre elutazhatnánk, 
hogy találkozhassunk szegény öreg szüleimmel. Látogatóba 
haza, Jugoszláviába mennünk nem tanácsos. Velük még leve
lezni is csak Párizson keresztül lehet. A találkozás egyetlen módja 
valami kis erdélyi fürdőhely volna -  ehhez azonban román vízum 
és, ami nem kevésbé nehéz, innen ki- és visszautazási vízum kel
lene. S aztán valahogy nyélbe ütni egy találkozást Steinerrel... 
A program megvolna, de ez az egyetlen, ami már megvan: azon 
kívül minden, ami a megvalósításhoz kell, egyelőre hiányzik. Az 
Optimisták német szövegét -  mondja Bork -  addig nem adhatják 
nyomdába, míg Herzfeldétől nem kapják vissza a kézirat máso
dik kötetét.

-  Szóval most Herzfelde az akadály? Miért nem sürgetik?
-  Mert nekünk nem sürgős. Szeretnénk megvárni a Goszlitiz- 

dat orosz nyelvű kiadását. Legyenek ők az elsők -  vallja meg 
Bork.

-  S ha a Goszlitizdat ugyanígy gondolkodik, hogy legyen 
a VEGAAR az első?

Erre Bork, akit a gondolat mélysége meglep: -  Csakugyan, 
csakugyan ez circulus vitiosus.

S Kinn a Goszlitizdattól a múlt héten Kurella és Gábor lektori 
véleményének orosz fordítását kérte.

Bábelnél ott van már a Katya negyedik fogalmazása. Ez se lesz 
még a végleges szöveg, de hiszem, hogy a napi szakadatlan tíz- és 
tizenkét órás munkával -  a regényt közben egészen félretettem 
-  csakugyan megcsináltam valamit, amin -  nem látszik meg 
a fáradtság. Ez az, amit franciáktól és itt, mióta eredetiben tudom 
olvasni, Puskintól tanultam meg: úgy kell írni, ahogy Mozart
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muzsikált; azon, ami elkészült, nem szabad észrevenni a munkát, 
amelybe került.

S a végére írom, mert ezekben a napokban különösen sokat 
foglalkoztatott és foglalkoztat: nem is szólva Bábelről, aki úgy 
gyászolja Gorkijt, mintha édesapját temette volna el, itt minden
kinek az a megmagyarázhatatlan érzése, hogy Gorkij halálával 
valami jóvátehetetlen baj zúdult rá, vagy tán helyesebben: 
mintha azzal, hogy Gorkij nincs többé, még fenyegetőbbé válna 
valami meghatározhatatlan veszedelem. Természetesen nem 
a hivatalos gyászbeszédekre és a nekrológok tömegére gondolok; 
ezekben sajnos itt is, éppúgy, mint mindenütt a világon ilyen 
alkalmakkor, csak halmozódnak a szuperlatívuszokkal tele, sem
mitmondó szólamok, s inkább minden gondolatot megbénító 
ünnepi lármának hatnak, nem pedig tiszteletadásnak, mely 
kijárna egy nagy életnek és a halál megszokhatatlan esemé
nyének.

Megint éreztem: az egyetlen adekvát temetési szertartás 
a sírás, illetve a szótlan, a teljes csend. Minden, ami ezenfelül 
van, az vásári mágia és kegyeletet sértő csindaratta. Szinte vélet
lennek hat, hogy Molotov gyászbeszédében mégis akad egyetlen
egy mondat, amely, mint egy elszólás, csakugyan kifejez valamit 
abból, amit itt a temetés napján valóban mindenki érzett: „Ebben 
a pillanatban valahogy úgy érezzük, mintha saját életünknek egy 
világos része mindenkorra múlttá válna.” Másutt talán ez is frázis 
volna; itt azonban szinte eretnekségként hat ez a mondat. Ha az 
ember a nekrológokat olvassa, melyekben Gorkij halálát is alkal- 
mul használják fel a „népek Napja” és „Atyja” és az O műve 
nagyságának dicsőítésére, akkor az ember nem kételkedhet 
benne, hogy elsötétülésről beszélni itt -  önkéntelenül eretnek 
vallomás, önkéntelen, mélyről feltörő visszhangja egy szorongás
nak, melyet itt valóban milliók éreznek.

Mikor rám került volna a sor, hogy én is bemenjek a palotába 
utolsó pillantást vetni a felravatalozott halottra, a kapu előtt visz- 
szafordultam, és kószálni mentem a városba. (Valami ataviszti- 
kus ellenkezés ez bennem minden olyan pompával szemben, 
mely a halál komorságát profanizálja vagy enyhíteni akarja.)
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A ravatal előtt tehát nem vonultam el, de magam is ott álltam 
három és fél óra hosszat a tömegben, mely már éjfél után gyüle
kezni kezdett -  akkora tömegben, amekkorát még magában 
Moszkvában is ritkán lát az ember. Mióta láttam tömegeket igen 
kétséges és nem kétségesen embertelen jelszavak jegyében felvo
nulni, számomra ekkora tömegekben, a kvantitásnak ebben az 
uralkodó, lenyűgöző benyomásában mindig van valami felemelő 
és fenyegető is, mint valami elemi tüneményben. A benyomás 
egyedülálló nagyszerűségét csak fokozta a hangtalan csend. Fia
talok és öregek, anyák gyerekkel a karjukon -  és minduntalan 
észrevettem: az emberek könyvet tartanak a kezükben, annak 
a halottnak valamelyik könyvét, akitől búcsúzni készülnek. 
L á t t a m  a különbséget tömeg és nép között. Ez itt nép volt 
ezekben az órákban, ahogy hihetetlen orosz türelemmel álltak és 
álltak. Volt valami, ami eggyé, valóban közösséggé fogta őket 
össze, valami nagy veszteség mindenkire kiterjedő, közös érzése. 
Talán csak minden ezredik vagy tízezredik tudta volna megmon
dani, hogy miért érzi veszteségnek, de mintha mindnek kivétel 
nélkül ott fészkelt volna a tudatában valami nehéz, szorongó 
aggodalom. Sokat törtem a fejem ezen.

Nekem úgy tűnik, hogy Sztálin presztízséből hiányzik a népies 
elem, bizonyos szívélyességnek és közelségnek a komponense, 
nagynak, hatalmasnak s ennek megfelelően távolinak is érzik. 
Gorkij emberileg volt közel, nem legendás hatalmat, hanem 
legendás embert jelentett, s vele az emberinek egy motívuma 
hallgatott el annak a szovjet életnek a valóságában, melyet min
denki azzal a szóval jelöl, hogy „szurovij”.



ÖTÖDIK RÉSZ





Utolsó és legmozgalmasabb rész, 
melynek a vége Párizsban játszódik

A z egész utolsó fejezetet a körülmények, nem lenne túlzás azt mon
dani, hogy történelmi körülmények úgy komponálták, hogy ha a nap
lórészieteket kommentár nélkül közölném, az olvasó éppoly kevéssé 
értené meg az eseményeket, melyekről beszámolnak, mint ahogy 
a k k o r ,  mikor e naplójegyzeteket írta, az író se értette, hogy mi az, 
ami vele és körülötte történik. A regény regényének ez az utolsó feje
zete, ellentétben a folytatásával és még inkább a végével, a napló 
tanúsága szerint eufórikusán, valósággal ujjongva, így kezdődik:

Rövid életű boldog izgalom, 
de az „idő nem kedvező”

Moszkva, 1936. június 25.

Magam se merek hinni annak, amit most befejezett tényként 
írhatok ide: az Optimisták meg fog jelenni oroszul. Ma délután 
kettőkor telefonáltam Kinn-nek a Goszlitizdatba, hogy meg
kapta-e Gábor és Kurella lektori véleményét orosz fordításban.

-  Oui, et je suis disposé á fairé avec vous un contrat. Voulez- 
vous bien venir pour le signer?

-  Quand?
-  Si vous voulez, tout de suite.*

* -  Igen, és hajlandó vagyok szerződést kötni Önnel. Volna szíves eljönni, hogy alá
írja?

-  Mikor?
-  Ha úgy tetszik, mindjárt.
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Csak azért szántam rá magam, hogy felhívom, mert Bábel 
lejött hozzám közölni, hogy elolvasta a Katya utolsó fogalmazá
sát, s véleménye szerint a szcenárió kitűnő.

-  Azokhoz a szcenáriókhoz képest, amelyeket mint zMoszfilm 
konzultánsa olvasni kapok, ez értékben körülbelül úgy viszony
uk, mint mondjuk Dunajevszkij muzsikájához -  pszt, nehogy 
valaki meghallja -  Sosztakovics zenéje. Már meg is telefonáltam 
Szokolovszkajának, hogy kész és hogy kitűnő.

Szokolovszkaja kérésére Bábel már át is adta Ejzenstejnnek, 
hogy vigye ki a kéziratot a Moszfűmbe. S mert Bábel ez alkalom
mal az iránt érdeklődött, hogy mi van az orosz kiadással, szégyeU- 
tem megmondani, hogy nincs merszem felhívni Kinnt, hogy 
megtudjam, milyen újabb akadály merült fel -  s ezért hívtam fel. 
S mielőtt csakugyan „tout de suite” odaröpültem, örömömben 
Bábel nyakába borultam. Bábel még orosz fordítót is ajánlott, 
Lifsic feleségét.

Kinn nem tudhatta, hogy micsoda esemény ez az életemben. 
Számára csak egy szerződésről volt szó, nekem pedig arról, hogy 
eddigi és jövendő életem most fundamentumot és távlatot kap, 
helyet és munkahelyet is itt. Puskin, Tolsztoj, Dosztojevszkij 
nyelvén szólalnak majd meg az én szegény, a külvilág számára 
mindmáig néma teremtményeim! Kinn tárgyilagosan közli 
velem a feltételeket: a terjedelemre nézve nincs semmi újabb kor
látozás, a szerződést 35 ívre kapom, július 3-án fáradjak ide, hogy 
aláírjam. Bólingatok, hallgatom, s igyekszem komoly ügyfélként 
viselkedni, s közben lábujjhegyemtől minden hajam szálamig 
mindenem sajog a felindulástól, s arra gondolok, hogy milyen 
sokáig nem lesz este, amikor majd M. megtudja. S mintha min
den egyszerre nagyon jól akarna menni: hazaérve Bábel azzal 
fogad, hogy miután én elrohantam Kinnhez, M. felhívott a kór
házból, s Bábel mindjárt megmondta neki az újságot.

-  Nem hiszem el -  felelte M. -  Biztos tévedés, ki fog derülni, 
hogy tévedés.

A július 4-éről keltezett naplójegyzés már kevésbé lelkes. Arról szá
mol be, hogy „úgy látszik, közben ellenséges befolyások érvényesül
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tek”, mert Kinn előző nap, július 3-án azzal fogadta a napló íróját, 
hogy nincs módjában mégse szerződést adni. A legtöbb, amit tehet, 
hogy egy megállapodást ír, mely szerint a Goszlitizdat lefordíttatja 
a regényt oroszra, a fordítás ideje alatt havi 600 rubelt fizetnek a szer
zőnek, s ha a fordítás elkészül, akkor döntenek arról, hogy megkötik-e 
a végleges szerződést. E zt azért nem lehet másképp, mert ő csak 
a francia nyelvre lefordított fejezeteket olvasta. Mindjárt meg is írta 
ezt a megállapodást, s én alá is írtam, de hogy érvényes legyen, még 
magának a Goszlitizdat fő-főfőnökének, Luppolnak is alá kell írnia. 
Ez után nyolc nappal, július 11-én Kinn közli, hogy Luppol még nem 
hajlandó aláírni a megállapodást, odaadta a kéziratot-Jonovnak, 
s az ő írásos véleményétől teszi függővé, hogy köt-e velem megállapo
dást vagy végleges szerződést, vagy se ezt, se azt. Kinn szó szerint azt 
mondja:

-  Mindent megtettem, amit egyáltalán meg lehet tenni. A z i d ő  
nem kedvező.

A napló írója utazás előtt áll, a szükséges vízumokért lót-fut, s nem 
érti a dodonai kijelentést az időről, mely nem kedvező. Nem érti azt 
sem, hogy Szokolovszkaja most, miután a szcenáriót megkapta, azt 
üzente, hogy hirtelen el kell utaznia, a kollektív megbeszélés egyelőre 
elmarad, de minthogy Bábel a szcenáriót jóváhagyta, ő, Szokolovsz
kaja máris kiutalta a honorárium további 25 százalékát.

A napló írója szorgalmasan olvassa az orosz újságokat, és azokban 
nap nap után ott találja teljes szövegükben a Sztálinhoz intézett, sike
rekkel dicsekedő és hálálkodó levelek hosszú sorát, a „milliomos kol
hozok”, az óriási üzemi kollektívák és „a répaföldek hősnőinek” alá
írásával. A napló írója bármily alaposan olvas is minden nyomtatott 
újságsort, minden a teljes és zavartalan és lelkes idillről, lelkendezve 
csak az idillről szól.

Spanyolországban már tartott a nagy harc, a háború, s az orosz 
újságok csak néha, csak a harmadik oldalon, más háromsoros apró 
betűs hírek közt emlékeztek meg arról, ami ott történik. Míg csak egy 
napon meg nem jelent az első oldalon Sztálin kijelentése, hogy a spa
nyol köztársaság ügye „az egész haladó és progresszív emberiség 
ügye”. E z a „haladó és progresszív”! Jelen voltam, mikor felnőtt 
emberek, művelt emberek, forradalmárok társasága nagyon komo-
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lyatt és hosszan tárgyalta és fejtegette, hogy mit jelent ez a „látszóla
gos” pleonazmus, mi a mélyebb jelentősége annak, hogy Sztálin 
a hárommondatos nyilatkozatában a haladó és a progresszív emberi
ségről beszél.

Bármily különös volt is ez, efféléhez már hozzá lehetett, hozzá kel
lett szokni. E z volt a rend. S nyugalom és rend volt, legalábbis semmi, 
de semmi se hallatszott s nem is látszott abból, ami folyt a rend mögött, 
s még kevésbé abból, ami készült.

A naplófeljegyzések között ott szerepel Dabit neve is. Dabit egy 
azok közül a francia írók közül, akik közvetlenül Gorkij halála után 
André Gide társaságában látogattak el a Szovjetunióba. Dabit nem 
a nagy egyéniségek közül való. A z a „populista” irodalom, melynek 
ő egyik legismertebb képviselője Franciaországban, az úgynevezett 
kisemberek, a szürkék életének a felfedezésével maga is meglehetős 
szürke, távlatok híján való művészet. Dabit-nak azonban annyira 
karakteréből született a kicsiny tényeknek és lényeknek ez a kultusza, 
hogy őbenne, aki maga is kisember, ez a kicsinység pozitív személyes 
kvalitássá vált. Csendes és szerény, igen figyelmes, bánatos tekintetű 
ember. S aki a Szovjetunióban, mint ő, épp a részletek iránt érdeklő
dik különös alapossággal... inkább a nagy egészről beszéltem neki, 
s ez alkalommal megint egyszer rajtakaptam magam, hogy két arccal 
mozgok a világban: a feltétlenül és hangosan mindenre igent mondók
kal szemben a kérdező, kétkedő, sőt tagadó, a kétkedőkkel szemben 
azonban a mindent szenvedélyesen megmagyarázó és védelmező sze
repét vállalom.

De az igazság az, hogy 1936júliusában Moszkva városában élve 
halvány sejtelmem sem volt arról, ami körülöttem történt. Nem sejtet
tem, hogy ezrek és tízezrek tűnnek el, mint hangtalan süllyesztőben 
a színpadon, és nem láttam, mint hatalmasodik el mindenkin mindin
kább, mint valami tartós gigantikus méretű hideglelés, a fenyegetett
ségnek egyre szorongatóbb sejtelme vagy tudata. E z nem az én butasá
gomra, hanem legalább annyira és főleg a szovjet világra jellemző, 
melynek alapvető, beidegzett törvénye, hogy éppúgy, mint az újságok, 
az emberek is fantasztikus módon h a l l g a t n a k .  Még azok is, 
akikről azt gondolná az ember, hogy bizalmas barátai.

így történt, hogy éppúgy, ahogy nem értettem Kinn rejtélyes kijelen-
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lését az időről, mely nem kedvező, csak csodálkoztam, mikor a Forra
dalmi írók Szervezete, illetőleg Apletyin, s hasonlóképp a VEGAAR  
és a Moszfilm kereken megtagadták, hogy írást adjanak arról, milyen 
viszonyban vagyok velük. Erre azért lett volna szükségem, hogy meg
kapjam a szovjet vízumot a ki- és visszautazásra. Nem kértem aján
lást, csak írást arról, hogy szerződésem van velük, illetőleg, hogy 
munkatársa vagyok a Littérature Internationale-nak, mely most 
már német és angol kiadása számára is lefordíttatott egy fejezetet az 
Optimistákká/. Még inkább csodálkoztam, mikor egy magyar elv
társ azt tanácsolta, hogy az orosz vízum miatt ne kérjek Kuntól aján
lást. Gondoltam, talán csak arról van szó, hogy ne terheljem Kunt, és 
megfogadtam a magyar elvtárs tanácsát, aki azt mondta, jobb lesz, 
ha Kolcov ad írást arról, hogy támogatja ki- és visszautazási ví
zumra irányuló kérelmem. És csakugyan Kolcov, aki éppen ké
szült, hogy kaukázusi útján elkísérje Gide-et, akit akkor az egész 
szovjet sajtó ünnepelt -  Kolcov szerezte meg nekem a szükséges pe
cséteket.

Hogy az érthetetlen dolgoknak mi az eredete, azt azért is nehéz volt 
kitalálni, mert mégis akadtak egyes emberek, akik, talán éppúgy, 
mint én, nem is sejtették, hogy élni, bármit is tenni vagy nem tenni 
életveszélyessé vált, és talán épp azért továbbra is véleményüket nyil
vánították, sőt kardoskodtak mellettük. Ma már azt hiszem, hogy 
ezek közül való volt Kinn is. O csakugyan keresztülvitte, hogy nem 
várva bomyúnyúzó kiskeddre -Jonov írásos véleményére - ,  két órá
val Romániába való elutazásunk előtt, július 21-én megkapjam 
a Goszlitizdattó/ az Optimisták orosz kiadásáról szóló 1849. számú 
ideiglenes megállapodás”-t, Iván Kapitortovics Luppolnak az alá
írásával, mely ma is itt van többi moszkvai okmányaim között.

Szabadságra tehát 1936júliusában azzal a tudattal mentem, hogy 
ha egy évnél hosszabb ideig tartó erőfeszítés után is, de sikerült 
a Szovjetunióban nem épp keveset elérnem. Szabadságom lejárta 
után vár a filmszcenárióm realizálásának a munkája, az Optimisták 
német kiadása késhet ugyan, de hogy meglesz, az szerződésileg bizto
sítva van, s az orosz nyelvű kiadást is okkal remélhettem, hiszen Kinn 
fülem hallatára kötötte lelkére a fordítónőnek, hogy siessen, s lehetőleg 
hat hónap alatt készüljön el a fordítással. És attól a perctől kezdve,
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hogy a vonatunk átment a Szovjetuniót a Román Királyságtól elvá
lasztó folyó hídján, minden, amit láttunk és tapasztaltunk, propa
ganda volt a mellett a másik, épülő világ mellett, ahonnan jöttünk.

A Szovjetunió Lupescu asszony 
királysága távlatából

Nem mintha Lupescu asszony országának perspektívájából 
a Szovjetunió egyszerre paradicsomi valóságnak tűnt volna. De külö
nös, azt állapítottuk megM. és én, hogy milyen gyorsan hozzászokik 
az ember ahhoz, ami mindennap a szeme előtt van. Annyira, hogy 
észre se veszi, elfelejt örülni annak, hogy mi minden n i ncs .  
A Dnyeszter másik oldalán, Tighinától kezdve Lupescu asszony 
földje úgy hatott a Szovjetunió után, mint valami anakronisztikus, 
kihívóan szemérmetlen bűntanya, ahol minden értelemmel dacolva, 
minden termő és termelő élet felett kísértetek, a múlt fantomjai terpesz
kednek pöffeszkedően. E zt látva nem lehetett a Szovjetunióra más
képp gondolni, mint elégedetten és ragaszkodó bizalommal. Ott az 
élők világát alaposan kitakarították, kitakarították e z  e k e t  a kísér
teteket, akik itt fennhangon diktáltak és tették dögletessé a levegőt. 
Mintha az ember nem is a térben, hanem az időben utazott volna, 
éspedig visszafelé: a hídon túl a mai Oroszországból Gogol és Szalti- 
kovScsedrin Oroszországába jutott, ugyanabba a Besszarábiába, 
amely mintha mozdulatlanul ott maradt volna, s úgy maradt volna, 
amilyennek Puskin látta, mikor ott élt. Ezt a benyomást, hogy 
a múltba mentem vissza, csak fokozta az, hogy ugyanazt az orosz 
nyelvet hallottam, ugyanazokat az oroszokat láttam, mint Moszkvá
ban -  és mégse ugyanazokat. Orosz föld, orosz nép, mely szemléltető 
oktatást nyújtott arról, hogy milyen volna ma egész Oroszország, ha 
nem lett volna 1917-ben az Október.

Mindjárt Tighinán, az első határállomáson: pápák, csendőrök, 
katonatisztek dominálnak - é s  a paraszt, aki rongyokban és mélyen 
meghajolva csókol kezet a hasán lila szalagot viselő egyházi ember
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nek. Ott, ahonnan jöttünk, mindenütt, utcákon, áruházakban, szín
házakban a nép, a tömeg; ott, ahonnan jöttünk, minden mindig zsú
folt, ott a legnagyobb tér is szinte szűk; itt minden tágas, mert az állo
máson a fehér terítős, virággal díszített gyér asztalok mellett csak egy- 
egy henye úr meg dáma, néhány tiszt vagy pápa. Ok itt az urak, van 
nekik bőven, csak nekik van helyük. A z állomás mögöttfiákerek sora, 
a lovak szőre fényes, a kocsik ragyogóan tiszták, s a kocsis szinte föl
dig hajol, mikor az utasa fizet neki.

Moszkvában az emberek munkába mennek, vagy munkából jön
nek, vagy -  munka után -  sétálnak, itt azonban l é z e n g e n e k .  
Milyen gusztusosak, karbantartottak, tiszták a besszarábiai vasútál
lomások! Lehetnek is tiszták, mert kifogástalan egyenruhába öltözte
tett rendőr tereli ki a tiszta és virágokkal díszített peronról a lézengő 
parasztokat-régi orosz regényekből ismerős, rongyos, görnyedt, pisz
kos, szakállas muzsikokat-, tereli őket hátra, ki az állomás épületé
ből, oda, ahol nem piszkíthat és nem zavar piszkos jelenlétük 
a mosolygó parazitáknak ebben a paradicsomában.

Ebből a perspektívából úgy tűnt nekem, hogy a Szovjetunióban 
élve nem láttam a fáktól az erdőt. S megvádoltam magam a tipikus 
intellektuális korlátoltsággal, mivelhogy jelenségeknek, mint amilyen 
egy ostoba Sadr, vagy egy ostoba támadás Sosztakovics meg Buharin 
ellen, vagy a barbár Sztálin-kultusz, vagy az én személyes kínos 
tapasztalataim kiadókkal és szerkesztőkkel, e harmadrendű aprósá
goknak kétségbeejtő szimptomatikus jelentőséget, túlzott fontosságot 
tulajdonítottam.

,j lk i történetet ír, az a maga személyes helyzeténél fogva elsősor
ban értelmiségi munkás, és aztán, ha szemügyre vesszük sajátos jelleg
zetességeit, egy ember, aki ír, h o m m e  de  l e t t r e  s. M i sem termé
szetesebb, mint az, hogy ilyen ember az intellektuális munkát tekinti 
a történelemben a legfontosabbnak, és hogy a kultúra lényeges tényei- 
nek az irodalmi műveket véli, kezdve a versektől és regényektől a filo
zófiai és tudományos értekezésekig. De ami ennél is több, az ilyen 
intellektuális munkások magukat -  ez is természetes -  arra az öntelt 
büszkeségre ragadtatták, mely a fáraóknak a magukat dicsőítő sírfel
irataikat diktálta. Kezdték hinni, hogy ők azok, akik a történelmet 
csinálják.”
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A könyvek között, amelyeket szabadságra vittem magammal 
Romániába, ott volt Pokrovszkijnak az orosz civilizációról szóló 
könyve, s abban találtam erre a pregnánsan kifejezett gondolatra. És 
megörültem vele, mint egy ajándékkal: lehetővé tette számomra, hogy 
a magam érzékenységét, intellektuális deformáltságát vádoljam, meg 
a marxizmusomat, hogy az még mindig gyönge lábon áll. S mert vá
dolhattam magamat, és meggyőzően, lehetséges volt, hogy a Bratia- 
nuk Romániájából, a szégyenteljes reménytelenségből megint majd
nem úgy gondoljak a Szovjetunióra, mint gondoltam akkor, mikor 
még csak útban voltam feléje a Vityebszk-Csapajev teherhajón.

A romániai valóság élményén kívül az Optimisták végül is aláírt 
szerződéseinek, a MoszfilmíóZ kapott eredményes munkának s annak 
is, hogyM. orvosként dolgozhatott elsőrangú tudományos intézetben, 
továbbá hogy épp a Szovjetunióban töltött esztendő eredményeképp 
mi is egyszer gondtalanul szabadságra mehettünk -  valószínűleg 
mindennek szintén része volt abban, hogy úgy éreztem, mintha 
a Szovjetunióból való távoliét pár napja elég lett volna, hogy kigyó
gyuljak aggodalmaimból és kétségeimből, s megtanuljam kellőképp 
becsülni a Szovjetunió valóságát -  ha nem azért, ami ott már készen 
van, legalább azért, ami ott már n i nc s ,  amit onnan már véglegesen 
kisöpörtek.

Steiner nem átallom a fáradságot, és hogy találkozzék velünk, 
Bécsből leutazott hozzánk Borszékre -  csendes kis fürdőhely szelíd 
hegyek közt-, ahová a szüleim is lejöttek, hogy velünk legyenek. Stei
ner még mindig remélte, hogy neki Bécsből, nekünk meg Moszkvában 
sikerül majd „az érthetetlen félreértés f ’ eloszlatni, s hogy ő majdvisz- 
szatérhet Moszkvába. S ha a beszélgetéseink most is, amint a Szovjet
unióra került a sor, pontosan ugyanúgy folytak, mint akkor, amikor 
Fannina Halle bécsi szalonjában először találkoztam vele, illetőleg 
ugyanúgy, mint moszkvai együttlétünk első napjától kezdve az utol
sóig, ha ő ugyanazzal a keserűséggel, aggodalommal és kétséggel kom
mentált is mindent, amit hallott tőlünk, akik vele szemben továbbra is 
a hívők voltunk, s ha bizonyítékként ellenünk azt is felhozta, hogy 
a munkások, akik az 1934-es bécsi felkelés után Oroszországba mene
kültek, most ott százával jelentkeznek a moszkvai osztrák követségen, 
mert vissza akarnak jönni Bécsbe, noha tudják, hogy ott mint egykori
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fegyveres felkelőkre börtön vár rájuk, s ha az ő elégedetlenségét most 
még fokozta a katasztrófa is, amelyet azzal zúdítottak rá, hogy 
vízuma ellenére az orosz határról vissza kellett utaznia Bécsbe- Stei
ner egyszerre csak egy vallomással lepett meg:

-  Mióta az a veszély fenyeget, hogy nem mehetek vissza Moszk
vába, úgy érzem magam, mint akit száműztek. Életem tizenöt évét 
töltöttem ott. Oroszország után nem tudom többé megtalálni a helyem 
itt, a tőzsdespekulánsoknak ebben az üzletes világában. Ott mégis 
minden az én ügyem, itt meg semmi.

E z a vallomás csak első pillanatban lepett meg. A Stahremberg, 
Hitler és Mussolini csillagzata alatt élő Bécsben és Romániában, 
ahol a Bratianúk meg Titülescu, Jorga professzor meg Codreanu 
között-csak közöttük és hozzájuk hasonlók között folyik a harc azért, 
hogy ki üljön a nyeregbe: itt már nincs is min felháborodni, itt már 
deplaszált minden emberi követelmény és emberi mérték, itt már csak 
belső emigrációban élhet ez a már sokat megpróbált, már nem fiatal jó 
barát, aki nem forradalmár, de tiszta és finnyás ember.

Minden úgy alakult, hogy kiváltságos szerencsének kelljen erez
nünk, hogy visszamehetünk a Szovjetunióba. A román rendőrséggel is 
meg kellett ismerkednünk. Épp a barátunk érkezését követő napon 
közölte velünk a borszéki rendőrség, hogy M .-t és engem a Siguranca 
sürgönyileg, mint nem kívánatos idegeneket, azonnali hatállyal utasít 
ki a Román Királyság területéről.

Túlságosan messze vezetne el a regény regényétől, ha a romániai 
tartózkodás minden élményét sorra venném, Salamonról azonban 
beszélnem kell. Már csak azért is, mert a vele való találkozás még 
Moszkvában, a visszatérésem után is szóba kerül.

Hogy megkaptuk a kiutasítási végzést, Steiner barátunk kíséreté
ben Borszékfürdőről bementem a Borszék nevű városkába, hogy ott 
beváltva dollárjainkat, melyeknek kivitelére Moszkvában kaptunk 
engedélyt, megváltsuk a vasúti jegyünket. A városkában volt ugyan 
valamiféle pénzintézmény -  takarékpénztár - ,  de lévén délután, az 
már zárva volt. A takaros főutcán azonban, melyet öreg bükkfák 
árnyékos fasora díszített, egész sor bolt volt nyitva. Boltok, melyek
ben általában sok és -  mint nekem, akinek szeme a moszkvai eláru
sítóhelyekhez szokott, feltűnt -  jó portéka halmozódott. Minthogy,
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ugyancsak ellentétben Moszkvával, a boltokban nem voltak vevők, 
a kereskedők a boltjuk előtt vagy boltjuk ajtajában álldogálva ásí- 
toztak.

-  A cégtáblák legnagyobb része arról tanúskodik, hogy a kereske
dőket Borszéken is általában Weissnek, Kohnnak vagy Schwarznak 
hívják -  állapította meg barátom némi mélabúval, mert hiszen ott, 
ahonnan ő jött -  ellentétben mivélünk, kik Moszkvában nyomát se 
láttuk hasonló problémának - ,  Bécsben már e z t  tették meg a politi
kusok meg a sajtójuk a legégetőbb problémának. S barátom tanácsára 
egy ilyen kis, Kohn- vagy Schwarz-cégtáblás textiláruboltba men
tünk be, ahol az unatkozó boltos éppúgy, mint a két segédje -  ez utób
biak tiszteletteljes távolságban a polcaik mögött - ,  a legélénkebb 
érdeklődéssel fogadtak bennünket, idegeneket, és miután szerény 
pénzügyletünket azonnal lebonyolítottuk, a kereskedő -  idősebb, kis 
kopasz ember, aki vidékies gondossággal volt öltözve -  még marasz
talt is bennünket, mondván, hogy oly ritkán van alkalma külföldről 
jött emberekkel elbeszélgetni. M i azonban mondtuk, hogy halasztha
tatlanul utaznunk kell, és kérjük, igazítson útba, a vasútállomásra 
kell mennünk jegyet váltani.

-Jegyet váltani a vasútállomáson? -  kiáltott fel bizonyos atyai 
méltatlankodással a rőföskereskedő. -  M i jut eszükbe? -  és odaszólt 
a fiatalabb segédjének, akit úrnak szólított, hogy szaladjon el Sala
monért.

A segéd ment, és nemsokára aztán mi, akik a boltajtóban vártuk, 
láttuk, mint jön vissza egy rendkívül magas és sovány ifjú ember kísé
retében, akinek a kezében bot volt, de nem sétabot, hanem olyan, mint 
amilyennel csavargó fegyverzi fel magát az országúton harapós 
kutyák ellen. És se jobbra, se balra, csak maga elé nézve olyan hosz- 
szúkat is lépett, mintha nem egy szűk kisváros kövezett utcáin járna, 
hanem mint afféle vándor, az országutat taposná. A nyár ellenére 
bakancsot és bőrből készült lábszárvédőt viselt, fölig begombolt, zub
bonyszerű szürke kabát volt rajta, s fején széles karimájú kalap, mely 
régen egyszer sötét színű lehetett. A hórihorgas ember kihúzott derék
kal járt, csak a fejét tolta előre, mintha jellegzetes nagy orrával szag
lászna. Amint átlépte a bolt küszöbét, mielőtt még a kereskedő, aki 
érte küldött, egy szót is szólt volna neki, belemerítette nagy kezét nad
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rágja mély zsebébe, maroknyi zöld vasútjegyet húzott elő, és kitette 
a polcra:

-  Nálam hatvan százalékkal olcsóbb, mint a vasúti jegypénztár
nál. Hova tetszik a jegy?

Mondtam, hogy Bukarestbe kellene három jegy, mert Steiner odáig 
el akart kísérni bennünket, de a hangom elárulta a hitetlenséget és gyá
mkodást. O felajánlotta, hogy mielőtt kifizetjük neki a jegyeket, elve
zet engem a vasútállomásra, hogy ott a pénztárnál megbizonyosodjam 
afelől, hogy ő nem akar becsapni. Steiner ott maradt a boltban, én 
meg elindultam Salamonnal. A vasútállomáson a hivatalnoknő, aki 
a jegypénztáros volt, és Salamon jó ismerősökként üdvözölték egy
mást. Nyilván nem én voltam az első, akit a fülkében, ahol a hivata
losjegyeladás folyt, meg kellett nyugtatni afelől, hogy a Salamonnál 
kapható jegyek éppúgy érvényesek, mint azok, amelyeket a hivatal
noknő az állami pénztárnál hatvan százalékkal drágábban árusít.

Miután ott a vasúti pénztárnál kifizettem Salamonnak a három 
jegyet Bukarestig, ő visszaútban a városba felfedte a rejtély egyszerű 
titkát. A borszéki fürdő vendégei tíznapi ott-tartózkodás után kedvez
ményesen visszautazhatnak ugyanazzal a jeggyel oda, ahonnan jöt
tek. Borszék városában azonban nemcsak a fürdő vendégeinek akad 
dolguk. A többi utastól érkezésükkor elveszi a jegyüket az állomás 
kijáratánál álló vasúti portás. Tőle a jegyek Salamonhoz kerülnek, 
aki a portást természetesen bizonyos megállapított kulcs szerint része
síti a jövedelemben.

-  S ilyen módon sokat megkereshet? -  kérdeztem.
Szeme sarkából nézett csak rám, s nagy léptekkel, mintha mindig 

akadályokon kellene átgázolnia, folytatta útját -  a felelet csak egy 
elkeseredett kézlegyintés volt.

Annyira elkeseredett, hogy megkérdeztem:
-  Hát mért nem próbál valahogy másképp megélni? M i a foglalko

zása különben?
S akkor elmondta, hogy ő voltaképp tanító. De még rendes román is 

alig kaphat tanítói állást, hát még ő, aki zsidó. Ez az üzlet a vasúti 
jegyekkel nem volna a legrosszabb, ha a vasúti portáson kívül nem 
kellene havonta haszonrészesedést adnia -  a prefektusnak is. A pre
fektus ugyanis neszét vette ennek az ő üzletének, behívatta, és kiabált
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vele, lezsidózta, fenyegette, hogy lecsukatja. Ő mindjárt tisztában 
volt vele, hogy mit akar. A zt mondta tehát neki: -  Igen tisztelt prefek
tus úr, minek a lárma, minek a brutalitás? Megkapja tőlem havonta 
a magáét aszerint, hogy mennyit keresek... És mert Salamonnak van 
egypár hasonló természetű alkalmi jövedelmi forrása, részben a pre
fektus segítségével, megegyeztek. A prefektus telhetetlen. De ez nem 
minden. Salamon azt is elárulta, hogy ő jelenleg a román hadsereg 
katonája, s ez is pénzébe kerül. Igen, civilben jár, noha katona. Nem 
szereti az egyenruhát. Szabadságon van. Tartós szabadságon. Ellen
szolgáltatásképpen azonban a „domnul” századosnak minden 
hónapban pontosan elsején meg kell kapnia ötezer lejt. Különben nem 
hosszabbítja meg a szabadságát. S amíg az ember ennyit megkeres! 
Jó egy ilyen századosnak. Nyolc-tíz katonának szabadságot ad, és 
gond nélkül megkeresi a maga negyven-ötvenezer lejét! Nehéz az élet.

Közben megkértem, vezessen a postára, sürgönyt kell feladnom. 
Salamon felajánlotta, hogy majd ő feladja, menjek csak vissza 
a barátomhoz, aki vár rám. Elhozza oda a feladóvevényt.

-  De nem tudom, nem volna-e kellemetlen magának. Moszkvába 
kell sürgönyöznöm.

Egyszerre gyökeret vert a lába az utca közepén, majd mintha csak 
jobban meg akarna nézni, ádámcsutkás hosszú nyakát előrenyújtva 
úgy nézett rám, mintha először látna, s mondta utánam:

-  Moszkvába?
Első pillanatban félreértettem. A zt hittem, hogy a Siguranca rém

lett fel előtte, s hogy megijedt attól, hogy valakivel látják, aki Moszk
vába küld sürgönyt.

-  Oroszországból nem szabad rubelt kivinni. A húgomat kell érte
sítenem, hogy előbb kellvisszautaznunk, mint gondoltuk, s hogy küld
jön a nevünkre, az orosz határállomásra, Tyiraszpolba pénzt.

O mindebből csak azt értette meg, hogy akivel beszél, az a Szovjet
unióba utazik -  az oda utazhat, oda!

Hosszan és tiszteletteljesen meredt rám, mintha az én érdemem 
volna, hogy nem itt, hanem ott élhetek. Kis téren álltunk, el-elhaladt 
mellettünk egy-egy ember, s valami népviseletes cselédlány gyerekko
csit tolt maga előtt. Salamon aligha látott mindebből bármit is. Egy
szerre a kissé rekedtes hangján mesélni kezdett. Észrevette rajtam,
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hogy idegenkedve nézem, mikor arról beszélt, hogy milyen furfangok- 
kal tartja fenn magát, s azért akarja, hogy tudjam: három év előtt, 
mikor kiderült, hogy itt nem tud tanítóként boldogulni, megpróbált 
eljutni Palesztinába. Sikerült is neki kijutnia. Nem könnyen, de sike
rült. Jeruzsálemben azonban elfogták az angolok. Nem volt beuta
zási engedélye. Börtönbe csukták, huszonnégy napig volt börtönben 
Jeruzsálemben, s aztán insszatoloncolták ide. Jeruzsálemben is 
nagy ott rossz a börtön, de ott nem verték meg. Jeruzsálemtől Borszékig 
visszajövet különböző országokon keresztül börtönről börtönre negy
vennégy napig volt úton. És nagy orra vagy mi más miatt, ki tudná 
megmondani, valahogy a hatósági személyeknek majdnem mindenütt 
abban telt a kedvük, hogy őt verjék. Különösen az arcát. Mutatta, 
hiányzik három foga. Pofonoktól. Azért is haragudtak rá persze, mert 
kísémiök kellett, ti. a toloncolásnál mindig csendőr vagy rendőr kíséri 
az embert az egyik városi vagy falusi börtönből a másikba. És most 
megint itt van több mint két éve.

A z egész elbeszélést szinte hangsúly nélkül, úgy mondja el, mintha 
egy számára közömbös távoli személy többé-kevésbé unalmas kaland
járól szólna. Megkérdeztem:

-  S miért akart épp Palesztinába menni?
Mintha már neki is gondolkoznia kellene, hogy emlékezni tudjon, 

voltaképpen miért is akart Palesztinába menni. Lassan leveszi széles 
karimájú kalapját. Ekkor láttam először vörösesszőke, rövidre nyírt 
haját, felhúzott, elgondolkodó homlokát és az egész, erősen napbarní
tott arcát.

-  Miért? Azért, mert nem születtem én ganef nek,* én se születtem 
ganefnek -  és bal kezével a vándorbotjára támaszkodva, széles gesz
tusra nyújtja ki jobb karját, kezében a kalapjával. -  Én is szerettem 
volna másképp élni. Produktívon élni.

így mondta: „Produktív leben.” Egy hosszú pillanatig így maradt 
kinyújtott jobb karjával. Hirtelen csupa ránc lett a homloka, für
készve nézett rám, hogy hiszek-e neki, s aztán, mintha hirtelen nagyot 
vágtak volna rá, lehullt a karja.

* Tolvaj.
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-  Most itt vagyok, megint itt-mondta, és feltéve, mélyen a homlo
kába húzva széles karimájú kalapját, elindult velem a postára.

Útközben még beszélgettünk, és rájöttem, hogy a Moszkva szó, 
mely annyira bizalmassá tette irántam, nem jelentett ennek az ember
nek mást, mint egykor Palesztina: tagadását mindannak, ami 
a román királyság, tagadását annak, hogy a tanító nem lehet tanító, 
szóval egy helyet jelentett, ahol nem kell ganefnek lenni, ahol lehet 
„produktívon élni”.

A megismerkedés Salamonnal nem járult hozzá, hogy derűs hangu
latban utazzunk barátunkkal Bukarestbe. Vele a „vitás” általános 
problémákon kívül egész sereg gyakorlati ügyet is meg kellett beszél
nünk, rendelkezéseket az ő moszkvai barátaival, de az ő holmijaival 
kapcsolatban is, melyek az ő egyedüli „vagyona” voltak, s melyeknek 
most mi voltunk a letéteményesei. Bukarestből nekünk a legközelebbi 
vonattal folytatni kellett utunkat, Steinemek meg, aki csak azért 
kísért el bennünket odáig, hogy ennyivel tovább maradhassunk 
együtt, vissza kellett fordulnia Bécs felé. M i és velünk együtt ő is -se z  
igen jellemző -  úgy éreztük, hogy míg őt olyan körülmények között 
hagyjuk vissza, melyek közt minden rossz érheti, addig a Szovjetunió, 
ahová mi megyünk vissza, a világ legbiztonságosabb helye.

A z ember nemcsak mást irigyel. Aki szeret valakit, az tudja, hogy 
az ember önmagát is irigyelheti, szinte bűntudattal és tehetetlenül iri
gyel önmagától minden olyan jót, melyet élvez és nem oszthat meg 
azzal, akivel megosztani szeretné. A kiváltságos szerencsével együtt 
járó ilyen bűntudattal búcsúztunk el barátunktól.

Még nem léptük át a határt, Kisinyovban a pályaudvaron vett 
Neue Freie Presséié'/ értesültünk a hivatalos TASZSZ-irodának 
arról a jelentéséről, hogy a Szovjetunió Legfelsőbb Bíróságának 
Katonai Törvényszéke előtt öt nap múlva kezdődik Zinovjev, Kame- 
nyev, Szmimov és még tizenhárom vádlott pőrének a tárgyalása.
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„Lőjétek agyon ezeket a veszett kutyákat”

Moszkva, 1936. szept. 2.

Mióta visszajöttünk Moszkvába, vadászom orosz könyvekre, 
amelyekből az októberi forradalom történeti fejlődéséről, főleg az 
egyes vezető emberek -  akkor vezető emberek -  szerepéről auten
tikus adatokat tudhatok meg. Közben, ugyanabból a szükséglet
ből következően, a nagy francia forradalom, főleg Robespierre 
alakjával kapcsolatban kutatok könyvek, lehetőleg forrásmun
kák után. Ez utóbbit elérni itt könnyebb, mint az előbbit. Annak 
bizonyítására, hogy csakugyan volt és még mindig nincs meg
semmisítve egy ellenforradalmi trockista hálózat, egy német elv
társ, akit egyébként nagyra becsülök, izgatottan újságolta, hogy 
-  egy nyilvános könyvtárban, Moszkva kellős közepén felfedez
ték Zinovjev és Kamenyev cikkeinek a gyűjteményét. Az első pil
lanatban meg se értettem, hogy nem illegális iratokról, hanem 
könyvekről van szó, melyeket a Goszpolitizdat annak idején száz
ezres példány számban nyomtatott.

Robespierre ifjúkorában egy beadványában arra buzdítja XVI. 
Lajost „qu’il vienneformer, á laface du ciel et de la terre cette alliance 
immortelle qui dóit r é c o n c i l i e r  la politique humaine avec la 
morálé”.* Hihetetlen naivitás, hogy a jövendő nagy forradalmár 
épp XVI. Lajoshoz intéz egy ilyen felszólítást. De még ennél is 
nagyobb naivitás hinni, hogy lehetséges ez az „alliance immor- 
telle”, az emberi politikának a megbékélése -  az erkölccsel. De! 
de épp a hit abban, hogy ez a nevetségesen balga remény egyszer 
valósággá lehet, hogy valósággá kell lennie, ez a hit éltetett eddig 
minden forradalmat és forradalmárt. S az októberi forradalom 
immár közeledő huszadik évfordulója „krisztkindliként” épp 
ennek a reménynek mint felnőtt emberhez méltatlan és komoly
talan illúziónak a sírba tételét kell hogy hozza?

* „ég és föld színe előtt alapítsa meg a halhatatlan szövetséget, amely összhangba 
hozza az emberi politikát az erkölccsel”.
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Újra és újra mondom magamnak: aki ma merényleteket szer
vez itt, bárki is legyen az, azt mint a fasizmus cinkosát ártalmat
lanná kell tenni. Ez így van, ennek így kell lennie. Ebben egy per
cig sem kételkedem. De ha olyan személyiségekről van szó, mint 
ebben az esetben, akkor már a forradalom érdekében is minde
nekelőtt hihetővé, minden kétséget kizáróan bizonyossá kell 
tenni mindenki számára, hogy valóban ezért -  és nem másért rót
ták ki rájuk a halálbüntetést. Nem vagyok mai gyerek, s tudom, 
hogy az egyén, csak az egyén reagál és reagálhat nüanszokra, 
a történelmi erők azonban mindig sommásan járnak el. Tudom 
azt is, hogy míg az egyén differenciáltabb igazságérzetre képes, és 
épp ezért gyakran képtelen részt venni az igazságtevésben, a for
radalmi osztályharc és a forradalmi önvédelem nem l e h e t  más, 
mint közömbös az árnyalatokkal szemben, nem lehet más, mint 
egyoldalúan szenvedélyes s egyes esetekben épp azért igazságta
lan, de épp ilyen áron t e s z  igazságot, történelmi igazságot, tör
ténelmet.

Ezt mind tudom és értem. Értem azt is, hogy épp az intellektu- 
elek a politikához való viszonyukban két véglet közt hányódnak: 
az enthuziazmus és a „dégoúf’ végletei között. De mindezt értve 
fel kell tenni a kérdést: akik ezt a pert csinálták, azok nem tudták 
volna ezt? Akik eddig igen jól tudták, hogy a bestiális nácizmus 
ellen való küzdelemben milyen erőt jelentenek az erkölcsi presz
tízs és a szimpátiák, amelyeket a Szovjetunió épp erkölcsi presztí
zsével ébresztett és kötött magához -  akik ezt igen jól tudták, 
mért nem csinálták m á s k é p p  ezt a pert és mindent e körül 
a per körül, ha már egyáltalán szükség volt rá, hogy legyen ez 
a per?

Romániából előbb Odesszába mentünk. Az volt a szándékunk, 
hogy ott folytatjuk a nyári szabadságot, melyet a Siguranca be
avatkozása Borszéken megszakított. Még terveink is voltak, 
utazgatni a Szovjetunióban. Romániában sikerült még salamoni 
módon -  nem az ótestamentumi, hanem a borszéki Salamon 
módszerével - ,  nem épp izgalom nélkül, a jugoszláv követségen 
teljes egy esztendőre meghosszabbíttatnunk útlevelünk érvé
nyességét, Odesszában pedig, az ő szülővárosában, aranyosan és
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buzgón Bábel kalauzolt bennünket, fürödtünk is a Fekete-ten
gerben, nagyszerű strandon napoztunk, óriási méretű, elsőrangú 
hotelszobánk volt -  de hiába. Már a hír se, hogy majd kezdődik 
a per, már az magában se volt alkalmas zenekíséret egy derűs nya
raláshoz. De az orosz újságok, amelyekre mindjárt rávetettük 
magunkat, amint átléptük a határt, azok még annál is lesújtóbbak 
voltak, mint maga a hír, sőt talán még magánál a pernél is, mely 
azután következett.

Az orosz újságok egyetlen szót se írtak arról, hogy a Kirov ellen 
elkövetett gyilkos merénylet után 1934-ben -  mi annak idején 
még Párizsban olvastuk a hivatalos TASZSZ-jelentést -  száz-egy- 
néhány „fehérgárdistát” megtorlásként azonnal kivégeztek. Kik 
voltak ezek a fehérgárdisták? Ha most kiderült, hogy a Kirov 
elleni merényletet Zinovjev és Kamenyev szervezte, akkor azok 
a fehérgárdisták ártatlanok voltak, vagy pedig, ha azok nem vol
tak ártatlanok, akkor alaptalan a vád Zinovjev és Kamenyev 
ellen. Erről az 1934-ben történt tömeges kivégzésről egy betű se 
volt az újságokban, amelyeket Odesszában betűről betűre olvas
tunk. S itt volt még egy tény: mikor Kirov merénylőjét, azt a Nyi- 
kolajev nevű ifjúmunkást annak idején halálra ítélték, akkor 
Zinovjevet és Kamenyevet is bíróság elé állították azon a címen, 
hogy ők az ő ellenzéki politikájukkal „erkölcsileg felelősek” Nyi- 
kolajev tettéért. Akkor a bíróság Zinovjevet és Kamenyevet tíz
tíz évi börtönbüntetésre ítélte. S most, alig két évvel később, 
megint bíróság elé kerülnek. Mit követtek el időközben a börtön
ben? Vagy talán kiderült valami, amit még akkor követtek el, 
amikor még nem voltak börtönben? Feküdtünk a gyönyörű 
strandon a napon a kék ég alatt -  és ilyen kérdéseket firtattunk. 
De azt gondoltuk: ezekre a kérdésekre majd választ kapunk a per 
folyamán. Előbb nem lehet rá választ kapni, gondolta az ember.

De csak az ember gondolta ezt; a Pravda és az Izvesztyija azon
ban -  akkor még Odesszában voltunk -  a per nyitányaként olyan 
hangot ütött meg, amely félelmetesen emlékeztetett az Ébredő 
Magyaroknak, a fehérterror napilapjainak a hangjára Budapes
ten a diktatúra bukását követő első hónapokban, mikor még 
Kosztolányi Dezső is, a különben finom, nagy tehetségű és
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annyira szenzibilis poéta a „Pardon” rovatával a legvadabb 
betyárkedvvel uszított pogromra. Megjelentek a per nyitánya
ként a szovjet poéták is, a szovjet Kosztolányi Dezsők. Egy 
vonatkozásban a szovjet sajtó még felül is múlta az akkori magyar 
sajtó bosszúvágy-delíriumát: a Pravda versikét közölt egy kis
lánytól, akinek a neve mellé a szerkesztőség odanyomtatta, hogy 
tizenkét éves.

fő jé tek  agyon ezeket a veszett kutyákat?’

-  állt a versben, amelyet az odesszai strand közszemlére tett táblá
ján fürdőnadrágban olvastunk, miközben körülöttünk folyt 
a normális strandélet mamákkal és kislányokkal, fiatalokkal és 
öregekkel. Mit bánom az írókat, akadémikusokat, professzoro
kat -  a világháború óta megvan róluk a véleményem. De a tizen
két éves kislány? Ha csakugyan tizenkét éves kislány írta ezt 
a versikét, a szerkesztő, elsősorban a szerkesztő, aki kinyomatta, 
megérdemli, hogy nyilvánosan huszonötöt verjenek az ülepére. 
Én is amellett vagyok, hogy fel kell kelteni a gyerekekben az 
érdeklődést a közösség életének eseményei iránt. De ha tizenkét 
éves kislány ilyen verset ír, ez a társadalmi patológiának megré
mítő tünete. A legszörnyűbb az, hogy csakugyan lehetséges, 
hogy tizenkét éves kislány írta. Hogy gyerekek is a pogrom mes
terséges atmoszférájának áldozatává válhatnak, ehhez hozzá
szoktunk Hitler Németországában, ahol felvonulások alkalmával 
a vidámságról énekelnek, melyet az vált ki, „wenn Judenblut 
spritzf’*, de a szocialista Szovjetunióban...

Ezúttal Bábel optimista volt. Figyelmeztetett rá, hogy annak 
idején a Ramsin-perben, mikor a vádlottak bevallották, hogy 
fegyveres beavatkozást készítettek elő a francia vezérkar segítsé
gével, és a többi az előtti és az utáni szabotázsperben sem volt 
halálos ítélet. S ezenkívül közvetlenül a Kirov elleni merénylet 
után rendelet jelent meg, hogy akiket terrorista bűncselekmé
nyek miatt ítél el a bíróság, azok többé nem folyamodhatnak

* „Amikor a zsidóvér spriccel.”
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kegyelemért. Épp ezt a rendeletet közvetlenül a per tárgyalási 
napjának a kitűzése előtt hivatalosan és nyilvánosan visszavon
ták, nyilvánvalóan azért, hogy lehetségessé tegyék a kegyelemké
rést, illetve a megkegyelmezést, amennyiben formális okokból 
mégis halálos ítéletre kerülne sor. Ez volt Bábel érvei közül a leg
meggyőzőbb. De mikor mind a per kezdete előtt, mind a per 
egész idején még a „veszett kutyákat” is megszégyenítő új és új 
pogromszótár, becsmérléseknek és fenyegetéseknek hosszú sora 
látott nyomdafestéket a szovjet sajtóban, Bábel inkább Odesszá
ról, odesszai gyerekkori emlékeiről, kizárólag azokról kezdett be
szélni.

így történt, hogy alig egyheti odesszai tartózkodás után min
den további szabadságtervünket sutba dobva repülőgépre 
ültünk, csak hogy minél előbb Moszkvában legyünk. Mintha 
Moszkvában majd többet tudnánk, könnyebben értenénk meg, 
ami történik. Vihar miatt a repülőgépünknek le kellett szállnia 
Kijevben. S ha más hangulatban is, mint annak idején a roueni 
katedrális mellett, annyira siettünk, hogy még be se mentünk 
a városba, azonnal vonatra ültünk. Moszkvába, Moszkvába!

Érkezésünk napján háromsoros hír az újságokban: a legfelsőbb 
katonai bíróság augusztus 23-án hozott halálos ítéleteit 24-én vég
rehajtották. S megint ez a megszokhatatlan orosz tünemény: nem 
csoportok, de a szokottnál mégis valamivel több ember álldogál 
az utcai táblák előtt, a lelakatolt dróthálóval védett újságot 
olvasva, de nincs az a legélesebb szemű megfigyelő, aki bármit is 
kiolvashatna ezekből a meg se rezzenő arcokból. S anélkül, hogy 
még csak pillantást is vetnének egymásra, amint elolvassák, amit 
akarnak, látszólag egykedvűen mennek tovább.

Mit értünk el azzal, hogy ennyire siettünk? Most nem Odesz- 
szában, hanem Moszkvában vagyok én is egy azok közül, akik 
hangot se szólva mennek tovább, miután elolvasták az újságot.

M. tegnap már munkába is ment. S most nekem is újra hozzá 
kellene fognom a munkához, a regényhez, amelyben szintén 
kivégzésekről beszélget egy város, és hangosabban, és sokkal 
inkább állást foglalva, és láthatóbb, százszor láthatóbb lázban, 
mint itt. Dolgoznom kellene. De nem könnyű. Pedig ami a mi
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személyes ügyeinket illeti, soha még a helyzetünk ilyen kedvező 
nem volt. Távollétünkben az Optimistákból megjelentek itt egyes 
fejezetek németül és angolul is, a Goszlitizdat számára az orosz 
fordítás serényen halad előre, pénzünk is van. Magam miatt 
panaszra nincs okom. De hogy ez mennyire nem elégséges ahhoz, 
hogy az embernek ne legyen oka panaszra, s hogy attól, hogy 
„maga miatt” nincs oka panaszra, megbántottnak és kifosztott- 
nak érezheti magát -  ezt még sose annyira nem tapasztaltam, 
mint most.

Érkezésünkkor Boriska azzal a hírrel fogadott, hogy férjhez 
ment. A pályaudvaron várt bennünket, és lévén az első ember, 
akivel Moszkvában találkoztunk, kérdeztük, mit tud az esemé
nyekről.

Az események?
Őneki persze azért is könnyebb, mert ahhoz a nemzedékhez 

tartozik, mely akkor lett kommunista, mikor azoknak a nevek
nek, melyek a mi számunkra elválaszthatatlanok Lenintől, fent- 
ről már többé-kevésbé negatív jelentést adnak. Őneki nem kell 
egész sor emlékét revideálnia ahhoz, hogy elfogadja az októberi 
forradalom és a Vörös Hadsereg szervezésének és megteremtésé
nek azt a verzióját és magyarázatát, amelyet az orosz kommunista 
párt ellenőrző bizottsága m a i elnökének, Berijának a cikkeiből 
tanulnak a pártértekezleteken. S Boriskának különben se szük
séglete, hogy maga gondoljon végig mindent, sőt élvezi, hogy 
a bizalma korlátlan, és boldogságként élvezi, hogy nincs más sze
mélyes feladata, mint megtanulni az eseményeknek és a szemé
lyiségeknek azt az értékelését és minősítését s általában azokat 
a gondolatokat, melyek nem az ő fejében születtek meg. Van 
ebben a magatartásban valami gyermekien kedves, de ez a gyer
meki ártatlanság, mely egyébként lehet erény és vonzó, bizonyos 
aspektusból, meghatározott helyzetben és felnőtt embernél azo
nossá válik a felelősségérzet, egy szellemi komolyság megdöb
bentő, irritáló hiányával.

Rám már sokszor valósággal kínosan hatott Boriskának az 
a képessége, mellyel hozzáhasonul a mindenkori közvetlen kör
nyezetéhez; ez a képessége alighanem egy nagy benső gyengeség
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bői származik; annyit volt már életében kivert kutya, annyira 
szükséglete, hogy ne tekintsék idegennek, hogy szeressék és 
befogadják, hogy ez a szükséglete minden benső ellenállásnál 
erősebb. A férje szintén szobrász, orosz, meleg és kedves ember, 
párttag, ma már ötéves a kislánya, akivel magára maradt a fele
sége halála után. O is, a kislánya is valami csodálatos, magasabb 
rendű lényként ünnepli Boriskát, aki egyszerre valamiféle ren
det, szabályosságot és tisztaságot vitt be külső életükbe. Ott vol
tunk náluk, az egykori templomban, mely most közös műterem, 
s melynek egykori sekrestyéjében van a szobrásznak, illetőleg 
most már Boriskának is a „lakása”. Épp mikor náluk voltunk, 
nagy társaságot találtunk ott: a férj rokonait, kolhozparasztokat, 
három férfit, az egyik öreg, kettő pedig harminc körül járhat, 
látogatóba jöttek „a gazdag rokonhoz” Moszkvába. A szovjet falu 
az ő elbeszélésükben! De ez ma már nem lep meg. Amit azonban 
eddig nem tudtam: nemcsak az öreg, de a harminc év körüliek se 
szoktak újságot olvasni. Nemcsak hogy a perről nem tudtak, 
semmiről se tudnak. És semmi se érdekli őket.

A STRÁZSA ÉS ÉN

A STRÁZSA:
Állj, ki vagy? Barát vagy ellen?
Én :
Minden ellenségtek ellensége.
A strázsa:
Tehát barát?
Én :
Igen, barát. Nem habozhatok,
Ha látom, kik az ellenségeid.
Igen, barát, s te tán nem kevesled, neked ez elég. 
De én boldogtalan vagyok, hogy nem tudok, 
Hogy nem lehet többé ujjongással felelnem.
Mert igen az igen -  ó de hányféle igen van!
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Szeptember 10.

Elmondtam Karcsinak a romániai élményemet, a találkozást 
Salamonnal, Salamon tehetetlen és lehetetlen álmát a „produktív 
életről” . Karcsit annyira megfogta a történet, azt mondta, írjam 
meg, feltétlenül közölni fogják. Megírtam -  és nem közölték. És 
soha még úgy nem imponált nekem a megokolás, mellyel egy kéz
iratomat visszautasították, mint ebben az esetben. A szerkesztő
ségben ugyanis a politredaktor a következőképpen érvelt a cikk 
közlése ellen: Oroszországban még élnek olyan emberek, akik 
annak idején aktívan részt vettek zsidópogromokban. Ezenkívül, 
ha nem is nyilvánulhatnak meg, az antiszemitizmus maradványai 
még elevenek meglehetős széles rétegekben. Ezekre a rétegekre 
a cikk ellenkező hatást tenne, mint ami az intenciója; ezek csak 
azt látnák, hogy a zsidó Salamon parazita módon él, katona, aki 
kihúzza magát a katonáskodás alól, megvesztegeti a prefektust és 
a századosát. Minden más, amit az író a maga reflexióiként mond 
el Salamonnal kapcsolatban, az elmenne a fülük mellett.

Az ember felelős nemcsak azért, hogy mit ír le és hogyan írja le, 
hanem azért is, hogy miként hat adott pillanatban, amit megír. 
Ez a lecke, s én őszintén hálásan fogadtam.

Csak ugyanabban a pillanatban felmerült bennem a kérdés: 
mért nem alkalmazza ugyanez a szerkesztőség ugyanezt a mérté
ket azokra a cikkekre és versekre is, amelyeket a perrel kapcsolat
ban követtek el a szerkesztőség tagjai és koszorús írók, koszorús 
festők, sőt még szovjet színházak primadonnái is?

Ebben az időben igen különös társas élet kezdődött nálunk. Elvtár
sak, kikkel azelőtt csak szerkesztőségi vagy filmügyek kapcsán érint
keztem, a legkülönbözőbb megokolással be-beállítottak hozzánk 
baráti beszélgetésre. De igen sűrűn, sokkal sűrűbben, mint azelőtt, 
jelentkeztek olyanok is, akiket barátoknak tekintettünk. Ezek is, 
azok is azzal leptek meg, hogy épp oly dolgokról akarták hallani 
a nézeteimet, amilyenekről Moszkvában egyébként nemcsak hogy 
senki se beszél, hanem mindenki úgy tesz, mintha nem is foglalkoztat
nák problémaként efféle dolgok.
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Egy este, október első napjaiban egy ezek közül a bizalmas barátok 
közül azt mondta nekem, hogy tanulmányt készül írni a konfliktusok
ról, melyek nyugati intellektueleknél a humanisztikus ideológia és 
a proletárforradalom reális követelményeinek összeütközéséből kelet
keznek. Ezért arra kér, fejtsem ki neki, miként tudom én az én huma
nisztikus koncepciómat összeegyeztetni a Szovjetunió valóságával. 
Első percben kellemetlenül érintett, hogy alig mondtam ki feleletképp 
pár mondatot, s a német barátom máris papirost vett elő és ceruzát, és 
jegyezni kezdte az én fejtegetéseimet. De ugyanakkor úgy tűnt nekem, 
hogy szégyenletes ez a saját bizalmatlanságom, s hogy még ennél is 
szégyenletesebb feltételeznem, hogy n e k e m  az én gondolataimat 
Moszkvában bármi okból is titkolnom kell. És épp ezért, miután 
előbb nevetve lefordítottam barátomnak a Petőfi-verset:

„Ki vagyok én? nem mondom meg;
Ha megmondom: rám ismernek.
Pedig ha rám ismernének,
Legalább is felkötnének

s mondván, hogy túl sokáig éltem úgy, hogy túlságosan is át kellett 
éreznem a szépségén kívül a vers igazságát is, itt, Moszkvában végre 
akarhatom, hogy „rám ismerjenek”, és csak azért is beszéltem tovább.

Barátomnak volt mit jegyeznie, hiszen a kérdés, amelyről szó volt, 
vagy húsz esztendő előtt szegődött mellém, és azóta se tágított mellőlem 
tán egy napra se. S még sohase volt annyira a sarkamban, mint ezek
ben a napokban. Egyszerre azonban, épp mikor javában beszéltem, 
elakadt a szavam. M ., aki munkából jövet már ott találta nálunk 
a látogatót, egy szóval se szakított félbe, sőt meg se mozdult a helyén, 
de épp ezzel mintha szinte erőszakosan megállított volna engem, aki 
belemelegedve a magyarázataimba s föllelkesülve a jó barát egy-egy 
rövid felkiáltásán: „nagyon érdekes!”, „kolosszális!”, „ez fontos!” 
-  már fel-alá jártam és valósággal diktáltam. M. azonban csak ült 
a székén, nagyon egyenesen, azzal az ő hideg arckifejezésével, melyet 
én magamban „a vérfagylaló elégedetlenség”-nek neveztem el, meg se 
mozdult. Nyugtalan tekintetemre se reagált, továbbra is lesütött szem
mel ült, mintha minden figyelmét lekötnék Steiner szép keleti szőnye
gének geometriai ábrái.
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M.-nek sikerült elvennie a kedvem attól, hogy folytassam nézeteim 
lendületes kifejtését. Barátom hamarosan aztán elment, s én M.-nek, 
aki nem marasztalta őt, felháborodva hánytam szemére, hogy meg
gyanúsítva barátunkat csak azt árulja el, hogy rajta is úrrá lett a már 
Manzoni regényében oly ragyogóan megírt tömegpszichózis, a min
denkiben „kenegetőf’ látó, kölcsönös gyanúsításnak és gyanakvás
nak, az egymástól való félelemnek egy idő óta itt lábra kapott jár
ványa.

M. erre elmondta, hogy alig egy óra előtt tudta meg munkahelyén, 
a rákintézetben, hogy mi történt egy kolléganőjével. Mikor visszaér
keztünk Moszkvába, M. kérdezte a kollégáit, hogy miért hiányzik 
még közülük Zinaida. Vagy azt felelték, hogy nem tudják, vagy pedig 
semmit se feleltek, mintha a kérdést nem hallották vagy nem értették 
volna meg. M. már egy idő óta abbahagyta a kérdezősködést, mikor 
egy napon megjelent Zinaida, és sorban elbúcsúzott a kollégáktól és 
sírt. Nemcsak ő, mindenki nagyon izgatottnak látszott. M. kérdésére 
azt mondta Zinaida, hogy áthelyezték. M. vele együtt ment a villamo
son, és Zinaida rendkívüli önuralommal a legapróbb hétköznapi dol
gokról beszélt.

E z volt minden. M. maga se tudta, mit jelent mindez, csak vala
hogy kínosan hatott rá valami, ami rejtélyesnek, érthetetlennek tűnt az 
izgalomban és a sírásban azért, mert áthelyeztek valakit.

Itt kell elmondanom a történet folytatását. Zinaidáról többé semmit 
se lehetett hallani. M it ír? Mért nem ír? Egy fél évvel azután tudta 
csak meg M ., hogy mi történt. Borítékokat küldtek Zinaidának, és 
M. kérdésére, hogy mért küldenek neki borítékokat, megmondták, 
hogy olyan helyen van, ahol még borítékot se lehet kapni. Zinaida 
Zinovjev rokona volt. S nyilván M .- a z  egyetlen külföldi az intézet
ben -  volt az egyedüli, aki nem tudta, hogy ez elég ok a szerencsétlen
ségre, s hogy „az áthelyezés” ebben az esetben a speciális szovjet il
lemtan által előírt kifejezés, amely a Szibériába való deportálást 
jelenti.

E z volt a valóságos atmoszféra, és ebben az atmoszférában folyt 
tovább a már hónapok előtt elkezdődött „országos vita” és a „népsza
vazás” az új sztálini alkotmánytervezetről, melyet -  eltekintve az 
újságok nap nap után megismétlődő, harsonahangon közölt cikkeitől,
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a határozatoktól és levelektől -  a Szovjetunió minden népének nyel
vén brosúra formájában, hatvanmillió példányban nyomattak ki. 
Ebben az alkotmánytervezetben ott szerepelt a szovjet polgár gyönyö
rűbbnél gyönyörűbb, az új alkotmánytervezet szerint biztosított jogai 
közt az is, hogy jen k it se szabad megfosztani szabadságától bírósági 
végzés és az államügyész hozzájárulása nélkül”.

Nem lehetett nem látni: ez az alkotmánytervezet igen helyesen 
abból a megismerésből indult ki, hogy a Szovjetuniónak nagyobb jólé
tet, nagyobb személyi biztonságot, több szabadságot kell biztosítania 
a saját polgárai számára, mint amennyit a magáéinak a fasiszta vagy 
kapitalista rendszer nyújt, mert ez az egyetlen módja annak, hogy 
a szovjet rendszer valóban vonzó és valóban diadalmas legyen. De 
nem lehetett nem látni azt se, hogy a valóságban egy egészen fantaszti
kus vállalkozásnak vagyunk a tanúi. A leggyönyörűbb alkotmányter
vezet nem a tényleges valóságnak a szóba foglalt kifejezése, hanem 
valami egészen más. Talán a világ eddigi történelmében nincs is példa 
rá, hogy ennyire dacolva a tényekkel, megkísérelték volna egy nagy 
birodalom polgáraival elhitetni azt, hogy van, ami nincs, és nincs, 
ami van, s hogy aki ebben kételkedni mer, az nem jól lát, nem akarjál 
látni, éspedig azért, mert rosszhiszemű, mert ellenség.

A perrel kapcsolatban minden határozatban és cikkben, mely 
a halálbüntetést követelte, „a mi boldog és szabad életünkről” volt 
szó, melyet „az emberiség söpredékének” minősített vádlottak meg 
akartak semmisíteni. S mikor 1936. december 5-én a rendkívüli szov
jet kongresszus Sztálin referátuma után az új alkotmánytervezetet 
elfogadja, akkor megint és az eddiginél is szembeszökőkben ugyanez 
a módszer érvényesül: sehol egyetlen szó se arról, hogy milyen 
a viszony a valóság és az új alkotmány szavai között, hanem minden 
szó -  rengeteg szó -  az alkotmány szavairól, és fülsiketítőén monu
mentális számok. Számok arról, hogy az alkotmánytervezet teljes szö
vegét tízezer újság közölte harminchétmillió példányban, és hogy 
ötszázhuszonhétezer gyűlésen harminchatmillió ember „tanulmá
nyozta” és „vitatta meg’ az alkotmányt, és hogy a bizottsághoz, mely 
Sztálin elnökletével az alkotmánytervezetet elkészítette, százhar
mincnégyezer módosító indítvány érkezett...

Patyomkin csak egy cámőt áltatott az erre a célra felépített s erre
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a célra kicsinosított falvakkal és parasztokkal; 1936-ban azonban 
arra vállalkoztak, hogy pusztán a szavak és számok kábító erejében 
bízva, magával egy száznyolcvanmilliós néppel hitessék el, hogy sem
mit se számít mindaz a negatívum, amit nap nap után a maga bőrén 
tapasztal, és csak az számít, amit m o n d a n a k  neki.

Annak idején meglepett és megijesztett az a szellem, mely „a boldog 
életért” Sztálinnak köszönetét mondó jelszóban nyilvánult meg. Ez 
a jelszó nem volt valami véletlen demagogikus eltévelyedés. Ez a jel
szó a rendszerben ugyanazt a funkciót töltötte be, mint a sztálini 
alkotmány. Ezt az alkotmányt az általános szabadságot és boldogsá
got hirdető győzelmi harsonák épp azért ünnepelték oly fülsiketítő lár
mával, m e r t  ebben az időben a valóságban az emberek egymástól és 
mindenkitől való félelmükben suttogva is alig mertek egyetlen közvet
len őszinte szót váltani. M int Zinaida a villamoson, még az áldozat se 
mert kiáltani. Volt abban valami szinte valószínűtlen vakmerőség, 
hogy épp ezt az időpontot választották ki a tökéletes szabadság 
Magna Chartájának törvénybe iktatására. Vakmerőség volt ez, és 
abszolút bizalom az autoritás csodatevőén mindenható erejében. Az  
evangéliumi csoda szerint a Megváltó szavára a béna felkel és jár. 
A sztálini alkotmány egy másfajta csoda véghezvitelére vállalkozott: 
a sztálini alkotmány szavára a béna ugyan béna marad, de el kell 
hinnie, hogy nem az, sőt hogy épp a bénasága az épség és egészség tel
jessége.

M i az, amit ebből már akkor, már 1936-ban láttam?
Főleg egyet: a durva és merész autoritatív hazugságot. És azt, hogy 

a hazugság uralmával együtt növekszik a félelem hatalma és a szervi- 
lizmus. Lenin idejében is volt terror, igazi terror, de akkor a terrort 
nyíltan a nevén nevezték. Most azonban a szocializmus már bekövet
kezett teljes győzelméről és arról beszéltek, hogy -  ezeket a szavakat
1936-ban az új alkotmányról tartott nagy beszédében Sztálin mondja 
-  „a Szovjetunió minden polgára immár jólétben és kultúrember- 
ként élhet” -  s hogy a szabadság még soha így meg nem valósult, mint
1936-ban a Szovjetunióban.
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Az író vakságának dokumentuma

Láttam az autoritatív hazugság uralmának, a félelem hatalmának 
és a szervilizmusnak ezt a növekedését, de még mindig csak „az érthe
tetlen”, a teljességgel érthetetlen jelenségek kategóriájába soroltam. 
És még mindig hajlandó voltam, vagy helyesebben, szerettem volna 
magamat vádolni azért, hogy ennyi a számomra teljességgel érthetet
len és kétségbeejtő jelenség. Közben a nagy és végzetes események az 
én kis személyes ügyeim alakulásában is megdöbbentően kifejezésre 
jutottak, anélkül hogy tudtam volna, m i l y e n  általános monstruózus 
katasztrófa sodrába kerültem bele én és azok a személyek, akiktől az 
ügyeim sorsa függött.

Idézem naplómból ezt a pár sort:

Moszkva, 1936. október 27.

Ahelyett, hogy a regényem írnám, ahelyett, hogy... Nem ször
nyű, nem szégyenletes, nem megalázó-e, hogy mikor minden 
gondolatommal ott vagyok annál, ami Spanyolországban törté
nik s aminek i t t a  spanyol forradalommal kapcsolatban történnie 
kellene -  mint rabszolga a gályához, úgy vagyok napok óta a tele
fonhoz láncolva, és nem valami nagy, nemes közös ügy szolgála
tában, hanem azért, hogy beszélhessek valakivel, aki a Moszfilm- 
ben valamit számít, azért, hogy megkapjam a pénzt, amely jár 
nekem, mert villany- meg lakbérszámlát kell fizetnem. Napok 
óta félóránként hívom ugyanazt a számot -  és hiába. Ma éjjel már 
aludni se tudtam, fáj a fejem, nyomorultnak, betegnek érzem 
magam, hányingerem van az egész élettől -  és szégyellem 
magam! És rémít a perspektíva: mit várhatok még, ha itt így van? 
És mégis, ezerszer inkább elmenni lókereskedőnek, akárminek, 
mint irkásszá lenni -  nem, Bécsben, Párizsban se lettem azzá, és 
itt Moszkvában meg éppen nem leszek! Nem t u d o k  azzá lenni, 
nem tudok!
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Ennek a hisztérikus naplójegyzetnek a magyarázatát egy levélben 
találja meg az olvasó, melynek konceptusát a többi moszkvai doku
mentumom között találtam meg. A levélhez más magyarázat nem 
szükséges, mint az, hogy Lezsnyev elvtárs, akire a levél elején hivat
kozom, éppúgy a Pravda munkatársa, mint Nazarov, akihez a levél 
szól. A levél megírása előtt személyesen jártam a Pravda szerkesztősé
gében Lezsnyev elvtársnál.

Tisztelt Nazarov elvtárs,
a Lezsnyev elvtárs által közölt kívánságának megfelelően, íme, 

megírom Önnek a Moszfilm-gyárral való történetemet. Kezde
nem kell a Mezsrabpom-fúmmel, mert szcenarista pályafutásom 
ennél a vállalatnál kezdődött.

Mikor másfél év előtt Moszkvába érkeztem, magammal hoz
tam egy szcenáriót, melyet Párizsban baloldali filmemberek és 
színészek kollektívájának megbízásából írtam, s melyet azok 
akkor pénzhiány miatt nem tudtak realizálni. Ennek a szcenárió- 
nak a témája... A Mezsrabpom ezt a szcenáriót elfogadta, szerző
dést adott rá. Pár hét múlva azonban Feldman elvtárs, a szcená- 
rióosztály vezetője közölte velem, hogy ezt a szcenáriót a Mezs
rabpom nem tudja realizálni, arra kér tehát, hogy írjak az erre 
a filmre kapott előleg fejében egy másik szcenáriót. Több terv 
közül, melyet elkészítettem, Feldman elvtárs egy szatirikus víg
játék mellett döntött, Reklám volt a címe, a tárgya az intellektue- 
lek életfeltételei a kapitalista társadalomban, a színtér: Párizs. 
A szcenárióval két hónap alatt elkészültem, de akkorra már egy 
Gold nevű elvtárs vezette a Mezsrabpom szcenárióosztályát. Ő azt 
kívánta, hogy bányamunkások sztrájkja is kerüljön bele a filmbe, 
s végül megvallotta, hogy az egész téma nem tetszik neki. Köz
ben azonban már a Mezsrabpom-filmtől különböző részletekben 
8000 rubelt kaptam egy munkáért, melynek senki se látta 
hasznát.

Ugyanez a Reklám című szcenárióm később elkerült a Mosz- 
filmhez, s bár Szokolovszkaja elvtársnő, a Moszfilm helyettes 
igazgatója rendkívüli elismeréssel nyilatkozott erről a kéziratról, 
szerintem is helyesen azon a véleményen volt, hogy a szovjet való
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ságban élő emberek számára ez a film témájánál fogva túlságosan 
távoli. Ehelyett azonban egy benyújtott ,jsajavka” alapján szer
ződést kaptam Katya című filmszcenárióm megírására. A film 
témája: egy züllött nő, aki másállapotban...

A szcenárió megírására a szerződést egy, a Szokolovszkaja elv
társnő irodájában megtartott alapos megbeszélés után kaptam 
meg. A megbeszélésen Szokolovszkaja elvtársnőn kívül jelen volt 
a Moszfilm három lektora: Marjanov, Zajcev és egy harmadik, 
akinek a nevét nem tudom. Én részletesen előadtam elképzelé
sem a filmről, és az elvtársak mind rendkívüli hozzáértéssel intéz
tek hozzám részletekre vonatkozó kérdéseket, s egész koncep
cióm, különösen Szokolovszkaja elvtársnő részéről, olyan helyes
léssel találkozott, hogy a legjobb reményekkel fogtam munká
hoz. Távozásom előtt Szokolovszkaja elvtársnő azt az utasítást 
adta nekem, hogy minden esetben kérjem ki I. E. Bábelnek, 
a Moszfilm konzultánsának a tanácsát; ezt annál is inkább meg
ígérhettem, mert Bábellel egy házban lakom, és filmtervemről 
már előzőleg is sokat beszéltem vele.

A szerződés szerint a filmszcenárióval ez év október 1-jén kel
lett volna elkészülnöm, ezt megelőzőleg azonban a részben kidol
gozott „szcenárióval” júliusban újabb kollektív megbeszélésre 
kellett volna megjelennem Szokolovszkajánál. O azonban július 
végén szabadságra ment, de előzőleg megüzente, hogy amit még 
nem tisztáztam magamban véglegesen, csak tárgyaljam meg 
Bábellel. Bábellel valóban néha napjában több órán át dolgoz
tunk a film egy-egy részletén. Az egész szcenáriót csak akkor 
adtam át a Moszfilmnek, amikor Bábel, a Moszfilm számomra 
kijelölt konzultánsa azt mondta, hogy a szcenárió most már 
készen van, s amennyiben még valami változtatás válna szüksé
gessé, azt könnyű lesz a rendezővel való együtt munkálkodás ide
jén elvégezni. Nagyon szép film -  mondta Bábel, s ezt a vélemé
nyét telefonon Varejkisszel, Szokolovszkaja helyettesével is 
közölte, aki a szabadságon lévő Szokolovszkaja ígéretének meg
felelően erre nekem a már kapott 25 százalékon kívül a honorá
rium további 25 százalékát is kiutalta. Ez júliusban történt. Ott 
hagytam a szcenáriót a Moszfilmnél, és szabadságra mentem.
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Mikor augusztus végén szabadságomból visszatérve Odesszában 
találkoztam Bábellel, még egyszer a lelkemre kötötte, hogy ne 
nyúljak többet a szcenárióhoz mindaddig, míg a rendező, akit 
majd z Moszfilm kijelöl, nem kezdi el a realizálást. Amint Moszk
vába értem, mindjárt első nap telefonon jelentkeztem a Moszfilm- 
nél. Közölték velem, hogy Szokolovszkaja csak pár nap múlva 
jön vissza hivatalába, addig várjak. Pár napig vártam, s akkor 
újra telefonáltam. Azt felelték, hogy Szokolovszkaja már vissza
jött, de el van foglalva, hívjam fel három nap múlva. A három nap 
elteltével a titkárnő újabb és mindig újabb napokat mondott, 
végül pedig szeptember végén azzal a közléssel lepett meg, hogy 
Szokolovszkaja elvtársnő most se, de valószínűleg később se ér 
rá, hogy fogadjon engem -  forduljak Varejkisz elvtárshoz. Szep
tember 28-ától kezdve naponta többször, a nap legkülönbözőbb 
óráiban próbáltam Varejkisz elvtársat telefonhoz kapni, de sose 
volt megtalálható. Megint Szokolovszkaja titkárnőjét hívtam 
telefonhoz, aki többször megismételt panaszomra, hogy nem 
tudok Varejkisszel érintkezésbe lépni, azt felelte, hogy Szoko
lovszkaja elvtársnő mégis azt üzeni, hogy ő nem ér rá, s csak azt 
ajánlhatja, hogy próbáljam tovább Varejkiszt hívni.

Szeptember 28-ától október 6-áig hiába próbáltam nap nap 
után, a nap legkülönbözőbb óráiban Varejkisszel érintkezésbe 
lépni, de végül október 6-án Varejkisz titkárnője közölte velem, 
hogy 8-án délután egy órakor elküldik majd értem a Moszfilm 
autóját, s az elvisz majd Varejkisz elvtárshoz. 8-án valóban mégis 
jelent lakásom előtt a Moszfilm autója. A sofőr közölte velem, 
hogy mielőtt kivisz a gyárba, előbb Varejkisz elvtársért kell 
elmennünk. Oda is mentünk, Varejkisz elvtársat ekkor láttam 
először. O beszállt az autóba, s nyomban azzal fordult hozzám: 
Mi resilyi prekratyity rabotu nad vasim szcenarijem.

Elképedve kérdeztem: miért? -  Potomu csto ploho, brak. *
Kérdésemre, hogy Szokolovszkaja is olvasta-e, s neki is ez-e 

a véleménye, azt felelte: -  Igen -  s hozzátette: -  Egyébként nem

* -  Elhatároztuk, hogy nem dolgozunk tovább az Ön szcenárióján.
-  Mert rossz, selejt.
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fontos. 50 százalékot már úgyis kapott, ezzel ki is van fizetve. 
Tulajdonképpen mit akar még? Egyáltalán nem is értem, mért 
akar még kijönni a filmgyárba.

Szóról szóra ez volt a beszélgetés. Voltaképp Varejkisz elvtárs 
le akart szállítani a kocsiról. Én azonban azt feleltem, hogy nem 
szállók ki, mert bármennyire is el van foglalva Szokolovszkaja 
elvtársnő, akit rendkívül nagyra becsülök s akinek a véleményére 
sokat adok, beszélni akarok vele. Varejkisz elvtárs meglehetős 
barátságtalanul csak vállat vont, és az autó folytatta útját. Szoko
lovszkaja elvtársnőt a Moszfilm-gyái udvarában pillantottam 
meg, s nyomban odasiettem hozzá, s elmondtam neki Varejkisz- 
szel való megdöbbentő beszélgetésemet.

Szokolovszkaja elvtársnő hevesen kijelentette, hogy Varejkisz 
elvtárs hazudott. O még mindig nem ért rá elolvasni a szcenáriót, 
ellenben most oda fogja adni Zajcevnek, hogy olvassa el, s én hív
jam fel három nap múlva. Azt is mondta, hogy ő nem is tudott 
arról, hogy én már oly régóta hajszolom telefonon.

Szokolovszkaját ez után a beszélgetés után, melyben éppoly 
kedves volt hozzám, mint első találkozásunk alkalmával, többé 
nem sikerült telefonhoz kapnom. Megpróbáltam Zajcev elvtársat 
elérni. Hosszas kísérletek után sikerült is, és Zajcev elvtárs 
közölte velem, hogy az ő véleménye szerint a szcenárió második 
részén még kell majd valamit dolgozni, mert az első fele sokkal 
dinamikusabb, de ez csak az ő véleménye, lehet, hogy téved, 
a döntés Szokolovszkaja dolga, hívjam fel telefonon. Ezt hat 
napon keresztül mindennap nyolcszor, sőt tízszer is próbáltam, 
a titkárnő mindig azzal felelt, hogy nincs ott.

Végül október 20-a körül a titkárnő közölte velem, hogy Szo
kolovszkaja nem ér rá a telefonhoz jönni, hívjam fel Varejkisz elv
társat. Varejkiszt október 20-ától 28-áig hiába próbáltam meg
kapni. Az ő titkárnőjének is már kínos volt napjában többször 
azzal felelni, hogy Varejkisz nincs ott. Mondtam neki, hogy én is 
sajnálom, hogy annyit zaklatom, mire ő közölte velem, hogy azt 
hiszi, eredménytelen lesz a további zaklatásom is.

Október 28-án este újra Szokolovszkaját hívtam fel. Ezúttal 
a titkárnője nem azt mondta, hogy nincs ott, hanem szóról szóra
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így felelt: -M i resili nyeprodolzsaty rabotu nad vasim szcenarijem. .. 
Podrobnosztyi vi uznajetye zavtra u tovariscsa Varejkisza.*- És 
másnap csakugyan Varejkisz első hívásra a telefonhoz jött. Meg
ismételte, amit Szokolovszkaja titkárnője mondott. Kérdésemre: 
-  Eto vszjo? -  azzal felelt: Da, eto vszjo.**

Szerződésem 5. pontja szerint, amennyiben a szcenárió átadá
sától számított húsz napon belül a filmgyár nem küld nekem írá
sos értesítést arról, hogy a benyújtott szcenáriót elutasítja vagy 
változtatásokat kíván, a szcenáriót elfogadottnak számítják. Jogi
lag tehát nem kétséges, hogy a Moszfilm eljárását minden bíróság 
miként ítélné meg. Ha kapitalista vállalattal állnék szemben, 
akkor be is érném azzal, hogy bíróság elé vigyem az ügyet. De itt, 
a Szovjetunióban számomra ennél sokkal többről van szó. Elő
ször is egy eljárásról, mely nem minősíthető nemcsak szocialista 
magatartásnak, hanem még kultúremberhez méltó modornak 
sem, s azonkívül úgy érzem, hogy nem szabad belenyugodnom 
abba, hogy így gazdálkodjék egy szovjet vállalat a proletár állam 
pénzével és az író munkájával. Ezért határoztam el, hogy a szov
jet bírósághoz fordulok, s ezért fordulok Önhöz, illetőleg & Prav
dához segítségért.

Tisztelettel 
Sinkó Ervin

Ma kicsit szégyellem magam, ha ezt a levelet olvasom. Hogy 
valaki egy személyben Michael Kohlhaas és Don Quijote legyen, ez 
a levél a példa rá, hogy ez lehetséges. Mikor én ezt a levelet írtam, 
akkor már -  mint sokkal később megtudtam -  Szokolovszkaja a kegy- 
vesztettek között volt, sőt Sumjackijjal együtt, aki az egész szovjet 
filmipar legfőbb vezetője volt, tán már le is tartóztatták. De nekem 
minderről akkor még sejtelmem se volt.

Én a Pravda harcát az üzemek és vezetőik hanyag munkája ellen

* -  Úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk tovább a munkát az Ön szcenárióján... 
A részleteket megtudja majd holnap Varejkisz elvtárstól.

** -  Ez minden?
-  Igen, ez minden.
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buzdító példának tekintettem, és szó szerint követni akartam. 
A Pravda nap nap után bélyegezett meg különböző üzemeket felelőt
len, rossz munkájuk miatt. Egyre-másra közölte pedagógusok és diá
kok panaszleveleit a használhatatlan füzetek és amiatt, hogy a térké
peken hamis helyre rajzolnak be egy-egy tengert; közölte Burgyenko 
sebésztanámak a levelét arról, hogy a Szovjetunióban készült sebé
szeti műszerek botrányosan rosszak, és hogy a tű, mellyel sebet kellene 
összevarrni, nemegyszer begörbül vagy eltörik a sebész kezében. 
A Pravdának és általában a szovjet sajtónak az ilyen kíméletlenül 
szókimondó cikkei mindig bátorítóan s mint annak bizonyítéka hatot
tak rám, hogy az óvatos félénkeknek nincs igazuk, mert íme, a Szov
jetunió kormányzói a szovjet sajtó egész tekintélyével támogatnak 
minden jó szándékú bírálatot, panaszt és kifogást. Úgy tűnt nekem, 
hogy minden gyávaság, ijedt hallgatás és gerinctelen alkalmazkodás 
egyszerűen árulás azzal szemben, amit épp Sztálin akar.

Bábel hiányzott nekem; ő még mindig Odesszában volt, de egy pil
lanatig se kételkedtem abban, hogy meg lesz elégedve, ha megtudja, 
hogy önállóan s igen energikusan harcba bocsátkoztam a Varejkisz- 
szerű alakokkal. És hogy nemcsak az én személyes rövidlátásom volt 
az oka annak, hogy még akkor is így értékeltem a helyzetet, arra bizo
nyíték, hogy valamennyi barátom és különösen a magyar elvtársak 
rendkívül élénken helyeselték, hogy a Pravázhoz fordultam, és örül
tek neki, hogy ügyvédhez mentem, illetőleg az ügyvédek szakszerveze
téhez, amely ügyvédet jelölt ki nekem panaszom képviseletére a szov
jet bíróság előtt.

Ebben az időben, a Zinovjev-Kamenyev-per után kialakult egy 
közvélemény, mely a hivatalos felfogásnak megfelelően csakugyan 
hajlott arra, hogy minden rosszat és mindazt, ami a Szovjetunió életé
ben ,érthetetlennek” látszott, szervezett ellenségek tudatos kártevő 
munkája eredményének tekintse. Az én valóban sok ismerősöm és 
barátom közül a k k o r  még senki se gondolt arra, hogy Sumjackij és 
Szokolovszkaja az eltűntek” közé kerültek -  azok közé, akiknek 
egyik napról a másikra nyoma veszett-, hanem sokkal inkább hajlot
tak arra, hogy Varejkiszben valami „rejtőzködő trockista kártevőf’ 
lássanak, aki velem épp azért bánt úgy, ahogy bánt, mert alattomosan 
mindenkit, tehát engem is demoralizálni és ellenséggé akar tenni. Azo
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kon, akik hívők voltak, illetőleg mindenáron meg akartak maradni 
hívőknek, a Zinovjev-Kamenyev-per után, ha rövid ideig is, való
sággal valami euforisztikus hangulat uralkodott el. Úgy tűnt nekik, 
hogy mindenre, ami nem volt rendben, ami rossz és kínosan érthetetlen 
volt, egyszerre megkapták az egyszerű, végleges és biztos magyaráza
tot: a trockista ügynököknek titkos kártevő munkája volt az egyetlen 
ok, hogy még mindig nem sikerült az írástudatlanság megszüntetése, és 
hogy a cipők s általában a ruházati cikkek elérhetetlenül drágák 
s amellett botrányosan rossz minőségűek. S a szovjet sajtó, élén 
a Pravdába/ és az Izvesztyijába/, mintha csak ezt a közhangulatot 
tükrözte volna, illetőleg legalábbis igyekezett volna még jobban meg
erősíteni. A szovjet sajtó soha még addig nem közölt annyi cikket és 
panaszos levelet a visszaélésekről, a rossz munkáról, a hanyagságról, 
a rossz munkáslakásokról, a tékozlásról, az önkényeskedésről, de 
különösen a selejt nagy százalékszámáról, mely a terv teljesítését 
veszélyezteti. A z ilyen panaszokban és támadásokban nem szerepelt 
kifejezetten a szabotázs vádja, de közvetve vagy közvetlenül valóság
gal szuggerálták a kérdést: mi rejlik a megbélyegzett hibák és mulasz
tások mögött? Mindenki, akit valami keserű igazságtalanság ért, haj
landó volt elhinni, hogy ezért ellenséges ügynökök a felelősek, akiknek 
sikerült befurakodniuk a hatalom apparátusába -  és ebben az atmosz
férában visszamenőleg gyanússá vált minden, még olyan határozatok 
és rendelkezések is, melyeket annak idején a legmérvadóbb pártsajtó is 
szentesített. Mert ki tudja, hol mindenütt sikerült az alattomos ellen
ségnek befészkelnie magát, és meghonosítani a módszereket, melyek
nek a szovjet rendet kellett kompromittálniok vagy legalábbis népsze
rűtlenné tenniök.

Ily módon néhány héttel a Zinovjev-Kamenyev-per után az embe
reken a megdöbbenés és a félelem mellett olyan általános bizonytalan
ság érzése vált úrrá, hogy a teljes bizonytalanságnak épp ebben az 
amoszférájában (mert senki se tudhatja, hogy mit fog hozni a holnapi 
nap) itt is, ott is felütötte fejét valami szorongó és ugyanakkor mégis 
szinte optimisztikus várakozás. Valami olyan állapot volt ez, mely
ben senki se tudta, hogy mi történik, de mindenki érezte, hogy most 
már lehetséges -  annyira m i n d e n ,  hogy még valami jó is!

Gyemjan Bednij azok közül a szovjet írók közül való volt, akik
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a formalizmus és naturalizmus kérdése körül folyó vita idején megle
hetősen visszataszító módon léptek fel és tetszelegtek a népi és közért
hető költők szerepében, akik minden ,:formalizmusnak” és „natura
lizmusnak” felette állnak. Hétről hétre termelte a maga versélményeit. 
Hivatalos szócsőnek tekintették. A Zinovjev-Kamenyev-per idején 
még azok között a szovjet írók között is a leghangosabb volt, akik ver
sekben és kiáltványokban tele torokból követelték a halálos ítéletet, 
majd pedig lelkesen helyeseltek a hóhérnak. Novemberben egyszerre 
híre kelt, rájár a rúd Gyemjan Bednijre is. Betiltották a Hősök című 
színdarabját. Nem én voltam az egyetlen, aki ebben az intézkedésben 
az egész addigi hivatalos irodalmi és művészeti politika elítélését sze
rette volna látni, a szakítást azzal a „vonallal”, amely kompromit
tálta a szocialista realizmusnak és magának a szocialista művészet
nek és a szocialista szovjet kultúrának a fogalmát.

így újságoltam M.-nek is a hírt. Amikor annyira hangsúlyoztam, 
hogy milyen jelentősége lehet ennek a szenzációnak, talán magam is 
eltúloztam a hozzáfűzött reményeimet -  hogy így védekezzem a pesz- 
szimizmus ellen, amely a Zinovjev-Kamenyev-per után elhatalmaso
dott M.-n.

-  Ha igaz a hír, az csak annyit jelent, hogy még Gyemjan Bednij 
sincs biztonságban -  válaszolta M.

Erre a válaszra azért emlékszem, mert mikor november IS-én 
a szovjet sajtó közölte, hogy a Szovjetunió Művészeti Komitéja betil
totta a Hősök további előadását, s közölték a határozat megokolását 
is -  akkor bebizonyosodott, hogy nem volt igazam, amikor kikeltem 
M. „szűk látókörű pesszimizmusa” ellen.

A Szovjetunió kormányának közvetlenül alárendelt Művészeti 
Komité a betiltási határozatot elsősorban azzal indokolta, hogy 
Gyemjan Bednij az orosz népi legendák hőseit a kötelező tisztelet nél
kül ábrázolja, holott ezekben a hősökben az orosz nép „hősi nemzeti 
erényei” testesülnek meg; a forradalmi, marxista, szocialista Művé
szeti Komité szerint tehát a művészetnek tisztelnie kell az ősi nemzeti 
hagyományokat és a hagyományos hősi erényeket.

Nem tudom, hogy milyen Gyemjan Bednij darabja; valószínűleg 
nem jobb, mint a többi műve, azaz minden valószínűség szerint rossz. 
De ezt a darabot a Művészeti Komité nem a színmű hiányos művészi
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minősége, hanem amiatt ítélte el, mert hiányzott belőle a kegyelet az 
orosz nemzeti múlt iránt; ugyanolyan okból ítélte el, mint a Pravda 
cikkírója Buharint.

Lehetett-e kételkedni, hogy itt mind erősebben felülkerekedik egy, 
az egész októberi forradalom szellemével teljesen ellentétes felfogás?

Horthy Magyarországában nem lehetett nyilvánosságra hozni 
Szabó Ervin könyvét, amely történelmi okmányok sorával bizonyítja 
be, hogy az 1848-as magyar forradalom a valóságban nem is hasonlí
tott ahhoz a hivatalos legendához, melyet nekünk történelemként kel
lett megtanulni és ünnepelni minden március 15-én az iskolában. 
Szabó Ervin könyve az 1848-as magyar forradalomról csak az emig
rációban, Bécsben láthatott napvilágot. E z rendben van. Horthyék- 
nak szükségük volt „a magyar dicsőségre”, Horthyék nem lettek volna 
Horthyék, ha meg tudtak volna lenni az ideológiai kútmérgezők leg
veszedelmesebb és legfertelmesebb mérge, a nemzeti dicsőség, az ősi 
magyar dicsőség, „a nemzeti gondolaf’ és „a nemzeti erények” kultu
sza nélkül.

De miért kell a szocialista Szovjetuniónak ugyanilyen féltékenyen 
őrködni az orosz nemzeti múlt és a hagyományos hősi erények „dicső
sége” felett, és ilyen tüntetőén gondoskodni arról, hogy ezt az ősi dicső
séget tiszteletben tartsák? Lehet-e holmi mesterségesen szított orosz 
nemzeti nagyzási mánia ideológiai ellenméreg a fasiszta faji és nem
zeti dühöngéssel, azzal a bizonyos „ f ú r o r  t e u t o n i c u s ”-szal 
szemben? És miért nevezni ezt „ellenméregnek”? A francia naciona
lizmus nem ellenmérge a német nacionalizmusnak, hanem sötétségével 
és szégyenletes ostobaságával vérbeli testvére. No igen, az orosz naci
onalizmus azonban a szocialista Szovjetunió, a szocialista Oroszor
szág számára válhat erőforrássá, és ezért, dialektikuson szemlélve, 
másképp kell értékelni, mint minden más nacionalizmust -  ezt az érvet 
hallottam annak a Pravdában megjelent cikknek a védelmében, mely 
az orosz nemzet múltjának gyalázása miatt támadta meg Buharint. 
S az én válaszom az volt, hogy csak a nacionalista hagyományok kri
tikája, csak a m i n d e n  nemzeti korlátoltság ellen való harc, csak az 
emberinek a nemzeti fölé való helyezése, csak a nemzetköziség bizto
síthatja a szocialista Szovjetunió ideológiai fölényét és erejét.

512



Moszkva, 1936. november 24.

Az Optimisták egyharmadát már lefordították oroszra; a Gosz
litizdat ennek alapján fogja meghozni a döntést, hogy a másik két
harmadát is lefordíttatja-e; ami a német kiadást illeti, Bork azt 
mondja, hogy jövő év januárja előtt aligha lesz lehetséges elkez
deni a kézirat szedését.

Mikor öt év előtt M. életveszélyesen betegen, tífuszban 
feküdt, ott ültem az ágya mellett, és egyszerre fájni kezdett 
a fogam. Természetesen ilyen körülmények között nem érdekelt 
a fogfájásom; volt valami groteszk aránytalanság ebben az egyide
jűségben, de mégis é r e z t e m azt is, hogy fáj a fogam. Körülbe
lül így viszonylok ma az Optimisták ügyéhez, mint akkor a fogfá
jásomhoz. Most már ugyanis nyilvánvaló, hogy ebben az ország
ban épp az dől el, hogy van-e még egyáltalán értelme bármit is 
akarni. A Zinovjev-Kamenyev-per, úgy látszik, nem annyira 
valaminek a befejezése, mint sokkal inkább csak kezdet, mert 
a Pravda utolsó két száma valami új perről és egyben „az eredmé
nyéről” ad hírt. A színhely ezúttal a szibériai Kemerevo. A vád 
szerint a kemerevói bánya trockista igazgatói az utóbbi két esz
tendőben szántszándékkal idéztek elő bányaszerencsétlensége
ket, hogy veszélyeztessék a bányászok életét, s két népbiztoshe
lyettes is segített nekik bűnös szándékuk megvalósításában. 
A bíróság nyolc embert ítélt halálra, s az ítéletet már végre is haj
tották.

Nem értek a bányászathoz, de noha a vádlottak egytől egyig 
bevallották, hogy elkövették a vádban foglalt bűntetteket, kérdé
sek tolakszanak fel az emberben, o l y a n  kérdések, melyeket 
nem l e h e t  elhallgattatni: hogyan sikerült a vádlottaknak két 
éven keresztül a kemerevói bányában szerencsétlenségeket elő
idézni anélkül, hogy az ellenőrző szervek vagy a munkásbizal
miak bármit is észrevették volna? Lehetséges-e, hogy a Szovjet
unióban egész mostanig oly keveset törődtek a bányászok életbiz
tonságával, és hogy a védelmi rendszabályok ellenőrzése oly 
hanyagul volt megszervezve, hogy néhány mérnöknek és techni
kusnak sikerülhetett két éven át tömeggyilkosságokat szervezni
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és észrevétlenül végrehajtani? Mért nem vetette fel maga a bíró
ság ezt az annyira szükséges kérdést, mért nem kérdik ezt az újsá
gok és maguk a bányászok? És ami a vádlottakat illeti: miért elég
szik meg a bíróság azzal, hogy a „nép ellenségeinek” és „ember- 
ábrázatú fenevadaknak” nyilvánítja őket, és hogy ők maguk kije
lentik, hogy csakugyan azok, anélkül hogy a bíróság pillanatnyi 
figyelmet is szentelne annak kivizsgálására, hogy miért és miként 
vált a tömeggyilkosság mérnökök és technikusok szenvedélyévé 
a rájuk bízott bányákban?

Én azonban nem tudok szabadulni a kérdéstől: mi történt? Mi 
mindennek kellett történnie, hogy kommunisták nem pillanatnyi 
tébolyban, hanem két éven keresztül megfontoltan, rendszeresen 
arra törekedtek, hogy tömegesen pusztítsanak elvtársakat, 
bányamunkásokat? Ha pedig a vád (és a vádlottak beismerése) 
hazug, de politikai szempontból, azaz „magasabb érdekek” miatt 
szükséges? Ez azt jelentené, hogy a Szovjetunióban a helyzet 
a belső fronton, a termelés és a lakosság ellátása körül olyan 
katasztrofális, hogy bűnbakot kellett találni, aki mindenért fele
lős. Az ember, aki ráállt volna, hogy e z é r t  áldozza fel magát, 
emberfeletti tettet vállalt volna, a forradalom szentje lenne. De 
azok, akik ezt a szerepet osztották ki neki?

Ha tehát a vád (és a beismerések) hazugok, akkor ez csakugyan 
irtózatos volna. De ha nem hazugok? Ez még irtózatosabb volna. 
Irtózatosabb azért, mert akkor az ember szembekerül a kérdés
sel: ha a munkásforradalom húsz évvel a maga győzelme után 
annyira demoralizálta, azaz annyira demoralizálni tudta egykori 
rajongó hőseit, hogy azok munkások gyilkosaivá váltak, nem azt 
jelenti-e, hogy az idők folyamán valami jóvátehetetlen nagy baj 
érte magát a forradalmat, vagy pedig, hogy a győzelem, még ez 
a győzelem se volt a szociaüzmus győzelme? És ha a győzelmes 
burzsoá társadalmi rend demoralizálhatja a burzsoáziát, a szocia
lizmus győzelme... Mind a mai napig hittem, hogy ez az az egyet
len győzelem, amelyre nem érvényes Nietzschének a megállapí
tása, hogy m i n d e n  győzelem demoralizálja -  emberileg -  
a győzteseket.
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Temetés

„Uramisten, hát ez sem sikerült” -  írta Ady „a szép húsvéti 
szomorúság”-ról, melyre hiába készült. Én is készültem erre 
a mai napra, M. születésnapjára, készültem, hogy valahogy 
fölébe kerekedünk majd ennek a fojtogató depressziónak, hogy 
legalább egy napra, legalább erre a napra magunk alatt hagyunk 
mindent, ami keserű -  Moszfilmet, az Optimistákat, a pénztelen
séget és a tartózkodási engedély meghosszabbításának a problé
máját. (Ez utóbbi kezd üldözni, mint valami félelmes sötét 
árnyék: a tartózkodási engedélyt csak sok utánjárás, futkosás és 
izgalom után hosszabbítják meg, és mindig csak egy hónappal.) 
Össze akartam magam szedni, hogy ezt a napot, M. születésnap
ját, ha nem is vidáman, de legalábbis új remények jegyében tölt
sük. .. „Uramisten, hát ez sem sikerült!”

A dátumokat kezdem mind komolyabban venni. Az utóbbi 
időben már előre félek tőlük. Az ő vagy az én születésnapom, 
nem kevésbé szilveszter éjszakája, mindegyik valami mementó, 
amely arra kényszerít, hogy az idő múlásában külön intenzitással 
nézzek szembe magammal, illetve a kérdéssel: meddig lehet még 
úgy élni, hogy mindig csak várjak? Dátum következik dátumra, 
megint egy dátum, és megint elmaradt az, ami igazolná a létezése
met. A dátumok szembesítenek az én egész egzisztenciám 
abszurd voltával és a kérdéssel: meddig lehet még -  és meddig 
s z a b a d  még így folytatnom? Annak se, aki legközelebb áll hoz
zám, nem tudok semmiben se segítségére lenni, könnyíteni a ter
hén, s ha ő ezt elviseü és szívesen, az az ő dolga, de nekem köteles
ségem, hogy feltegyem a kérdést: meddig szabad még így folytat
nom? Ma, 1936. november 30-án tizenhét éve annak, hogy így 
„folytatom”, tizenhét éve élek „normális foglalkozás” nélkül. 
Tizenhét éve ugyanis nem csinálok mást, mint írok. S teszem ezt, 
mintha egyedül volnék a világon, azaz (mert ez ugyanazt jelenti), 
mintha hinném, hihetném, hogy az ilyenféle parazitizmus -  az

Moszkva, 1936. november 30.
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írás -  számomra az egyetlen mód, hogy egyszer mégis ne legyek 
majd egyedül a világon, egyedül és mint afféle felesleges ember.

És most magam is nevetek, igaz, nem épp vidáman, sőt igen 
keserűen. Hogyan készültem rá, hogy ezt a mai napot, M. szüle
tésnapját ne töltsük el a hajótöröttek hangulatában? Virágokat 
vettem-e és raktam őket lakásunk minden sarkába? Ehhez pénz 
kell. És általában pénz kell mindenhez, amit meg lehet venni, 
nekünk pedig nincs pénzünk. Kisütöttem tehát, hogy M.-t az 
ő születésnapjára azzal fogom meglepni, hogy ennek a mi fertel- 
mes helyzetünknek ellenére is befejezem -  az új Sallai-Fürst- 
regény ötödik fejezetét. Úgy fogok ezen dolgozni, mintha fejünk 
felett a tető nem szakadhatna ránk minden percben. (Ez a tetővel 
nem holmi költői metafora: Steinertől véglegesen megtagadták 
a szovjet vízumot, ennélfogva az ő lakásáért, melyben most mi 
lakunk, tart a harc. Legutóbb megjelent nálunk egy nem éppen 
rokonszenves férfiú, kezében a végzéssel, amelyben írva áll, hogy 
beköltözhet a lakás egyik szobájába. Ez a nem épp rokonszenves 
férfiú azt állította, hogy legényember, tehát nem fog bennünket 
zavarni, mert csak aludni fog itthon, de nagyon hangsúlyozta azt 
is, hogy ne próbáljunk meg az ő beköltözése elé akadályokat gör
díteni, mert ő a belügyi népbiztosságban dolgozik. Ennek elle
nére én a végzés ellen fellebbeztem, és eddig sikerült megtarta
nunk a lakást magunknak.)

Sokat kínlódtam ezekben a napokban ezzel az ötödik fejezet
tel, és a tegnapi napon kellett volna megadnom a végleges formá
ját -  de ebből se lett semmi, mert... mert Bábel épp tegnap érke
zett vissza Odesszából, és azonnal, amint megjött, közvetlenül az 
én lelkes üdvözlésem után (alig vártam, hogy már végre megint 
itt legyen velünk) már az első pillanatban olyan elképesztő, olyan 
kellemetlen meglepetésben részesített, hogy én egész mostanig, 
pedig most már éjfélre jár, attól koldulok. Ha erre gondolok 
-  s nem tudok másra gondolni - ,  ég az arcom, mintha jól megpo
foztak volna. Nem, valójában ez nem is igaz. Nem rólam van szó, 
és nemcsak általában arról, hogy milyen konkrét következmé
nyekkel járhat rám és az én ügyeimre nézve az, ami történt. Szá
momra mindenekelőtt magáról Bábelről van szó. Soha életemben
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nem láttam még, hogy egy ember, akit szerettem és akit barátom
nak tartottam és akiben hittem, ilyen siralmasan gyávának mu
tatkozzék.

Huszonnégy óra múlt el azóta, s én még mindig gyötrelmesen 
szégyellem magam amiatt, hogy ilyennek kellett őt látnom. Iga
zán mondhatom magamról, hogy már sok mindent megpróbál
tam és sok minden már próbára tett, de épp azért, mert nem volt 
könnyű és nem is könnyű nekem, az én egyes személyes kapcso
lataimnak kell minden mást pótolniok s minden másért kárpótol- 
niok -  és eddig valóban úgy volt, hogy sok mindenért kárpótoltak 
is. El voltam kényeztetve. Mindig volt egypár ember, akinek fon
tos voltam. Már rég el kellett volna pusztulnom, ha nem álltak 
volna mellettem szeretetükkel és hű segítőkészségükkel.

Bábel napbarnított arccal, éppoly örvendezve és melegen 
üdvözöl, mint Odesszában, s nagy érdeklődéssel és felháborodva 
hallgatja az én beszámolómat a Varejkisz elvtárssal történt kalan
domról; őmajd-mondja-megfogja tudni Jezsov feleségétől, aki 
neki bizalmas régi barátnője, hogy ki ez a Varejkisz, nem szabad 
ilyeneket garázdálkodni hagyni, mert az ilyen ökrök, mint ez 
a Varejkisz, közveszélyesek, és abszurdum, hogy egyáltalán bele
avatkoznak a művészi „termelés” processzusába. Erre én szinte 
dicsekedve elmondom neki, hogy meg se várva az ő visszaérkezé
sét, hasonló meggondolástól vezéreltetve, mint az övé, már vol
tam is a Pravda szerkesztőségében Lezsnyevnél, aki éppoly fel
háborodva hallgatta az én elbeszélésemet a Moszfilm, illetve 
Varejkisz eljárásáról, mint maga Bábel, és felszólított, hogy az 
egész ügyet levél alakjában írjam meg Nazarov elvtársnak, akit 
mindjárt be is hívatott magához, bemutatott neki, és közölte 
vele, hogy miről van szó.

-  Mologyec! -  kiált fel Bábel elismerően, s megkérdi:
-  S megírta a levelet? Hol a levél?

-  Már el is küldtem a Pravda szerkesztőségébe Nazarovnak
-  mondom. -  Sőt Lezsnyev tanácsára már a bírósághoz is fordul
tam a panaszommal Varejkisz, illetve a Moszfilm ellen.

-  És mit írt a Pravdának a levelében? -  kérdi Bábel egyszerre 
olyan hangon, amely engem valahogy mindjárt meglepett. Ami
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kor aztán megemlítettem, hogy hivatkoztam őrá is, akihez engem 
mint a Moszfilm konzultánsához Szokolovszkaja utasított, és 
hogy megírtam, hogy vele, Bábellel a szcenárió egy-egy részletét 
sokszor megtanácskoztam -  ebben a pillanatban Bábel hirtelen 
m á s lett, szemem láttára vált m á s emberré, mint volt azelőtt. 
Kopasz fejéhez kapott, újra megkérdezte, hogy mit írtam őróla, 
elkérte a levél másolatát, és amikor odanyújtottam neki, hevesen 
szinte kikapta a kezemből, nyomban olvasni kezdte, majd levette 
a pápaszemét, és úgy meredt maga elé, mintha valami szörnyű, 
egyelőre még felfoghatatlan eseményről szerzett volna tudomást. 
Csend. Én is az ámulattól némán csak néztem, és csak az ő nehéz, 
asztmatikus lélegzése hallatszott. Végül is mozdult, felkelt, rám 
se nézett, mintha megfeledkezett volna rólam, s aztán elment, de 
most már oly gyorsan szedve a lábát, mintha kigyulladt volna 
a szőnyeg, melyen jár. Mentem utána. A csikorgó falépcsőkön, 
a szobája irányába s egyik kezével a lépcső korlátjába fogózva úgy 
vonszolta magát előre, mintha valami alig hordozható nehéz 
teher szakadt volna rá. Utánakiáltottam: -  Iszaak Emmanuilo- 
vics!

Jobbjával a korláton, ő csak ment tovább, hátra se fordult, csak 
a másik kezével legyintett, hogy hagyjam. Eltűnt a szobájában, 
én meg bámultam utána, és semmit se értettem.

Egyet azonban mégis tudtam, láttam: Bábel megijedt a hírtől, 
hogy én a Pravdához intézett levelemben reá hivatkoztam. 
Ugyanakkor tudtam azt is, hogy M.-nek is meg kell mondanom, 
hogy Bábel megjött. O a röntgenológusok valami összejövetelén 
volt, későn fog hazatérni, és ha majd késő éjszaka megjön, meg 
kell neki mondanom, hogy itt van Bábel, és azt is, hogy micsoda 
meglepetésben volt részem. Meglepetésben, amely nem kecseg
tet semmi jóval.

így történt, hogy M. mai születésnapján minden másképp 
volt, mint ahogy elgondoltam. „Uramisten, hát ez sem sikerült!” 
Lám, nemhiába félek a dátumoktól. Ez a nap még nyomasztóbb 
volt, mint a mindenkori, amúgy is nyomasztó hétköznapok. 
Bábel ugyanis tegnapi idegösszeomlása után ma délben lejött 
hozzám azzal, hogy üdvözölni akarja M.-t -  körülbelül egy óra
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hosszat üldögélt nálunk. Társalgás. Mi történt, hogy sikerült teg
napi gyávasági rohama után magához térnie? A Pravdábán már 
akkor megmondták nekem, hogy beszélni fognak még Bábellel, 
ha majd megjön, mielőtt nyilvánosságra hozzák a levelemet. 
Bábel egy szóval se említette az egész ügyet. Társalkodóit kedve
sen, túlzottan kedvesen, és láthatóan igyekezett szabad, könnyed 
és szórakoztató lenni. Mintha tegnap semmi se történt volna. 
Vagy mintha azt, ami történt, minden további nélkül félre 
lehetne tenni valami külön fiókba, s aztán attól függetlenül és 
zavartalanul élvezni mindazt a szépet és kedveset, amit ő produ
kálni képes. De épp ez az, ami nekem ezt a napot nyomasztóbbá 
tette, mint más napokat. Mióta az eszem tudom, ez a fiókos 
erkölcsi rendszer az én számomra elviselhetetlen. Nekem mindig 
elviselhetetlennek tűnt, hogy a kereskedő például természetes
nek tartja, hogyha mint kereskedő olyan erkölcsi elvek szerint él 
és jár el, amilyeneket családapai vagy baráti minőségében megen
gedhetetlennek tart. Elvitte az ördög azt a kommunizmust, 
amelyben az emberek hasonló módon különböző fiókokban tart
ják azokat az erkölcsi normákat, amelyek személyes viszonyaik
ban kötelezőek és azokat a követeléseket, amelyeket a párt, a szo
cialista haza és kommunista voltuk állít fel velük szemben. Sze
mélyes életemben (minden személyes viszonyomban, politikai 
nézeteimben és magatartásomban) mindig ugyanaz vagyok, és ha 
az Optimisták bán csakugyan sikerült valami lényegeset kifejez
nem, az, gondolom, éppen az érzés, az öntudat és a szükséglet, 
hogy az ember a legbenső benső életében, a legintimebb privát 
lelkében ugyanaz és ugyanolyan kell hogy legyen, mint kifelé, az 
úgynevezett közéletben. Csak természetes, hogy a „fiókos rend
szer” számomra még kevésbé elfogadható az egyes emberhez való 
viszonyomban. Én egészen és az egész Bábelt elvesztettem, ami
kor elveszett tegnap az iránta való bizalmam.

Bábel is észrevette, hogy M. nagyon sovány és fáradt, és kér
dezte, hogy talán csak nincs valami baja vagy kellemetlensége? 
M. egy tökéletesen konvencionális mosollyal válaszolta, hogy 
köszöni a kérdést, nincs semmiféle kellemetlensége. S ebből 
megtudtam, hogy M. is, aki egyébként nálam sikeresebben

519



könnyítette meg Bábelnek a „társalgást”, hogy tehát M. is elte
mette ezt a barátságot. És csak az én gondolatomat fejezte ki han
gosan, amikor -  miután Bábel magunkra hagyott -  fáradt hallga
tásunk után megszólalt:

-  Ahogy az ember öregszik, mindjobban megérti, hogy azok
nak az úgynevezett elcsépelt fogalmaknak mi a valóságos jelentő
sége. Ilyen elcsépelt fogalom a jellemes ember fogalma is. Ez a jó 
Iszaak Emmánuilovics... a baj csak az, hogy itt ő nem kivétel. 
Mondd, van-e itt valamennyi elvtársunk között csak egy is, akiről 
biztonsággal mernéd állítani, hogy adott esetben az ő óvatossága 
vagy félelme nem lesz erősebb, mint az, amit közönségesen jel
lemnek hívnak, és ami a közönséges emberi viszonyokban az 
egyének közt mégis a legfontosabb, a szocialista társadalomban 
éppúgy, mint akármilyen börtönben is?

Ezzel 1936. november 30-án megszakadnak a moszkvai naplófel
jegyzések. S csak Párizsban folytatódnak a következő év májusában, 
amikor igyekeztem utólag feljegyezni mindazt, ami feljegyzetten 
maradt 1936. november 30-ától kezdve egészen 1937. április 14-éig, 
a Szovjetunióból való elutazásunk napjáig. Ezekben az utolsó 
moszkvai hónapokban nagyon is jól megértettem, hogy annak idején 
mért nézett rám olyan elámulva az én magyar barátom, és mért csapta 
össze a kezét, mikor megtudta tőlem, hogy én az én áldott vagy átko
zott együgyűségemben naplót írok -  Moszkvában. Ekkor már nem 
tudtam magam rászánni, hogy folytassam, nem tudtam magam 
rászánni, hogy feljegyezzem, amit látok és hallok, és legkevésbé azt, 
amit gondolok.

Nem azért, mintha egyszerre a szabadságomat vagy épp az életemet 
kezdtem volna félteni. Szinte az utolsó napig M. és én tulajdonképp 
csak attól féltünk, hogy minden eddigi koplalásoknál is nagyobb nyo
mor szakad majd ránk. S volt is okunk, hogy tartsunk ettől, mert a mi 
moszkvai tartózkodásunk utolsó hónapjaiban nem sikerült elérnem 
- s  a végén már a kísérletezést is abbahagytam annak érdekében, hogy 
egyetlen soromat is közöljék. A z egyedüli kiút ebből a lehetetlen 
anyagi és erkölcsi helyzetből az lett volna, ha az Optimistákat kiad
ták volna, akár oroszul a Goszlitizdat, akár németül a VEGAAR.
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Mind a két kiadó azonban egy ideig hallgatólagosan versenyzett egy
mással, éspedig olyan furcsa módon, melyet igazán nem lehetne szo
cialista versenynek nevezni: egyik se akart első lenni, mindkettő 
várta, hogy a másik legyen a bátrabb -  mert mennél inkább múlt az 
idő, annál kevésbé lehetett valaki biztos, hogy nem fog valamilyen 
aknára lépni.

AJonovval való utolsó találkozásom némi humorisztikus derűt je
lentett ebben az én számomra legkevésbé se derűs szituációban. Amint 
beléptem a már igen jól ismert irodájába, igen nyájasan közölte velem:

-  Most már a dolog nagyon egyszerű. Elvi kérdésről van szó. 
A Szovjetunióban elv, hogy nem adunk ki bűnügyi regényeket, még 
ha kitűnően vannak is megírva. E z  é r t  az Optimisták kiadása szá
munkra nem jön tekintetbe.

-  Ezért? K i mondta önnek, Jonov elvtárs, hogy az Optimisták de- 
tektívregény?

-  Magam olvastam, és amint elolvastam az első oldalakat, láttam, 
s ezért nem is olvastam tovább. Elvi kérdésről van szó. A Szovjet
unióban nem lehet detektívregényt kiadni. Nincs kéznél a kézirata, 
különben azonnal vissza is adnám.

Néhány nappal később egész véletlenül megtudtam, hogy egy német 
elvtárs csakugyan benyújtott a Goszlitizdatnab egy kéziratot, amely 
nem volt ugyan „bűnügyi regény”, de a cselekménye Hitler Németor
szágában játszódik, és az első fejezetében valami gyilkosság van 
leírva. Jonov elvtárs egyszerűen összetévesztette ezt a kéziratot az 
Optimistákba/.

Sikerült ezt a félreértést kiderítenem, de akkor egy sokkal súlyosabb 
akadály merült fel: annak idején az Optimisták kiadásának előfelté
tele volt, hogy Kun Béla személyesen és írásban” ajánlja kiadásra, 
később azonban épp ez volt az, ami a kiadás elleni érvként esett latba, 
tudniillik az, hogy Kun Béla személyesen és írásban ajánlotta ki
adásra. A z év végén ugyanis Kun Béla azok közé az emberek közé 
került, akikről általában senki se beszélt, mert még,  illetőleg m á r  
nem lehetett tudni, hogy hogyan kell róla megemlékezni. Senki róla 
nem beszélt -  annyira, hogy én, aki csodálkoztam, hogy mért nem 
vagyok képes telefonhoz kapni se Kunt, se Fonyót, és mindig újra 
panaszkodtam emiatt különböző elvtársaknak, magyaroknak, néme
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teknek, nem akadtam egyre se, aki tudta volna, vagy talán pontosab
ban, aki akarta volna megmondani nekem, mi ennek az oka. Már 
Párizsban voltam, mikor megtudtam, hogy a végén Kun Bélát már le 
is tartóztatták -  egy magyar elvtárs írta meg ezt nekem, ha sub rosa is, 
Moszkvából, és biztos, hogy nem szánta volna rá magát, hogy ezt 
nekem megmondja, ha még mindig Moszkvában lettem volna. Ott 
mindenki szabályként tisztelte -  és oly tökéletes következetességgel, 
hogy az már lidércnyomásként hatott-a közmondást, hogy ,JJe szólj 
szám, nem fáj fejem”.

E z az általános atmoszféra volt az, ami valahogy lehetetlenné tette 
nekem Moszkvában a további naplóírást, és nem valamiféle konkrét 
félelem magam miatt. Erre vall az a tény is, hogy eszembe se jutott, 
hogy megsemmisítsem addigi naplófeljegyzéseimet. Később azonban 
ez általános, mondhatnám öntudatlan atmoszferikus befolyások” 
mellett annyira nyomasztott, és nem volna túlzás azt mondani, fojto
gatott a konkrét események egész tömege, hogy többé nem voltam képes 
tollat venni a kezembe. Fontos ez, mert jellemző azokra az időkre, és 
fontos azért is, mert valószínűleg nemcsak énvelem történt így, hanem 
sok mindenki mással is: egyáltalán nem voltam annak tudatában, 
hogy politikai viszonylatban én személy szerint kitéve lennék bármi
féle veszedelemnek is. Csak sértett és kínzott, hogy nyolcszor, sőt tíz
szer is el-el kellett mennem abba a belügyi hivatalba, míg a tartózko
dási engedélyt egy-egy hónapra meghosszabbították, és utolsó percig 
nem lehettem benne biztos, hogy vajon csakugyan megkapom-e a meg
hosszabbítást. Néha fölmerült a kérdés: s mi lesz akkor, ha nem hosz- 
szabbítanák meg? Mihez kezdeni, ha nem maradhatunk a Szovjet
unióban? Miből és hova mehetünk majd? Maradnom kellett, és 
maradni akartam, mert még mindig remélnem kellett, hogy az Opti
mistákat végül mégis kiadják, és mert mindenki azt mondta, hogy 
csak nekem tűnik oly nehéznek ez a várakozás, és hogy többé-kevésbé 
mindenki ennyit gyötrődik és vár, míg végre nyomdába adják a kéz
iratát.

Ármánykodás, óvatoskodás, az általános és dicséretes aggodalom, 
hogy el ne kövessenek valami politikai hibát, mindezzel meg kell küz
deni, és ehhez idő kell -  így magyarázgatták nekem a türelem szüksé
gét a barátaim, akik előhozakodtak Balázs Béla esetével is.

522



Balázs filmet készített, ő volt a film szcenárióírója és rendezője is. 
Én is láttam ezt a filmet. Nem volt a nagy alkotások közül való, de 
szép, poétikus munka volt. A cselekmény Hitler Németországában 
játszódik, a hőse egy kisfiú, akinek a szülei, mert kommunisták, kon
centrációs táborba kerültek. A kisfiú ott áll Berlin közepén hajlékta
lanul, s a film megmutatja a fiú kalandos útját, a német emigránsok
nak -  Balázs is Berlinből került Moszkvába -  azzal a nagy, sőt egy
ügyű optimizmusával, mely még az első időben Hitler hatalomra jutá
sa után is tartott: a kisfiút a német munkások rejtegetik, és körülötte és 
általa egyre tevékenyebbé válik a német proletariátus ösztönös harcos 
forradalmi szolidaritása... A filmet a Szovjetunióban betiltották, 
nem nyíltan és nem akkora ricsajjal, mint annak idején Sosztakovics 
operáját vagy Ejzenstejn filmjét, hanem feltűnés nélkül, szinte zajta
lanul. Valaki ugyanis azt állította, hogy Balázs Béla ebben a filmjé
ben a trockista Ruth Fischer gyerekének a való történetét dolgozta fel.

Nekem Balázs azt mondta, hogy egyáltalán nem is tudta, hogy 
Ruth Fischemek volt egy kisfia, és ő harcolni fog, be fogja bizonyítani 
az ilyen gyanúsítások alattomosságát és alaptalanságát.

A tanulság az -  buzdítottak erre az esetre hivatkozva - ,  hogy nem 
szabad elcsüggednem, és nem szabad abbahagynom a küzdelmet. 
Olyan emberek álltak ki az Optimisták mellett, akiknek a neve 
kezesség arra, hogy végül mégiscsak lesz könyv a kéziratból.

Maradnom kellett, és maradni akartunk, de nem azon az áron, 
amely ezt azonnal lehetővé tette volna, tudniillik ha átadtuk volna 
jugoszláv útleveleinket a szovjet hatóságoknak és velük együtt kérvé
nyünket az orosz állampolgárságért. Ezek a jugoszláv útlevelek 
alkalmasint igen kétes értékűek voltak a mi számunkra, egyebek 
között azért is, mert velük még csak Jugoszláviába sem mehettünk 
volna, hiszen ott volt bennük a szovjet vízum, s azonkívül több mint 
kétséges volt, hogy találhatnánk-e olyan államot, amelynek a moszk
vai követsége nekünk beutazási engedélyt adna bárhová is. És mégis: 
ezek a gyakorlati szempontból rendkívül kétes értékű útlevelek biztosí
tották nekünk, hogy marad számunkra a választás lehetőségének leg
alább valamelyest szabad kis rése. Vagy illúziója. Választani? A z  
utolsó hónapokban már azzal is számolnunk kellett, hogy talán majd 
menekülnünk kell, menekülni a teljes és reménytelen lelki és anyagi 
nyomor elől.
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Lopuhina elvtársnő baráti látogatása

5  ha nem lett volna az Optimisták kiadása mellett a Moszfilm 
ügye, mely utóbbit valamiképp becsületbeli kérdésnek éreztem, s ha 
lett volna hová mennünk, talán már 1936-ban kieszeltük volna 
a menekülésnek valami módját. A légkör elől, amelyről ugyan nem 
tudtuk, hogy miért olyan, amilyen, de hogy milyen, azt tudtuk, és tud
nunk is kellett olyan jellemző személyes tapasztalatok alapján, mint 
amilyen volt például a mi egykori orosz nyelvtanámőnknek, Nagy 
Péter cár minisztere egyenes leszármazottjának, Lopuhina „elvtárs
nőnek” a látogatása.

Hosszú hónapok óta nem láttuk, amikor egy barátságtalan, hideg 
decemberi délután (M. éppen szabadnapos volt) egyszerre betoppant 
a szobába. Kifestve, kikészítve, mosolyogva, minden magyarázat 
nélkül állított be. A dámát játszotta, aki vizitbejött. Leült, megitta 
teáját, de voltaképp azonnal, amint helyet foglalt, kezdte kiönteni 
a szívét. Hogy a férje muzsikus, és hogy egyetlenegy szobájukban kell 
gyakorolnia. A z ujjai megmerevednek, mert e közös szobácska fűtésé
hez nincs elég fájuk, tehát még csak gyakorolnia se lehet. És hogy az 
élet itt a Szovjetunióban egyszerűen rettenetes. Rettenetes és szürke. 
Nincs mit olvasni, nincsenek új darabok, amelyek miatt érdemes 
volna színházba járni, hogy a filmekről ne is beszéljünk, mert vala
mennyi egyenesen idiotikus, puszta propaganda.

Míg egymás után szívta cigarettáinkat, az egyikre mindig a másik, 
már végigszívott cigarettán gyújtva rá, úgy öntötte ki a szívét, hogy 
egy-egy mondata után csak egy rövid „ugye” kérdéssel fordult felém, 
vagy a megjegyzéssel, hogy „természetesen” én, aki Párizsból jövök, 
mindezt még jobban át tudom érezni, mint ő -  de csak ő beszélt egyre, 
s nekem meglehetős erőfeszítésembe került, hogy szóhoz jussak és kije
lentsem, hogy nem osztom az ő véleményét, sőt úgy találom, hogy 
a Szovjetunióban az élet legkevésbé se szürke, inkább rendkívül érde
kes és eseményekben gazdag. Miután sikerült „közbeszúmom” ezt az 
én nézetemet, ő bólintott, és rá se hederítve arra, amit mondtam, to
vábbra is cigarettáról cigarettára gyújtott, és folytatta kifogásai, 
panaszai és elégedetlensége számtalan okának az előszámlálását.
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Mintha közbe se szóltam volna az előbb, úgy folytatta szenvedélyes 
panaszait, kettő között egy-egy „ügyé”-vei fordulva felém, és úgy 
tett rendületlenül, mint aki e baráti beszélgetésben az én gondolataim
nak ad bizalmas kifejezést. A z elszívott orosz cigarettáknak, a hosszú 
papírhüvelyeknek egész halma dagadt már a hamutartóban, melyet 
M- tolt elébe, Lopuhina pedig az ő hosszú, vörösre festett körmeit 
villogtatva mindig újabb és újabb cigaretta után nyúlt. A rövid szü
neteket, amikor újabb cigarettára gyújtott, megkíséreltem arra fel
használni, hogy hevesen tiltakozzam a hamis feltevés ellen, mintha 
az én nézeteim és véleményeim megegyeznének azokkal, melyeket ő 
rapszodikusan ugyan, de egyértelmű tendenciával csomagolt ki előt
tünk.

Közben az idő, ha lassan is, múlott, de Lopuhina csak beszélt, 
variálva ugyanazt a témát és ugyanúgy egyre cigarettázva. Valóság
gal sértően átlátszó volt, hogy mi volt a szándéka azzal, hogy André 
Gide Retour de l’URSS* című könyvéről kezdett beszélni. E zt 
a könyvet, amint megjelent, olvastam. A Hotel Luxban adták nekem 
egy este azzal, hogy csak egy éjszakára tarthatom magamnál, hogy 
másnap reggel visszaadjam. Azért kaptam, hogy mint külföldi, 
Moszkvában élő író egy megfelelő cikkben cáfoljam meg Gide köny
vének állításait. Lopuhina valószínűleg nem olvasta ezt a könyvet, de 
úgy tett, mintha olvasta volna. Tudta, hogy Herbart, Gide rokona és 
barátja, aki Gide-et a szovjetuniói utazásán kísérte, nekem jó embe
rem volt, és segített abban, hogy a Littérature Internationale végül 
mégis közölje az Optimisták egy fejezetét; Lopuhina tehát az iránt 
érdeklődött, hogy mit gondolok, nem követett-e el hibát a Pravda, 
mikor Gide-et könyve megjelenése után egyszerűen ellenséges ügynök
nek bélyegezte, holott néhány héttel előbb úgy is, mint írót, s úgy is, 
mint embert az égig magasztalta.

Taktikát változtattam. Hagytam, hadd füstöljön és beszéljen, és 
követtem M. példáját, azaz hallgattam. És csakugyan, ennek követ
keztében Lopuhina az ő végtelen monológjaiban el-elakadt, de az, 
hogy ilyen esetekben ez a csend valahogy túlságosan is nyilvánvaló 
volt, nem járt a kívánt eredménnyel. Ez a sovány, kifestett, agyonpar-

* Visszatérés a Szovjetunióból.
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fümözött n ő - a z  ajka cseresznyeszerűen csak a közepén volt kipiro
sítva, az ujjai mániákusan a szüntelenül füstölő cigarettán -  őrültnek 
hatott, vagy pedig egy tüneménynek, a szemérmetlenség fenoménjá- 
nak, aki legkevésbé se zavartatta magát a mi türelmetlenségünk min
den, nagyszámú látható jele által sem. Ült tovább a kis asztal mellett 
a dívány sarkában, mint aki egyáltalán nem hajlandó tudomásul 
venni, hogy már réges-rég mennie kellett volna. Délután négy órakor 
jött, és hatkor, fél hétkor, hétkor és fél nyolckor még mindig ugyan
azon a helyen ült, és semmit se használt, amikor úgy néztem az órára, 
hogy látnia kellett, az órát nézem. Felháborított és gyötört a látvány, 
amelyet ez a nő jelentett. Egyenes felszólításra este nyolckor végre fel
állt, hogy menjen, s akkor is olyan idiotikusan személytelenül moso
lyogva, mint ahogy jött, anélkül hogy egyetlen szóval is mentege- 
tődzne. A szégyennek minden nyoma nélkül. És világos volt: ha kül
deni fogják, nyolc nap múlva vagy akár másnap ugyanígy el fog jönni 
hozzánk, „vizitbe”.

M. és én meg voltunk róla győződve, hogy a mi Szovjetunióhoz 
való viszonyunk lényegében teljesen pozitív, és még mindig nem gon
doltunk arra, hogy maguhkfajta embereket valami veszély fenyegethet 
a Szovjetunióban. Nem, erre egyszerűen nem is gondoltunk. És igye
keztünk még azt is megérteni, hogy elvben mindenki gyanús lehet, és 
hogy a világ adott körülményei között jogosult, hogy itt mindenkit 
szemmel tartanak, mert meg kell győződniük róla, hogy érdemes-e 
a bizalomra. Ami elképesztett bennünket, az a módszer primitivitása, 
az a pszichológiai durvaság, sőt vakság. E z volt az, ami megdöbben
tett és megrendített. „Les lois sont révolutionnaires, ceux qui les 
exécutent, ne le sont pás”* -  Saint-Justnek ez a megállapítása ter
mészetesen nemcsak a francia forradalom idejére áll. De -  és ez volt az 
a kérdés, amely bennünket feldúlt -  lehetséges-e, hogy a szocialista 
Szovjetunió fennállásának huszadik évében egy ilyen Lopuhinának 
a jelentései befolyásolják azoknak a döntéseit, akiknek a Szovjetunió
ban korlátlan hatalmuk van forradalmárok, emberek szabadsága, sőt 
élete felett? Lopuhina, a múltnak ez a hulladéka, ez a deklasszált, 
siralmas emberi roncs, aki 1917 óta egész biztosan mindennemű pok-

* „A törvények forradalmiak, de végrehajtóik nem forradalmárok.”
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lókat alaposan megjárt, és csak úgy maradt életben és csak abból él, 
hogy közömbössé vált mindennel szemben, ami miatt érdemes ember
nek lenni -  vajon ez a Lopuhina a Szovjetunióban része-e a hatalmi 
szervnek, amely emberi sorsokról döntfellebbezhetetlenül? Hogy hoz
zám küldték Lopuhinát, azt jelentette, hogy legalábbis megtörténhet, 
hogy figyelembe vegyék az ő nézetét vagy jelentését (a kettőnek nem 
kell feltétlenül azonosnak lenni) arról, hogy mennyire lehet bízni ben
nem. De ebből számomra elháríthatatlanul következett a kérdés: 
lehet-e hinni azokban, akik Lopuhinát és Lopuhinákat választanak 

' bizalmas missziók végrehajtására, arra, hogy kiderítsék, mit gondol
nak olyan emberek, akik politikai, tehát erkölcsi és intellektuális 
szempontból is olyan színvonalon élnek, amelyen a Lopuhinához 
hasonló megbízottak nyilvánvalóan nem tudhatnak még tájékozódni 
sem.

Az én tanúm, I. E. Bábel

Egyébként volt alkalmam és időm, mégpedig nagyon hamar Lo
puhina látogatása után, hogy foglalkozzam ezzel és az ezzel kap
csolatos kérdésekkel. Mást nem is tettem, mint csak ezt. Már nem 
elvtársakkal és barátokkal folytatott viták és intim beszélgetések alak
jában, hanem magamban és M.-vel való hosszú beszélgetésekben, 
melyekhez most már minden nap bőven szolgáltatott „anyagof’. 
A Bábellel való régi baráti viszonynak vége szakadt, mióta úgy meg
lepett Odesszából való visszaérkezése napján. O ugyan, ha ritkábban 
is, mint azelőtt, éjfél körül néha még mindig meg-megjelent az élés
kamrában való portyázásra, de én nem mentem ki többé hozzá 
a konyhába, hajdani hosszú éjszakai beszélgetéseink színhelyére. 
Könnyű nyájasnak lenni idegen emberhez, de nem lehet fenntartani 
a barátságos viszonyt valakivel, akit egykor barátunknak tekintet
tünk, hogyha az már mégse az.

Egyszer egy éjszaka bejött hozzánk a szobába, mivelhogy, mint 
mondta, a konyhába menet „valósággal kihallatszott a szobánkból.
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hogy M. és én milyen szomorúan ülünk ott”, és azért kopogott he 
nálunk, hogy elmeséljen nekünk melegéhen valamit, amin nem szív
ből nevetni nem lehet majd még nekünk se.

André Gide-nek az után a látogatása után, melynek az epilógusa 
az a bizonyos könyv volt, a Retour de l’URSS, Lion Feuchtwanger 
volt az első nagynevű európai vendég, aki Moszkvába érkezett. 
Ellentétben Gide-del, aki a Szovjetunióban való tartózkodása idején 
csak meglehetős szűkszavú nyilatkozatokat tett, Feuchtwanger, akit 
most ünnepelnek, a legkülönbözőbb alkalmakkor nyilatkozatokkal 
szerepel a szovjet sajtóban, amelyek mind az író elragadtatásáról és 
lelkesedéséről tanúskodnak. Ejzenstejn (akinek közben megjelent 
a szokásos „önkritikája”, mely szerint belátja aformalisztikus, misz
tikus eltévelyedést, és „végtelen hálás a Pártnak és mindenekelőtt 
a nagy Sztálinnak” azért, hogy őt „bölcsen figyelmessé tették az elkö
vetett nagy hibákra”, és ígéri, hogy „a jövőben igyekezni fog a Párt és 
a nagy Sztálin útmutatásainak megfelelően dolgozni”) -  Ejzenstejn 
Feuchtwanger szerepével kapcsolatban szellemes versikét szerkesz
tett, amely a „Gide” és a ,jssidó” szavakkal való szójátékon alapszik:

„Feuchtwanger u dverej 
Sztoit sz umilynim vidom;
O kak bi szej Jevrej 
Ne pokazalszja -  Zsidóm”

Bábel ezt a tréfás versikét ravaszkásan, lassan, titokzatosan sut
togva recitálta, mintha az ínyével élvezné a szavak merészségét, s az 
utolsó szavakat meg kellett ismételnie, mert nem lehetett jól érteni 
a kitörő nevetésétől.

Ejzenstejnt említve lehetetlen, hogy Bábelnek ne jutott volna eszébe 
az én szcenárióm, mert annak idején Ejzenstejnnel küldte el Szoko- 
lovszkajának. De az is lehet, hogy szándékosan említette Ejzenstejnt, 
mert valami okból beszélni akart az én Moszfilmmi/ való esetemről, 
amelyről hallgattunk, mióta ő annyira megijedt az én Pravdának írt 
levelemtől. Lehet, hogy tévedek, de az volt a benyomásom, hogy ezen 
az éjszakán nagyon elégedett volt, s ő akarta megmondani azt, amit 
a Pravda szerkesztőségétől úgyis megtudhatnék.
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Nem kezdte mindjárt a Pravdznak írt levelemmel. Azzal kezdte, 
hogy a régi szokás szerint melegen, hosszan, mosolyogva nézett rám, 
majd bizalmasan és az idősebb jogán, nyilván kibékülési szándékkal 
annak a nézetének adott kifejezést, hogy az én legnagyobb hibám 
-  s megint Ervin Iszidorovicsnak nevezett - ,  hogy túl komolyan 
veszem a dolgokat, hol „himmelhoch jauchzend”, hol „zum Tode 
betrübt”*. Minthogy ebben a mi tetves világunkban az olyan okos 
ember, mint Ervin Iszidorovics, mind kevesebb okot találhat az 
ujjongásra, az olyan okos ember, mint amilyen Ervin Iszidorovics, jól 
tenné, ha már megtanulná, hogy megengesztelt humorral szemlélje 
mindazt, ami történik. Humor nélkül az ember túl szigorúvá válik 
mindenkivel szemben, összeférhetetlen, igazságtalan lesz, s a melan- 
kólia veszedelme fenyegeti. Humor nélkül az ember ezen a világon 
nem tud humánus lenni, a humor nagy, a legszebb szellemi kincs, 
a humor az önvédelemnek egyik leghatásosabb eszköze, nélküle az 
ember szem elől veszíti az embert, sőt elkerülhetetlenül meggyűlöli, 
a felszabadító nevetés a legjobb ellenszere minden bűnös embergyűlö
letnek és kétségbeesésnek, és hogy ez így van, ezt a gyakorlatban csak 
a franciák és a zsidók ismerték fel.

Bábel lendületesen és az ő sajátos bájával adta elő ezeket a reflexi
óit Ejzenstejn gúnyos versikéjével kapcsolatban, de egyszerre hangot 
változtatott, és miközben a pápaszemét törölgette, elmondta, a Prav
dánál újra elolvasta az én levelemet, és hogy -  „sikerülf’ megakadá
lyoznia, hogy a Pravda magáévá tegye az én ügyemet. Nem kell a dol
gokat tragikusan felfogni; ha az én levelemet a Pravda közölte volna, 
vagy ha a Pravda az én levelem alapján írt volna erről az ügyről, 
ezzel csak az ellenségeim számát szaporítottam volna, és erre igazán 
nincs szükség. Minek mindent nagydobra verni? Elég az, hogy én 
pöröltem a Moszfilm#, mint ahogy azt a levelemben is megírtam, 
s elég az, hogy biztosan meg fogom nyerni a pert, és ezzel a honorárium 
hátralékos részét is. M i kell ennél több nekem?

Semmiképp se értettem vele egyet, és minden fejtegetésére válasz
ként csak azt mondtam, hogy a bírósági tárgyalásra meg lesz idézve 
mint az én tanúm. Bábel jól látta, mint fogadtam a hírt, hogy ő aka

* Hol „egetverő ujjongás”, hol „halálos szomorúság”.
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dályozta meg, hogy a Pravda segítségével elégtételt kapjak. És talán 
épp azért, hogy enyhítse ezt az én csöppet se „humorisztikus” hangula
tomat, úgy tett, mintha n a g y o n  megörvendeztettem volna a bejelen
téssel, hogy majd lesz alkalma tanúskodni mellettem.

-  E z igen, ez okos. Mert látja, ha a Pravda bármiről is ír, az mind
jártpolitikai üggyé válik. Porolni, az ügyet polgári bíróság elé vinni, 
ez valami egész más. Csak maradjon meg amellett, hogy hívjanak 
meg tanúnak engem, én ott egyszerűen mindent meg fogok mondani, 
ha akarja, még azt is, hogy Varejkisz ökör, s hozzá még impertinens 
egy ökör -  mondta, és afeletti örömében, hogy megint egyszer helyesel
het nekem, őszintén felvidult. -N em  kell ahhoz jogásznak lenni, hogy 
az ember előre tudja: a bíróság magának fog igazat adni, Ervin Iszi- 
dorovics, Varejkisz pedig, ez az impertinens ökör... -  Nem fejezte be 
a mondatot. Mintha valaki más szavát hallotta volna, elhallgatott, 
a fülét hegyezte, a pisze orra mintha szaglászna, meglepték a saját 
szavai, a saját groteszk képzettársításai, s egyszerre felkacagott, és 
magával elégedetten ismételgette: -  Ökör, egy ökör, aki impertinens! 
-  és karját magasba emelve, kezének egy széles gesztusával rajzolta 
a levegőbe egy nagy állat körvonalait. -  Ökör, aki impertinens! 
Milyen komikus!

Bábelnek megvolt a képessége ahhoz, hogy elbájolja az embert, 
különösen, ha mint ez esetben is, így meglehetős testesen, a fényes 
kopasz fejével s egyébként legkevésbé sem naiv ember létére, egyszerre 
mindenről megfeledkezve, arcán valami gyermeki csodálkozással 
egész őszintén átengedte magát saját ötletei boldog élvezetének. És 
biztos, hogy egész őszinte volt, amikor azt mondta, hogy mint fog 
Varejkisz ellen s énmellettem tanúskodni. Akkor teljesen őszinte 
volt.

Bábellel akkor beszéltem utoljára, mikor mint az én tanúm jelent 
meg a bíróság előtt a Moszfilm elleni pörömben. A tárgyalás délelőtt 
tíz órára volt kitűzve. Mielőtt elindultam hazulról, felmentem Bábel
hez, emlékeztettem, hogy tanúként tízre van beidézve. Visszautasí
totta még a gondolatot is, hogy ő megfeledkezett volna erről a szá
momra oly fontos dologról, s mondta, ő ott lesz pontosan időre. Jezsov 
felesége küld majd érte autót, mert előbb még egy pillanatra hozzá is 
be kell néznie.
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Amikor megérkeztem a bírósági tárgyalásra, ott találtam már az 
ügyvédemet, akinek az első kérdése az volt, hogy biztos-e, hogy Bábel 
el fog jönni; ott volt már a bíró is, igen rokonszenves fiatalember, aki
vel már előbb megismerkedtem, mikor felkerestem, hogy megsürgessem 
a tárgyalás napját. A  MoszfilmtóV még senki sem volt jelen. Csak 
valami idősebb ember állt ott, éppoly gyűrött, rossz ruhában, mint az 
én ügyvédem. Ez utóbbi mindjárt a fülembe súgta, hogy ez az idősebb 
ember, aki a rosszul fűtött kis teremben fázósan felhajtotta a kabátja 
gallérját és a tárgyalás kezdetére várva sétált fel-alá, a Moszfilm 
képviselője. Tíz órakor a bíró és még két munkáskülsejű ember elfog
lalták helyüket az asztal mellett, mely egy kis pódiumon állt. A tár
gyalás úgy kezdődött, hogy az én ügyvédem előadta az esetet. 
A  Moszfilm képviselője egyáltalán szólásra se jelentkezett, hogy meg
cáfolná a másik állításait és konklúzióit, miszerint Bábel mint 
a Moszfilm konzultánsa, akit maga Szokolovszkaja jelölt ki mellém, 
kijelentette, hogy az én szcenárióm megfelelő, és mint ilyet maga 
küldte el Szokolovszkajának; s minthogy a Moszfilm a szerződésben 
megjelölt határidőn belül semmiféle kifogást sem emelt az átvett kéz
irat ellen, a vállalat köteles a szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
eleget tenni.

A bíró erre behívatta Bábelt mint tanút. Bábel kigombolt, szőrmé
vel bélelt fekete kabátban, kesztyűvel és kezében a szőrmesapkájával 
jött be. Nem nézett se jobbra, se balra. Mint otthonán kívül mindig, 
most is pedáns gondossággal volt öltözve, és már a maga külső megje
lenésével is szuggerálta, hogy ő itt valami pártatlan, valahogy előkelő 
személyiség. Nekem különös volt, hogy még csak egy tekintettel se üd
vözölt.

-  Tud-e ön arról, hogy önt Szokolovszkaja rendelte ki mint mérv
adó konzultánst ahhoz a szcenárióhoz, amelyről itt szó van? -  kér
dezte a bíró.

-  Nem tudok róla -  felelte Bábel.
Oldalt ültem, de erre felálltam. A z ügyvédem szintén. A rokon

szenves bíró egy pillanatra elakadt; elcsodálkozva nézett rám.
-  Segített-e ön a tanácsaival a szerzőnek, amíg az a szcenárión dol

gozott?
A válasz megint rövid volt:
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-  Nem.
-  Amikor a szcenárió elkészült, jóváhagyta-e ön?
Válasz: -  Én nem. -  És Bábel mintha úgy találta volna, hogy még 

ezzel is túl kevéssé vonta ki magát az ügyből, hozzátette:-Mindehhez 
nekem soha semmi közöm se volt.

-  Tud-e itt nekünk véleményt mondani a szcenárió minőségéről?
-  Nem tudok véleményt mondani róla, mert nem ismerem. 

A  Moszfilm szakembereinek a véleményében azonban megbízom.
Bábel kezdetben láthatóan feszélyezett volt, de amikor a bíró, aki 

nyilván nem értette, hogy miért kértem én Bábelt tanúmnak, mind 
újabb és újabb kérdéseket tett fel, Bábel mindinkább könnyedén, sőt 
bizonyos élénk beszédességgel felelgetett a kérdésekre. Annyira, hogy 
a végén még a Moszfilm ügyvédje is kedvet kapott rá, hogy megszó
laljon, s közte és Bábel között egy párbeszéd keletkezett, melynek 
folyamán mindketten elégedetten konstatálták, hogy teljesen egyetérte
nek. A z én ügyvédem viszont természetesen zavarba jött, és ha egyál
talán valamit is gondolt, csak azt kellett gondolnia, hogy én, az ügy
fele, valószínűleg hülye vagyok, mivelhogy épp erre a tanúra hivat
koztam.

,A-Z ügyfél” pedig, én, valami olyanféle állapotban álltam ott, 
megmerevedve, amelyben mindennél inkább dominált egy olyan 
intenzív szégyenérzet, amelyet se azelőtt, se azután még nem éreztem. 
Olyanféle szégyenérzet volt ez, amely, mint valami testi fájdalom, 
sírásra ingerel. De csak ingerel, mert ha az ember csakugyan tudna is 
sírni, akkor már nemcsak azt érezné, hogy szégyelli magát, hanem 
egyben már vége is volna ennek a fájdalmas, tehetetlen megkövültsé- 
gének. A rokonszenves bíró egyszerre egyenesen felém fordult:

-  Van talán valami kérdése a tanúhoz?
-  Nem emlékszik-e rá, hogy Odesszában azt mondta nekem, hogy 

ne változtassak már többé a szcenáriómon, hanem várjam meg, hogy 
kijelöljék a rendezőt?

Bábel, ugyanaz a Bábel, akiről addig azt gondoltam, hogy isme
rem, erre először fordult arccal felém, és az erős pápaszeme mögül 
barna szemével a szemembe nézve, látszólag egész nyugodtan fe
lelte:
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-  Nem emlékszem rá, hogy Odesszában egyáltalán beszéltünk 
volna a filmszcenárióról.

Nem intéztem hozzá több kérdést. Miután a kihallgatás ezzel véget 
ért, Bábel bizonyos eleganciával könnyedén meghajolt, és kiment. 
Ezzel a tárgyalás is befejeződött. A z ügyvédem még megkérdezett, 
kívánok-e fellebbezni a bíróság döntése ellen, amely mindezek után 
nem volt kétséges. Mondtam, hogy nem kell, és sietve hagytam el a ter
met, csak hogy mielőbb kint legyek az utcán s egyedül. A z épület 
folyosóján azonban -  alig hittem szememnek -  ott állt egy ablakmélye
désben, ő állt ott, Bábel. Szótlanul mentem el mellette, de ő odalépett 
hozzám.

-  Mindent megfogok magának magyarázni, Ervin Iszidorovics, 
meg kell értenie... -  valami ilyet mondott, és azt, hogy kint várjezsov 
feleségének az autója, jöjjek én is, együtt visz majd bennünket haza. 
Közben karon fogott, s pusztán ez a mozdulat, ez a testi érintés mint 
valami újabb, még erősebb inzultus szinte megijesztett, és egyben 
annyira feldühített, hogy minden önuralmamat elvesztve formedtem 
rá:

-  Szégyellje magát! Maga, Iszaak Emmanuilovics, már szé
gyellni se tudja magát!

Nem tudom, felfogta-e, hogy én arra a beszélgetésünkre gondoltam, 
amelyben őjezsov elődjével, Jagodával kapcsolatban azt mondta, 
vannak emberek, akik elvesztették a szégyenérzet képességét. Magam 
is csak ebben a pillanatban eszméltem rá, hogy az ő egész tanúvallo
mása idején az volt az érzésem, hogy elfelejtettem valamit, amire 
mégis mindaz, amit látok és hallok, valahogy emlékeztet. És egyszerre 
ráeszméltem, emlékeztem rá: ez volt az, a G PU  főnökéről való egy
kori bizalmas beszélgetésünk, aminek az emléke most kísértetiesen fel
bukkant.

Nem tudtam meg, miért viselkedett így, milyen konkrét ok késztette 
erre. Elhatározta-e már reggel, mikor a tárgyalás előtt nála voltam, 
hogy mindent tagadni fog, tehát hogy megtagad engem és hazudni fog, 
vagy pedig hallott-e valamit közvetlenül a tárgyalás előtt Jezsov fele
ségétől, hírt vagy híreket, amelyek miatt tanácsosnak vélte, hogy noha 
teljesen tisztában volt azzal, hogy én minden szempontból milyen
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helyzetben vagyok, mégis megtagadjon velem mindennemű szolidari
tást?

Csak találgathattam, hogy mik voltak az okai, mert habár tovább
ra is egy tető alatt laktunk, az elkerülhetetlen, konvencionális pár szón 
kívül nem került sor köztünk többé semmiféle beszélgetésre. O igyeke
zett, hogy másképp legyen, de én nem tudtam megbocsátani neki. 
Tudtam, hogy a felesége, Antonyina Nyikolajevna közvetlenül szülés 
előtt áll, és hogy más családi kötelezettségek miatt is Bábelnek megle
hetősen sok pénzre van szüksége; tudtam azt is, hogy már jó ideje az 
ő egyedüli jövedelmi forrása, hogy a Moszfilm konzultánsa, és hogy 
aránylag igen jól fizetik -  azt gondoltam, hogy nem akarta elrontani 
a munkaadójához való viszonyát, s ezért kíméletlenül inkább engem 
dobott oda áldozatnak. *

Ma azonban igen valószínűnek tartom, hogy nem a kenyerét, 
hanem a fejét féltette. S hogy megmentse, meg akart tagadni nemcsak 
minden velem végzett közös munkát, hanem -  talán elsősorban -  min
den közösséget Szokolovszkajával.

Semmiképp se volt igazam, amikor Bábelnek ebben az eljárásában 
csak az ő karakterének a gyengeségét láttam. Igaz, nem láthattam 
mást ebben az eljárásban, mert paradox módon, épp amíg a Szovjet
unió fővárosában éltem, kevesebbet tudtam arról, hogy mi történik 
a Szovjetunióban vagy Moszkvában, mint később Párizsban, ami
kor különbözőforrásokból hírekhez lehetett jutni a szovjetunióbeli ese
ményekről. Moszkvában még nem tudtam, hogy azok a nyilvánosan 
s nagy hírverő apparátussal rendezett véres politikai perek egyebeken 
kívül spanyolfalnak is kellettek a tökéletesen zajtalanul végzett töme
ges letartóztatásokhoz, deportálásokhoz és kivégzésekhez, amelyek 
a perekkel egyidejűleg diszciplínáit csendben s a legkisebb nyilvános 
ceremónia nélkül bonyolódtak le. Aki tudott valamit arról, hogy az 
emberek ilyen „csendesen” eltűnnek, csak abból tudhatta, hogy

* 1947-ben, valami fogadáson, Zágrábban találkoztam Szimonov szovjet íróval, 
s érdeklődtem Iszaak Emmanuilovics Bábel iránt. O az orra alatt mormogta: „Japán kém 
volt, deportálták.” Később, más szovjet írók nálunk tett látogatásuk alkalmával azt felel
ték kérdésemre, hogy mint japán kémet kivégezték.

A XX. kongresszus után ez utóbbit hivatalosan is bevallották -  és ma már Bábel is egy 
„a rehabilitáltak” hosszú sorában.
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valami hozzá közel álló embernek egy reggelre nyoma veszett, de azt 
hihette, hogy ez csak egyéni eset, s minthogy egy hozzá közel álló 
emberről volt szó, félt, hogy maga is bajba keveredhet -  s hallgatott. 
Ily módon keletkezett az egyénnek az a teljes pszichológiai és tárgyi 
elszigeteltsége az állami apparátus hatalmával szemben, amelyre 
aligha lehetne példát találni a történelemben. Bábel azonban, aki 
különösen Gorkij halála után, Jagoda utódjában, Jezsovban min
denhatópártfogóra talált, kétségtelenül sokkal jobban tudhatta, mint 
én vagy bárki más, hogy azoknak a csendes” egyéni eseteknek 
a száma tíz- és százezrekre rúg.

Nem becsülöm alá az egyéni erkölcsi erő hatalmát és az egyes ember 
felelősségét, de túlbecsülné az egyes ember lehetőségeit az, aki nem 
látná be, hogy ebben az időben a Szovjetunióban, ha nem is egyazon 
mértékben, de valami módon kivétel nélkül mindenki elkerülhetetle
nül áldozatává vált az általános demoralizációnak. Ha nem a féle
lem, akkor a teljes tehetetlenség megismerése volt az, ami felidézte és 
elmélyítette minden egyes emberben ezt a mind nagyobb demoralizált- 
ságot. Valamiféle egyéni kezdeményezés annak érdekében, hogy az 
eseményeknek más irányt adjon, vagy legalábbis, hogy valaki valami 
módon befolyásolni akarhatná őket, önmagában oly abszurdum volt, 
amilyen senkinek eszébe se juthatott; a legkedvezőbb esetben az egyes 
ember csak afelől gondolkodhatott, hogy milyen módon alkalmazkod
jék egy fölülről, az ő személyes kívánságától és akaratától függetlenül 
teremtett helyzethez.

Meggyőződésem, hogy a pszichológiai rejtély, melyről a moszkvai 
perek vádlottjainak „beismeréseivel” kapcsolatban a Szovjetunión 
kívül mindenütt a világon annyi szó esett, érthetetlen csak addig 
marad, míg nem vesszük kellőképp számításba, hogy mennyire izo
lálva van minden egyes ember, és milyen teljesen reménytelen minden 
egyéni ellenállás a sztálini államapparátussal szemben. Nincs az 
a magánzárka, amelyben az ember annyira el van szigetelve, mint 
amennyire minden egyes embert elszigetel, elválaszt a másiktól 
s a többi embertől az az ellenállhatatlan szuggesztió, mely szerint az 
államapparátus mindenható, az egyén pedig reménytelenül és minden 
időkre tehetetlen.

E z nem holmi elméleti megállapítás, hanem csak kifejezése an
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nak, amit épp ebben az időben -  a Radek-per idején -  saját ma
gamon figyeltem meg. Amit akkor átéltem, az épp ez: se előbb, se 
később, sohase é r e z t e m  magam annyira magányosnak a világban, 
mint abban az időben, noha t u d t a m ,  hogy ugyanabban a házban 
és minden utcában, a Szovjetunió minden szögletében vannak embe
rek, akik ugyanettől a tehetetlen magányosságtól szenvednek. Erez
tem, hogy láthatatlan, százezer és millió magánzárka lakói vagyunk; 
de tudni, hogy ennyien vagyunk, ez ebben az esetben az embert nem 
bátorította, hanem épp ellenkezőleg, növelte az elveszettségének az 
érzését, az érzést, hogy egy nyomás alatt él, melyen senki se tudhat 
úrrá lenni. A helyzetet démonikussá tette az is, hogy az emberek előtt, 
akikkel találkoztam, igyekeztem elrejteni ezt a magányosságomat, és 
hogy mások ugyanezt tették énvelem szemben. Kollektív csalás ered
ményeképpen mindenki úgy tett, mintha valamennyien egyetlen egysé
ges, egyetértő kollektívumot alkotnának, noha csak a csalás volt kol
lektív, míg az a tele torokból hirdetett népakarat és közvélemény itt 
a valóságban egyáltalán nem létezett; ami létezett, az egy felülről 
szuggerált, de mindenkinél erősebb fantom volt. Aki csak tehette, 
igyekezett elrejteni a maga magányos személyét az elrendelt szovjet 
közvélemény” mögé, igyekezett láthatatlanná válni úgy, hogy beleve
gyült abba a fiktív kollektívámba, amelynek létét,Jeniről” deklarál
ták, s amelyről mindenki deklamált, s melyhez mindenki igyekezett 
hozzáhasonulni, mert ez a fantasztikus mimikri volt az egyetlen 
módja annak, hogy az ember megmenekedjék a mindenkire leselkedő 
veszedelmek elől. Akinek nem sikerült e z  a mimikri, az egyszerre 
egyedül találta magát, úgy érezte, m i n t h a  e g y e d ü l  ő v o l n a  
m a g á n y o s ,  teljesen elhagyatott egy világban és egy világ ellené
ben, melyben minden igazán emberi és emberien valóságos megszűnt 
valónak lenni és puszta káprázattá vált, míg vele ellentétben a fantom 
(„a nép akarata” és „a szovjet közvélemény”) nevében egyedül az 
államhatalom a realitás, az a hatalom, melynek ellenállhatatlan sötét 
akaratát a skrupulus nélküli cinikus jogász és hóhér, az államügyész, 
Andrej Visinszkij képviseli. Budapesten, Berlinben vagy a kolóniák
ban dühöngő fehérterror ellenében a kommunista mindig tudhatott erőt 
meríteni a forradalomba és egy emberibb világba vetett hitéből, s min
den körülmények között erősnek érezhette magát, de aki Moszkvában
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1937-ben kommunista volt, épp mert kommunista volt, a reális 
Moszkvával szemben, a reális Moszkva ellenében semmiféle reali
tásban nem reménykedhetett.

A z egész moszkvai tartózkodásom egyik karakterisztikus jellegze
tessége, hogy az én apró személyes ügyeimmel kapcsolatos minden 
tapasztalatom és élményem egy-egy kis függönyt tépettszét a szemem 
előtt, a szovjet élet egy-egy függönyét, úgyhogy nem lehetett, hogy ne 
lássam és ne értsem mind világosabban a kapcsolatot, a szerves össze
függést az akkori, történelmileg döntő események és az őket meghatá
rozó társadalmi és pszichológiai mechanizmus között. Lehetetlen volt, 
hogy Bábel bíróság előtt tett tanúvallomásával kapcsolatban ne jus
son eszembe a kérdés: ha nem a Moszfilmmel való pörösködésemről 
lett volna szó, hanem valamiféle politikai perről, amelyben tanúnak 
lenni majdnem olyan veszedelmes, mint vádlottként állni a bíróság 
előtt, s a vádlott sorsa úgyis már előre meg van pecsételve, kinek 
lehetne a Szovjetunióban erkölcsi ereje ahhoz, hogy másképpen tanús
kodjék, mint ahogy azt tőle fönt elvárják és követelik? Bármennyire is 
keserű volt nekem a csalódás, s bármennyire is felháborított, hogy 
Bábel oly csúnyán elárult, elkerülhetetlenül szembe kellett néznem 
a kérdéssel: a perek idején, közéjük számítva azt a nagy pert is, amely
1937-ben csak a nyitány volt, és amelyen a tizenhét vádlott között ott 
volt Radek, Pjatakov, Szokolnyikov és Szerebjakov, hallatszott-e 
legalább egy hang is, amely a vádlottaknak vagy azoknak, akik 
a pert nyilvánosan kommentálták, a legkisebb erkölcsi bátorságáról is 
tanúskodott volna? És volt-e nekem legkisebb okom is -  kérdeztem 
magamban tovább - ,  hogy az én magatartásomat a Radek-Pjata- 
kov-per idején mindenki másénál lényegesen jobbnak tartsam? Van-e 
erkölcsi szempontból a legkisebb okom is önelégültségre, tekinthetem-e 
magam kivételnek, nem hatalmasodott-e el rajtam is az az általános, 
emberhez méltatlan demoralizáltság, amely így vagy úgy, de minden
kin úrrá lett, aki a Szovjetunióban élt? Miben álltam meg én jobban 
a helyemet?

Egyrészt úgy tettem, mint mindenki más: semmit se tettem. Erkölcsi 
törvényként fogadtam el, hogy minden lehetséges és megengedhető sze
mélyes intellektuális tevékenységének a fő  feladata, hogy m e g t a 
l á l j  a az igazolást mindenre, amit a Szovjetunió vezetői tesznek és
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követelnek. De már a Radek-Pjatakov-per előkészületei és maga 
a per idején semmi módon sem sikerült nekem, hogy megtaláljam 
azoknak a m ó d s z e r e k n e k a z  igazolását, amelyekkel ezt a pert 
előkészítették és lefolytatták. A per előtt és míg a per tartott, a szovjet 
sajtó szakadatlanul közölte azt a sok száz tömegértekezleten és gyűlé
sen „egyhangúlag’ hozott határozatot, amelyekben mindig ugyanaz
zal a szöveggel hangzott fel a halálbüntetés követelése. Száz és száz 
ilyen határozat között, még mielőtt a per elkezdődött volna, egy ilyen 
határozatot aláírtak a Moszkvában élő külföldi írók is. A határozatot 
az írók nevével közölte a Pravda. A z én nevem nem volt az aláírók 
neve között. 1937 januárjában -  a monstre per 1937. január 23-án 
kezdődött és 30-áig tartott-nem hagytam el a lakásomat, elrejtőztem 
azok elől, akik, ha találkoztam volna velük, felszólíthattak volna, 
hogy írjam alá a határozatot. Voltak, akik valósággal keresték az 
alkalmat, hogy valami efféle nyilatkozatot, mely egyben lojalitási 
nyilatkozatnak számított, aláírjanak. Én akkor már minden irodalmi 
vállalattól, szerkesztőségtől annyira el voltam vágva, hogy feltűnés 
nélkül vonulhattam vissza ebbe az önkéntes szobafogságomba, és 
választhattam magamnak az elszömyedt, önkínzó és passzív nézőnek 
ezt a szerepét.

E z a passzivitás volt a legtöbb, az egyedül még megengedhető -  így 
véltem én akkor. Noha magamban, belül nem tudtam mindennek 
helyeselni, minden kritikát s még inkább valamiféle aktív ellenállás 
kísérletét is bűnnek tartottam. André Gide példája azt bizonyította, 
hogy az akkori világban az embernek a Szovjetunióval szemben nem 
szabad másképp állást foglalnia, mint feltétlen helyesléssel állni ki 
melléje. Mikor Gide a proletárforradalom humanista eszményeit 
akarta megvédeni a Szovjetunió ellenében, nem vált-e akarata elle
nére is az embertelen sötétség legsötétebb hatalmainak ünnepelt 
hősévé? Nem közölte-e Gide könyvét, a Retour de PURSS-í részle
tekben és a maga egészében a világ minden reakciós és fasiszta újságja 
a Völkische Beobachterre/ az élén? És az adott történelmi konstellá
ció következtében s függetlenül saját szubjektív szándékaiktól, nem 
kerültek-e végül is hasonlóképpen tragikus helyzetbe azok, akik 
a hódító fasizmus új világháborújának előestéjén ellenzékként igye
keztek szervezkedni magában a Szovjetunióban?
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Ma már nyilvánvaló, hogy Hitler hatalomra jutása és az, hogy 
a nemzetiszocialista Németország minden nappal hatalmasabb 
agresszív nagyhatalom lett, lényegesen hozzájárult a Sztálin-rendszer 
végzetes diadalához; a nemzetiszocialista Németország fenyegető 
veszedelme legitimációul szolgált a Sztálin-rendszer embertelenségé
nek. Csak az egyre újabb győzelmeket arató fasizmus tette lehetségessé 
a sztálini rendszemek, hogy az októberi forradalom egykori hőseit és 
szervezőit a világ szeme láttára mint züllött és tehetetlen összeesküvők 
elszigetelt társaságát, mint hajdani forradalmárok karikatúráját és 
önmagukat kipellengérező bűnbánó bűnösöket állítsa Visinszkij kato
nai bírósága elé.*

A z ember azonban megtilthatja magának, hogy kimondja a gondo
latait, de nem tud megállást parancsolni az eseményekkel együtt rátá
madó gondolatoknak.

A politikai perről, melyet hivatalosan „a szovjetellenes trockista 
centrum” perének neveztek, az Izvesztyija és a Pravda 1937. január 
23-ától 30-áig napról napra többoldalnyi tudósítást közölt. Oly rész
letesen tájékoztattak a tárgyalás lefolyásáról, hogy ezekben a napok
ban alig vagy egyáltalán nem jutott hely más belföldi vagy külföldi 
híreknek, még a spanyolországi eseményekről szóló jelentéseknek sem. 
A villamos, melyen M. ment a munkahelyére, ez alatt a hét nap alatt 
nem állt meg a villamosmegállónál, mely annak az épületnek volt 
a közelében, ahol a katonai bíróság előtt tartott a per tárgyalása. És 
míg a villamos elhaladt az előtt az épület előtt, az utasok mind őriz

* A forradalmárnak ezt az objektíve és szubjektíve tragikus szituációját a moszkvai 
perek egyetlen vádlottja se merte vagy tudta olyan világosan látni és kifejezni, mint Buha
rin az utolsó szó jogán elmondott hatalmas beszédében. Ő volt valamennyi vádlott között 
az egyedüli, aki Visinszkijnek a szemébe vágta:

„A vádlott vallomása nem lényeges. A vádlott vallomása csak a középkori igazságszol
gáltatás elvei szerint volt bizonyíték a vádlott ellen.”

Ezzel egyidejűleg azonban a halálba menő forradalmárnak ebben a megrázó beszédé
ben kifejezésre jut a tragikus megismerés is, a szocializmus és az ő személyes ügye kataszt
rófájának a pontos definíciója is:

„Ha kérdem magam: ha meghalsz, mely ügyért fogsz meghalni? -  egyszerre borzalom
mal csak tökéletes sötét ürességet látok magam előtt... És ha megkérdem magam: hát jó, 
tegyük fel, hogy nem kell meghalnod, hanem valami csoda folytán életben maradsz -  mi 
végre? Embertelen helyzetben, mindenkitől elszigetelve, elvágva mindattól, ami az élet 
lényegét teszi ki... És ha emellett mindennek még a nemzetközi visszhangját is hallanom 
kell, akkor mindennek az eredménye a Szovjetunió (Sztálin) teljes erkölcsi győzelme 
a térdre kényszerített ellenfelei felett.”
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kedtek attól, hogy észrevegyék, hogy a villamos nem áll meg a szokott 
helyen, és óvakodtak a veszedelmes épületre egy tekintetet is vetni.

Én minden reggel lestem, hogy megszólaljon Bábel újságkihordójá
nak a csengetése, hogy mielőtt még Bábel felébredne, rávessem magam 
az Izvesztyijára és a Pravdára. És míg lakásomból ki nem mozdulva 
gondolatban egész héten a legintenzívebben a katonai bírósági tár
gyalóterem eseményeit követtem, mind erősebbé vált bennem a gyanú, 
hogy az, amit a szovjet emberek általános demoralizálódásának 
neveztem, nemcsak egy objektív helyzetnek a következménye, hanem 
hogy az egész szovjet államapparátust tudatosan s tervszerűen arra 
használják fel, hogy az individuális tehetetlenség és rettegés lelkiálla
potát teremtsék meg és mélyítsék el.

Minden eszközzel szuggerálták, hogy van itt valami csalhatatlan, 
mindentudó, gondviselésszerű, emberfeletti, lángelméjű hatalom, 
amelyben feltétlenül hinni kell. Ezzel hallgatólagosan bűnné degra
dáltak mindent, ami nem feltétlen engedelmesség és alázat. Sztálin
nak és a szovjet állam egész kormányzó apparátusának nyílt istenítése 
másrészt megteremtette a szovjet polgárok egyenlőségét az embernek és 
emberinek a lefokozásában, mert mindent, jutalmat, büntetést, dicsé
retet, megrovást csak felülről lehetett kapni, aszerint, hogy az egyes 
ember jól vagy rosszul teljesítette-e a parancsot. A z ember pedig min
denre parancsot kapott, és úgy kellett azt fogadnia, mintha nem 
parancs, hanem csakis a róla való gondoskodás egyetlen lehetséges for
mája volna.

A Sztálin-kultusz tébolyodott ízléstelenségeit nevetséges volna 
valami cezaromániákus hiúsággal magyarázni. Még ismeretségünk 
kezdetén Bábel mesélte nekem egy éjszaka a konyhában, hogyan jött 
be egyszer Sztálinhoz iskolából jövet, táskával a kezében a kislá
nya, Szvetlána, épp mikor Bábel Gorkij társaságában Sztálinnal 
volt.

-  Beszéld el most a népek atyjának, a világ proletariátusa vezéré
nek és a világforradalom lángelméjű kormányosának, mit tanultál ma 
az iskolában? -  kérdezte nevetve Sztálin, és Bábel szerint nemegyszer 
csúfolódott így a jelzőkön, amelyeket a vakbuzgó tisztelet minden eset
ben rituális következetességgel fűzött hozzá az ő nevéhez.

Épp az, hogy olyan intenzíven foglalkoztatott a perek minden leg
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kisebb részlete is, vezetett rá mind konkrétabban a kérdésre, hogy nem 
azért vált-e épp a Kirov meggyilkolása és a moszkvai perek közötti 
időszakban legfőbb politikai jelszóvá a h á l  a -  ,JTála Sztálin elv
társnak a mi boldog életünkérf’ - ,  mert mindazt, ami még megmaradt 
a forradalom „klímájából”, át kellett változtatni az alattvalók klí
májává, szuggerálni a szófogadást mint forradalmi erényt, és ezzel 
a jobbra vágyó ember kritikus gondolatát, azt a büszkeséget, amely 
elválaszthatatlan az emberinek a fogalmától, államellenes bűnnek 
deklarálni. A Radek-Pjatakov-per valóban mintha azt bizonyította 
volna, hogy ez a tendencia győzött, mert a hosszú hét nap alatt a forra
dalom egykori vezető emberei között egy se akadt, akinek csak egyet
len szavában is felvillant volna csak szikrája is valami, az elementá
ris emberi büszkeséghez hasonló öntudatnak.

Ezeket az embereket nem a börtön és nem a véget nem érő kihallga
tások törték így össze; semmiféle börtön, se kínvallatás ezt elérni nem 
tudta volna. Hogy úgy jelentek meg a bírósági tárgyaláson, mint siral
mas és nemegyszer visszataszítóan siralmas kísérteiéi a múltnak, aka
raterő és cél nélkül, és hogy egész az utolsó percig, hét napon keresztül 
egy pillanatra se támadt fel bennük, egy pillanatra se kapott hangot 
valami, ami emlékeztetett volna lázadó dühre vagy legalábbis az é lő  
ember valamiféle normális reakciójára, ehhez az kellett, hogy még 
mielőtt börtönbe és bíróság elé kerültek, elvegyék tőlük az élethez való 
akaratukat, megfosszák őket büszkeségüktől, céljaiktól és minden 
önérzettől. S épp ez is történt velük, még m i e l ő t t  letartóztatták, 
börtönbe vetették és bíróság elé állították őket. Már úgy kerültek bör
tönbe, hogy előbb hosszú éveken keresztül erkölcsi kelepcében kellett 
élniök. Megaláztatás, kikényszerített hazugságok, rájuk parancsolt 
képmutatás és erkölcsi öngyilkosság: mindezt egész sor cselekedettel el 
kellett követniök, önmaguk előtt kellett becstelenné válniuk épp azért, 
mert mindennek alávetették magukat ők, a forradalmárok. Tervsze
rűen olyan rendszabályokat alkalmaztak velük szemben, olyan hely
zetekbe hozták őket, amelyekben nem volt lehetséges, hogy egyetlen 
őszinte szót is írjanak vagy mondjanak, és hogy valamiképp megőriz
zék emberi méltóságukat -  a börtönnek, a pereknek és a fizikai meg
semmisítésüknek e z e k  voltak az előkészületi munkái. Ami a bebör
tönzésük e l ő t t  történt velük, az könnyítette meg annyira Visinszkij
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dolgát, az tette lehetővé, hogy Visinszkijnek a vádlottak legkisebb 
erkölcsi ellenállásától se kelljen tartania, és hogy látszólag tökéletes 
politikai és erkölcsi fölénnyel élvezze az ékesen szóló ügyésznek a sze
repét, és hogy hét napon keresztül, a hét nap minden órájában önelé
gülten mutathasson a vádlottakra mint önkorbácsoló és visszataszító 
emberi roncsok elrettentő példáira.

-  Ilyenek, és mint ilyeneknek k e l l  megjelenniük, és ide jutnak, és 
ilyenekké válnak -  hazugok, gyilkosok, árulók, reménytelen bűn
bánók, emberhulladékok, akik siratják és maguk hangsúlyozzák 
gyalázatukat - ,  ilyenekké lesznek és kell lenniök mindazoknak, 
akik valamit másképp akarnak, akik jobban akarják tudni vagy ten
ni azt, amit tud és tesz a Hatalom, az Állam, a Vezér, azaz a Gond
viselés.

Hogy a vádlottak teljes demoralizálódása az ő letartóztatásuk és 
bebörtönzésük e l ő t t  már elő volt készítve, és hogy a „trockista 
perek” bírósági tárgyalása csak befejező fázisa az előzményeknek, azt 
legmeggyőzőbben bizonyítja Radek és Pjatakov utolsó közéleti sze
replése, amelyre letartóztatásuk előtt, tehát még mint „szabad embe
rek” kaptak alkalmat, hogy aztán perük egész ideje alatt épp ezt hasz
nálhassa fel ellenük Visinszkij, mint az ő erkölcsi züllöttségük meg
semmisítő bizonyítékát.

A Zinovjev-Kamenyev-per, az első nagy „trockista” per idején 
ugyanis Radek és Pjatakov még meglehetős fontos helyet töltöttek be 
a szovjet állami hierarchiában. Radek az élén állt Sztálin külpoliti
kai hírügynökségének, és a Pravda külpolitikai rovatának volt a szer
kesztője. Pjatakov (akit annak idején Lenin a hét ember között emlí
tett, akik esetleg utódai lehetnének) mint a nehézipari népbiztos 
helyettese a kormányban foglalt helyet. Évtizedeken keresztül mind 
a ketten politikai és személyes intim barátságban éltek Zinovjevvel és 
Kamenyevvel. Zinovjev és Kamenyev épp ezért könnyen magukkal 
ránthatták volna őket. Erről talán mérvadó helyről kaptak is figyel
meztetést. Amit azonban biztosan nem kellett nekik külön megmon
dani: az az, hogy kötelesek nyilvánosan megtagadni a szolidaritást 
a vádlott Zinovjevvel és Kamenyevvel. Ok megértették, hogy 
é p p e n  n e k i k  kell, megértették azt is, hogy h o g y a n  kell írniuk 
egykori bajtársaik és barátaik peréről és személyéről. Mint ahogy az
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abortárium egykori főorvosa egyenes parancsra vagy anélkül is megér
tett, hogy é p p e n  n e k i  és hogy h o g y a n  kell írnia -függetlenül 
attól, hogy mi a meggyőződése. Nem megtenni azt, amit f e n t  szük
ségesnek tartanak, várnak vagy követelnek, szófogadatlanságot, 
fegyelmezetlenséget, a lojalitás hiányát jelenti, talán szabotázst is, sőt 
a nép ellenségének a cselekedetét. írtak tehát úgy, ahogy kellett, és 
aláírták, amit tőlük követeltek, és erkölcsileg azzal magyarázták 
vagy okolták meg maguk előtt, hogy Zinovjev és Kamenyev sorsa 
úgyis meg van pecsételve, és hogy ők nem járhatnak el másképp, ha 
nem akarják, hogy gyanúba keveredjenek és elveszítsék a lehetőséget, 
hogy továbbra is dolgozhassanak a Szovjetunió érdekében, amely 
olyan, amilyen, de mégis az ő Szovjetuniójuk, az ő harcuknak és tevé
kenységüknek is eredménye és mégis egyetlen reményük. Radek és 
Pjatakov tehát cikkeket írtak a Pravdában, Visinszkij vádirata szel
lemében, Zinovjev és Kamenyev ellen. Amikor maguk elé tették 
a fehér papírt és kezükbe vették a tollat, nem érezhették magukat 
hősöknek. Erezniük kellett, hogy milyen az, amikor az embert tehetet
lenül égeti a szégyen azért, mert ember. De remélték, hogy így jogot 
váltanak arra, hogy ha már nem is tisztelik, legalább továbbra is meg
tűrjék őket.

Nem lehet csak úgy egyszerűen, tisztán embernek lenni. Megint 
egyszer bizonyítékot kell szolgáltatni arra, hogy engedelmesen bármire 
is készek vagyunk. E z volt az a kelepce. A  Pravda közölte a cikkeket, 
íróik pedig nem sokkal azután börtönbe kerültek.

Ugyan mi az, amit nem lehet megkövetelni olyan emberektől, akik
től egyszer ki lehetett zsarolni ilyen árulást? Milyen jogon hivatkoz
hatnának bármiféle erkölcsre olyan emberek, akik elárulták közeli 
barátaikat, egész múltjukat és magukat? Miután az ember így meg- 
becstelenítette saját magát, élhet-e benne még valamiféle erkölcsi szen
vedély, és érezhet-e egyebet, mint azt, hogy minden időkre elvesztette 
a csatát és önmagát? Letartóztatták ezeket az embereket, és látvá
nyosságként állították a bíróság, azaz a világ szeme elé akkor, amikor 
már nemcsak egy csatát vesztettek el, hanem hitüket is abban, hogy 
van még cél, amelyért érdemes volna harcolni s amelyért ők is még har
colni tudnának.

Sztálin államügyészének, Visinszkijnek jutott a feladat, hogy sze
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mélyes politikai és emberi bűnként tüntesse fel és mint a vádlottak gya
lázatát bélyegezze meg mindazt a hazugságot, képmutatást, maguk
hoz, meggyőződéseikhez és legközelebbi embereikhez való hűtlenségü
ket, amire őket az idők folyamán épp Sztálin diadalmas állama kény
szerítette, tervszerű rendszerességgel, lépésről lépésre zsarolva ki tőlük 
mindig több hazugságot és magukkal szembeni hűtlenséget. Nem volt 
elég politikailag és fizikailag kivégezni őket, nekik erkölcsileg és 
emberileg is visszataszítóknak, fertelmeseknek -  Visinszkij szavával: 
„monstruózusoknak” kellett mutatkozniuk, s hogy Visinszkij ezt a fel
adatát jól elvégezze, ebben is maguknak a vádlottaknak kellett segít
ségére lenniük. És hogy éreztesse velük, hogy hová süllyedtek, és hogy 
még jobban megbénítson bennük minden ellenállási szándékot, ehhez 
elég volt Visinszkijnek az, hogy a tárgyalás minden napján és végül 
vádbeszédében emlékeztessen a cikkekre, melyeket Pjatakov és 
Radek pár hónap előtt írtak és írtak alá a Pravdá&űn.*

„Most már semmit se lehet tudni..

E n g e m  nem kellett emlékeztetni ezekre a cikkekre; az én szá
momra íróik elaljasodását és szégyenét jelentették már akkor, amikor 
megjelentek, s éppúgy, mint a szovjet sajtó hasonló, gyakran szó sze
rint azonos cikkei s a száz meg száz nyilatkozat, melyet a Radek-Pja- 
takov és a többi tizenöt vádlott pere idején olvastam a szovjet sajtó
ban. Ezekben a nyilatkozatokban nem azok szólaltak meg, akik írták

* „A trockista-zinovjevista banda és az ő hetmanjuk, Trockij...” -  írta Radek a Prav
dában, és folytatta, mint ahogy illik: „Semmisítsétek meg ezeket a fenevadakat... a fasiz
mus ügynökeit, akik a fasizmus győzelme érdekében készek voltak segédkezni a háború 
előidézésében... A proletárbíróság majd ítélni fog; ezt az ítéletet a vérszomjas fasiszta gyil
kosoknak ez a bandája százszorosán megérdemelte. Ezeknek az embereknek, akik a pro
letariátus szeretett vezérének életére törtek, életükkel kell megfizetniök e kimondhatatlan 
bűnüket...”

„Bravó! bravó! csekisták!” -  írta ugyanez alkalomból Pjatakov, s folytatta az előírásos 
szónokiassággal: „Nem tudok szót találni, mely kifejezné felháborodásomat és undoro
mat. Ezek olyan emberek, akik minden emberi vonást elvesztettek. Ki kell söpörni őket 
mint dögöket, mert a mi vezéreink halálát akarták... Tisztelet és hála a belügyi népbiztos
ság munkatársainak, akik ezt a bandát leleplezték.”
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vagy aláírták őket, hanem az a sztálini, egyén fölötti szovjet etikett, 
amelybe a közélet minden megnyilvánulása itt úgy bele van szorítva, 
hogy semmi se történhetik másképp, mint fölülről elrendelt rituális for
mák között, nehogy bárki megengedjen magának csak egyetlen köz
vetlen, személyes, spontán emberi szót vagy gesztust is. A nagy s az én 
tapasztalataim szerint még a szűkebb körű nyilvánosság előtt se, senki 
se beszél mint ember a maga nevében, hanem mindig csak valamiféle 
m i n ő s é g é b e n ; ebből következik, hogy kifelé mindenki inkogni
tóban marad. Ez az oka, hogy az egész nyilvános élet fantomszerűen 
hat, valószerűtlennek. A nyilvánosság előtt mozgó és beszélő ember 
a maga konkrét, élő emberi lényétől pontosan úgy különbözik, mint 
ahogy az emberi gondolatból és érzésből fakadó szó különbözik a frá
zistól, mellyel az ember nem magát fejezi ki, hanem épp ellenkezőleg, 
amely akadályozza az embert abban, hogy kifejezze magát.

A kérdés, mely már a kemerevói perrel kapcsolatban is meglepett, 
tudniillik, hogy az évek folyamán nem esett-e valami nagy baj, 
valami jóvátehetetlen hiba a pártban és a Szovjetunióban mint prole
tárállamban -  a látvány miatt, melyet ez a legújabb per tárt az ember 
elé, ez a kérdés lényegesen konkrétabb formákban jelentkezett. És 
minthogy vannak kérdések, amelyek már önmagukban megismerést is 
jelentenek, lehetetlen volt nem látni egyet: ha valamennyi vád, illető
leg beismerés szó szerint tiszta igazság volna, ha tehát senki nem vitat
hatná el a szovjet államtól azt a jogát, hogy a pozitív törvények szerint 
járjon el azokkal az emberekkel szemben, akik azzal a céllal esküdtek 
össze, hogy tömeges gyilkosságokat hajtsanak végre, óriási üzemeket 
romboljanak szét, vasúti katasztrófákat idézzenek elő, feldarabolják 
hazájukat és siettessék egy világháború kirobbanását -  annak, aki 
a sztálini szovjet állam nevében a legszigorúbb büntetést követelné 
ezeknek a fejére, annak minden jogcíme megvolna erre, de legkeve
sebbjoga se volna az erkölcsi felháborodásra. Egyszerűen azért nem, 
mert ha valamennyi vád, illetve beismerés igaz volna, akkor, épp 
akkor lehetetlen volna, hogy e z e k n e k  a vádlottaknak e k k o r a  
erkölcsi elaljasodásában ne lenne bűnrészes az a sztálini Szovjetunió, 
melyet Visinszkij erkölcsi pátosszal, ripacsra emlékeztető álfelháboro
dással és „az erkölcsi fertőtől megborzadva” akart képviselni.

Nemhiába kutattam hónapokon keresztül mindennemű, 1917-27
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között megjelent szovjet könyv és brosúra után, és nemhiába böngész
tem nap nap után bennük. Autentikus forrásokból ismertem meg az 
emberek életrajzát, akikről m o s t  csak mint elvtelen és megrögzött 
gonosztevőkről beszéltek. Ezekből a dokumentumokból, valamint az 
októberi forradalom és az utána következő tíz-egynéhány esztendő 
forrásmunkáiból -  és épp azokból, amelyeknek nem jutott hely a For
radalom Múzeumában, illetve melyeket onnan épp az utóbbi időben 
számtalan fényképpel együtt távolítottak el, ezekből ismerkedtem meg 
azoknak az embereknek az életrajzával is, akiknek a neve a vádlot
tak listáján a külföldieknek általában alig mond valamit, de akik 
nekem már akkor igen beszédes neveket jelentettek. íme, a sok közül 
egy példa: Jakov Naumovics Drobnyisz, a Radek-Pjatakov-per 
tizenhét vádlottja közül az egyik, a per idején negyvenhét éves. Egyéb 
állítólagos bűncselekményei közt szerepel, hogy az elmúlt esztendőben 
valamelyik bányában szándékosan robbanást idézett elő, s amikor 
a bűntény előkészületei közben egyik cinkosa arra való hivatkozással, 
hogy a robbantás alkalmával bányászok pusztulnak majd el, inga
dozni kezdett, Drobnyisz -  ő maga mondta ezt el a bírósági tárgyalá
son -  azt felelte:,f i  add pusztuljanak, nem kell szentimentálisnak 
lenni...” (A bányarobbanás alkalmával tíz bányász elpusztult, és 
sokan mások egész életükre nyomorékká lettek.)

E z a Jakov Naumovics Drobnyisz, aki 1936-ban a vádirat és 
a saját bevallása szerint a Szovjetunió iránt érzett vak gyűlöletétől 
vezérelve sikeresen fáradozott bányamunkások pusztulásának meg
szervezésében, az októberi forradalom legválságosabb éveiben a leg
hűségesebb, legjobb és legbátrabb forradalmárok közül való volt. 
Munkáscsalád gyermeke, maga is munkás, tizenöt éves korától 
kezdve, tehát a per idején harminckét éve párttag, forradalmi tevé
kenysége miatt a cárizmus idején hat esztendeig raboskodott, és az 
intervenciós háború idején a fehérgárdista tábornokok díjat tűztek ki 
a fejére. Fogságba került, Kolcsak halálra ítélte, de hála vakmerősé
gének és elvtársai, a vörös partizánok segítségének, sikerült meg
szöknie.

Jakov Naumovics Drobnyiszé helyett idézhettem volna Mura- 
lov vagy Szmimov életrajzát, egész sor hajdani, a per idején élete 
ötvenedik évében járó forradalmár hasonló pályafutását. Függet
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lenül attól, hogy mi okból vádolták őket a hatóságok, illetőleg ők 
önmagukat, és hogy mi igaz ezekből a vádakból, mindezek az életraj
zok emberekről beszélnek, akiknek hite a proletariátus világmegváltó 
hivatásában nem volt szalmalángszerű lelkesedés, hanem szenvedély, 
mely egész életük útját megvilágította; ezt a hitüket nem tudták se bör
tönök, se üldöztetés, se erőszak, senki és semmi se tudta elhomályosí
tani. Egész életükkel ennek a hitüknek az erejéről tettek tanúságot 
-  egész életükkel -  mindaddig, míg meg nem érték Sztálin Szovjetuni
óját. A z ő eszményeiknek és hitüknek legnagyobb világtörténelmi győ
zelme, az ő harcuknak és évtizedes kitartásuknak és szenvedéseiknek 
igazolása volt, hogy megvalósult a Szovjetunió. És a sztálini Szovjet
unió volt az, melynek sikerült olyanná tenni, amilyenné addig senki 
és semmi se tudta tenni őket, emberekké, akik elvesztették hitüket, hűt
lenek lettek saját eszményeikhez, önmagukhoz, egész addigi életük 
nagy szenvedélyéhez. A sztálini Szovjetuniónak sikerült őket elvtelen 
árulókká, sőt az ellenség szolgálatában álló ügynökökké, saját népük 
és minden nép minden gaztettre kész ellenségévé tenni. Ha feltételez
zük, hogy ezek a forradalmárok -  egykor habozás nélkül minden 
áldozatra kész hívők -  valóban emberi söpredékké lettek, akik min
den gaztettre habozás nélkül készek, és hogy a sztálini Szovjetunió 
valóságának sikerült őket nem Koriolánná tenni, hanem Kalibán- 
ná aljasítani -  vajon ez a tény nem ébreszthet-e kétségeket a sztá
lini Szovjetunió életfeltételeinek erkölcsi kvalitásai iránt, és még az 
iránt a szocializmus iránt is, amelyet a sztálini Szovjetunió valósított 
meg?

E z az, ami lényeges, és nem az, hogy van-e valami igazság 
a vádakban, illetve a beismerésekben. Bábel tanúskodása a Mosz- 
filmmel való peremben vagy Ejzenstejn töredelmes nyilatkozata, 
hogy hálás az ő filmjét betiltó atyai gondoskodásért -  ez az én szemé
lyes tapasztalatom arról, hogy mennyire kívülről és félelemtől diktált 
itt a leírt vagy nyilvánosan kimondott szó, túlságosan tanulságos volt 
ahhoz, hogy ne tudjak kételkedni a vádak és az önmagukat vádolok 
szavainak igazságában.

E z természetesen másrészt nem jelenti azt, hogy minden kimondott 
szónak ne lett volna meg a sorsdöntő jelentősége a bírósági tárgyalá
son. A vádlottak a maguk beismeréseiben felsorolták, hogy ki min
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denkit szándékoztak meggyilkolni: Sztálin és Molotov neve mellett 
egész sor név hangzott e l-é s  én egész addig nem tulajdonítottam külö
nösebb jelentőséget annak, hogy ki mindenkit soroltak fel, amíg csak 
a per befejezése után az egyik magyar elvtárs meg nem lepett a kér
déssel:

-  Nem vette-e észre, hogy a vádlottak a maguk bevallása szerint 
meg akarták gyilkolni Jezsovot és Beriját, de nem említették a jelöltek 
közt Jagodát? Jagodára nézve ez nem jó jel. A z is lehet, hogy ily 
módon akartak rajta bosszút állni, de az is lehet... Most már semmit 
se lehet tudni.

Egyben azonban nem lehetett kételkedni: a vádlottak teljes demo- 
ralizáltságában. A tárgyalás minden napján Radek és Pjatakov név 
szerint denunciálták Buharint, Rikovot és Tomszkijt. A per még nem 
volt befejezve, és már biztos volt, hogy új per fogja követni... Hol lesz 
a megállás?

A z új pert azonban már nem értem meg Moszkvában.
De még ott értem meg annak az illusztrációját, amit az a magyar 

elvtárs azokkal a szavakkal fejezett ki, hogy most már semmit se lehet 
tudni. Nem lehetett már tudni, hogy mit jelentenek azok a szavak, 
melyeket az ember nap nap után százszor is olvasott a szovjet újságok
ban: Nasztojascsaja bolsevisztszkaja revoljucionnaja bgyitel- 
noszty*. Ezt a jelszót hangoztatták a legtöbbet, de már senki se tud
hatta, hogy ez az igazi bolsevik forradalmi éberség valóban bolsevik 
és forradalmi-e, vagy szintén csak a „trockista” destrukciónak egyik 
formája. A normális logikákat egy logika váltotta fel, amely a gyanú 
dialektikája által szinte fantasztikusan körmönfont lett. Ünnepük és 
dicsőítik Jagodát mint a G PU  főnökét, a G PU  az ő vezetése alatt 
leplezi le Zinovjevet, Kamenyevet és elvtársaikat, azután Pjatako- 
vot, Radeket és társaikat mint külföldről pénzelt gyilkosok bandáját, 
s egy napon egy háromsoros rendelettel Jagodát fölmentik eddigi állá
sától, és a postaügyek népbiztosának nevezik ki, hogy aztán Jezsov, 
az utódja felfedezze, hogy Jagoda is a nép ellensége, cinkosa azok
nak, akiket ő vetett börtönbe és akik őáltala előterjesztett bizonyítékok 
alapján lettek halálra ítélve.

* „Igazi bolsevik forradalmi éberség.”
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A postaügyi népbiztosság ettől kezdve a siralomház egy fajává 
válik. Szokássá lesz, hogy a gyanúsakat felmentik addig viselt tisztsé
güktől, és egyben kinevezik a postaügyek népbiztosává, hogy azután 
meglehetősen gyorsan a trockista kémek és gyilkosok listájára és mint 
ilyenek a bíróság elé kerüljenek. Jagoda, Bubnov, Glebov-Avilov, 
ők valamennyien, éppúgy, mint Rikov és előtte Szmimov, átmeneti
leg előbb a postaügyek népbiztosai, és csak azután állítják őket bíró
ság elé.

Ha maga a G PU  főnöke ellenség lehetett, mi kezeskedik arról, 
hogy nem épp a legjobbak voltak-e hamis vádak alapján letartóztatva 
és kivégezve?

,M ost már semmit se lehet tudni” -  de minden újabb meglepetés 
után az ember azt várta, hogy épp ezután most már mégis egyszerre 
világos lesz minden, és hogy véget ér a véres hadjárat, amelynek már 
szinte jellegzetessége volt, hogy biztonsággal nem lehetett tudni, kinek 
az érdekében kezdődött, de azt se, hogy lehetséges lesz-e még egyszer 
mégis abbahagyni?

Két év után

Ami az én személyes körülményeimet illeti, az alatt a két és fél 
hónap alatt, amit még Moszkvában töltöttem, minden változás, szó 
szerint valóban minden, ami történt és nem történt, szinte taszított 
kifelé. Keresve se találhattam volna brutálisabb érveket annak bizo
nyítására, hogy már nincs mit vámom a Szovjetunióban, és hogy men
nem kell. A z  Optimisták kiadása? Már magam is ennek a puszta 
gondolatát is annyira anakronizmusnak éreztem, hogy még csak 
eszembe se jutott, hogy sürgessem vagy egyáltalán csak kérdezzem is, 
hogy mi van vele. Amikor bizonyossá vált, hogy Kunnal nem lehetsé
ges még telefonon se beszélni, megszűnt az egyetlen munkám is, 
a moszkvai rádió magyar emisszióiban való közreműködés. A z utolsó 
kísérletem, hogy szóhoz jussak,,Moszkvai nyílt levél André Gide- 
hez” című cikkem volt, még a perek előtt írtam válaszként Gide köny
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vére, a Retour de l’URSS-re. A kéziratot (máig is megvan), minden 
oldalán fekete és zöld tintával írt felkiáltójelekkel és kérdőjelekkel tar
kítva, mint közölhetetlent kaptam vissza. Munkanélküli voltam 
Moszkvában. És röviddel a Radek-Pjatakov-per után megjelent az 
a vörösesszőke ember, aki már egyszer megkísérelte, hogy beköltözzék 
Steiner, illetve a mi lakásunkba, de ezúttal egy megfellebbezhetetlen 
végzéssel jelent meg, és be is költözött a két szobánk közül az egyikbe, 
és azon nyomban hatalmas kalapácsütésekkel szögezte be az ő szobá
jából a miénkbe nyíló ajtót. És megérkezett „a legényembe?’ felesége, 
anyósa és a gyerekek is.

-  Beköltözött hozzánk a lárma és a G PU  -  mondta nekem Bábel 
oly hevesen és szemrehányóan, mintha mindez az én hibámból történt 
volna. Milyen formális jogom volt még ahhoz, hogy lakásom legyen és 
hogy egyáltalán éljek a Szovjetunióban? Ehhez nemcsak a formális 
jogom, hanem minden kenyérkeresetnek a lehetősége is hiányzott.

Ennek ellenére makacsul és szorgalmasan mentem oda és álltam be 
azoknak a hosszú sorába, akik arra vártak, hogy benyújthassák 
a kérvényüket tartózkodási engedélyük újabb egy hónapra való meg
hosszabbításáért.

Mért akartam mindenáron maradni? Később, már Párizsban, úgy 
tűnt nekem, hogy épp abban az utolsó két hónapban, amikor a helyze
tem már lelkileg és anyagilag is elviselhetetlen és lehetetlenül remény
telen lett, annyira foglalkoztatott, valósággal megigézett a szemem 
előtt fölgyűlő események sokasága -  és rejtélyessége - ,  hogy végül is 
valamiképp érzéketlenné váltam a magam személyes életének külön 
problematikájával szemben. És így történt, hogy azt, ami voltaképp 
előre látható volt, úgy fogadtam, mint valami valószínűtlen, meglepő 
csapást: a hivatalban, amely előtt megint egyszer sorban álltam a tar
tózkodási engedély meghosszabbítására várva, közölték velem, hogy 
a kérvényem elutasították, és hogy ennek megfelelően tizennégy nap 
múlva, tehát április 14-én már nem lesz jogom a Szovjetunió területén 
tartózkodni.

Én is azt tettem, amit mindenki más ilyen esetben: a hivatalnokot, 
aki a kis üvegablak megett ült és akinek egyetlen dolga az volt, hogy 
a tőle függetlenül, mások által elintézett aktákat a kis ablak nyílásán 
kiadja, őt igyekeztem meggyőzni, hogy az én feleségem orvosi minő
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ségben állásban van, hogy nekem kiadóvállalatokkal kötött szerződé
seim vannak, és hogy azonkívül a jugoszláv útleveleinkben oda van 
nyomtatva, hogy nem érvényesek a Szovjetunióba való utazásra, 
hogy tehát Jugoszláviába már ezért se térhetünk vissza, s hogy más 
országok nem fognak nekünk beutazási vízumot adni, s ennélfogva 
csak itt maradhatunk. Türelmesen végighallgatott, és csak az én hosz- 
szú, izgatott magyarázkodásom utolsó szavaira reagált:

-  Nem, itt nem maradhatnak. A z aktán írva áll, hogy csak április 
14-éig szabad itt maradniuk.

Moszkvában sok régi barátunk és elvtársunk volt, és sokan voltak 
olyanok is, akiknek a rokonszenvére kétéves itt-tartózkodásunk alatt 
tettünk szert. Nem volt köztük egy sem, akinek ne lett volna valami 
funkciója a Komintemben vagy a szovjet közéletben. Jellemző az 
akkori moszkvai légkörre, hogy még csak gondolni se lehetett arra, 
hogy bárkit is közülük valami közbenjárásra kérjünk meg, amikor 
egyszer már „írva állt?’, hogy április 14-e után nem szabad a Szovjet
unió területén tartózkodnunk. Lapozgatva M. párizsi noteszében, 
kerestünk valakit, akihez Párizsban segítségért fordulhatnánk, s az 
én tekintetem M. egyik röntgenológus kollégájának a telefonszámán 
akadt meg. Nem voltunk vele valami szorosabb barátságban, de 
tudott rólunk és az Optimistákra/, mi pedig tudtuk róla, hogy kom
munista, és hogy jól ismeri a mi legjobb párizsi barátainkat. Mint 
ahogy M. csodálkozott azon, hogy épp őrá esett a választásom, 
s magam se tudom, miért, makacsul épp az ő telefonszámához ragasz
kodtam, ő se akart hinni a fülének, amikor éjfél után M. telefonált 
neki Moszkvából. Engem azonban megdöbbentett, hogy milyen gyor
san és teljesen megértette, hogy mit jelent M.-nek az a közlése, hogy 
tizennégy nap, illetve, minthogy éjfél elmúlt már, tizenhárom nap 
múlva haladéktalanul el kell utaznunk, és hogy a francia konzulá
tuson azt mondták nekünk, hogy ha nem kapnak erre Párizsból kü
lön utasítást, nem adhatnak nekünk francia beutazási vízumot. M. 
arra kérte, hogy értesítse erről közös barátainkat, és velük együtt 
tegyen meg minden lehetőt, hogy sürgősen megkapjuk a beutazási ví
zumot.
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„Vous pouvez compter sur nous pour que tout ce qui est pos- 
sible sóit fait pour vous.”*

A z elvégre idegen ember megindult és meleg, ünnepélyes és gondter
helt hangja és a mód, ahogy nyomban hangsúlyozta, hogy teljesen fel
fogta, miről van szó, úgy hatott ránk, hogy voltaképp csak akkor esz
méltünk rá, hogy veszedelmes helyzetbe kerültünk, és nem annyira 
akkor, amikor elutasították a tartózkodási engedély meghosszabbítá
sáért benyújtott kérvényünket. A gyorsaság, mellyel a párizsi kommu
nista felfogta az éjszakai moszkvai telefonhívás jelentőségét, szá
munkra az első közvetlen jele volt annak, hogy ott még elvtársak is 
mennyire szorongatóan dramatikusnak tekintik az eseményeket 
a Szovjetunióban.

E z a telefonbeszélgetés azonban még egy okból nagy benyomást tett 
ránk: csak akkor ébredtünk rá, hogy kétéves moszkvai tartózkodá
sunk alatt mennyire elszoktunk attól, hogy valaki szőrszálhasogatás 
és aggodalmaskodó megfontolgatás nélkül, semmitől és senkitől se 
félve, a legkisebb ingadozás nélkül, spontánul és nyomban, nyíltan és 
aktívan reagáljon eseményekre és helyzetekre.

Négy nappal a nekünk kiszabott végső határidő előtt, április 10-én 
párizsi barátaink értesítettek, hogy a moszkvai francia konzulátus 
sürgönyileg kapott utasítást, hogy nekünk beutazási vízumot adjon 
Franciaországba. E z alatt a négy nap alatt kellett a tranzitvízumo
kon kívül az útiköltséget is előteremteni. Steiner felhatalmazott ben
nünket, hogy az ő volt moszkvai lakásában található holmik közül, 
amit csak lehet, pénzzé tegyünk, és így volt miből megvennünk 
a vasúti jegyet Bécsen és Svájcon keresztül Párizsig. Megfelelt 
a regény regénye stílusának, hogy az utolsó akadály, melyet el kellett 
hárítanunk, az én kézirataim voltak. Amikor ui. már útleveleinkben 
ott volt a francia beutazási vízum bélyegzője, megtudtam, hogy kéz
irataimat csak akkor vihetem magammal, ha a közoktatásügyi nép
biztosság valamely „speciális” osztálya előzetes megtekintés után erre 
engedélyt ad.

E  szokatlan meleg áprilisi napon kéziratokkal teli két nagy bőrön
döt raktunk fel egy taxira, és amikor megérkeztünk, mindjárt a kapu

* „Számíthatnak ránk, minden lehetőt megteszünk az érdekükben.”
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bán szemünkbe ötlött a lift vasrácsaira kifüggesztett nagy szürke tábla 
a fekete betűs felírással: „Lift nye rabotajet.”*

Vannak pillanatok, melyekben apró véletlenek úgy hatnak az 
emberre, mint szimbólumok, melyek fölfedik és meglepő erővel fejezik 
ki egész élete summáját: M. és én ugyanazokkal a vulkanizált bőrön
dökkel, melyekkel két év előtt Rouenban nagy kínnal cipekedtünk 
a Vityebszk teherhajó meredek vaslépcsőin azért, hogy ide jussunk 
velük, most a közoktatásügyi népbiztosság épületének harmadik eme
letére vonszoltuk fel magunkat, ezúttal azonban még megterhelve az 
Optimisták rövidített és gépelt, különböző nyelvű példányaival és új 
regényem, a Tizennégy nap különböző, még végleg ki nem alakult 
változataival, s tettük mindezt csak azért, hogy megengedjék, hogy 
visszacipeljük oda, ahonnan magunkkal hoztuk ezt az egész rengeteg, 
átkozott halom teleírt papirost, amely tizenöt éve már csak egyre több 
lesz és mind ostobább átkommá válik.

Amikor a harmadik emelet hosszú folyosójának egyik sarkában 
végre megtaláltuk a keresett hivatalt, a mi két megrakott kofferünk 
már magában is meglehetős benyomást tett a két elég primitívnek lát
szó orosz hivatalnokra, de még jobban meglepte őket, amikor felszólí
tásukra kinyitottuk a bőröndöket, és feltárult előttük azok meglehető
sen áttekinthetetlen tartalma. Turkáltak a bőröndökben, valami irat
csomót találomra kihúztak, és szinte méltatlankodva kérdezték: hát 
ez mi? Magyar, francia, német szövegek -  mit kezdjenek ők mindez
zel? A végén úgy döntöttek, hogy ott kell hagynunk a bőröndöket. M. 
kissé ingerült lett, és nem éppen udvariasan, majdnem fenyegetően 
figyelmeztette a két embert, aki a padlón fekvő kitárt bőröndökre 
meredt, hogy 14-én el kell utaznunk, de lesz, ami lesz, a bőröndök 
nélkül mi nem megyünk.

Elutazásunk előtt való nap délelőttjén visszakaptuk a bőröndöket, 
a kéziratok bennük zsineggel átkötve és leplombálva. (A szovjet hatá
ron a zsinegeket és a plombákat eltávolították, de az egyik bőröndben 
benne felejtettek egy nyomtatványt, melyet Párizsban találtunk meg 
a kéziratok között, s melyen olvasható volt, hogy a kéziratokat meg

* „A lift nem működik.”
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nézték és kiszállításukat engedélyezték, de az is nagy betűkkel rá volt 
írva, hogy a határon ezt a nyomtatványt vissza kell tartani.)

A z én moszkvai napiám azonban nem volt ezek között a kéziratok 
között. M. becsomagolta, ráírta párizsi barátunk címét, és közvetle
nül elutazásunk előtt odaadta a mi öreg, írástudatlan szakácsnénk- 
nak, Marija Nyikolajevnának, hogy másnap adja fel a postán mint 
repülőposta-küldeményt. A jószerencsére kellett bízni, hogy megérke- 
zik-e vagy sem.

14-én késő délután, elutazásunk előtt elmentünk Boriska húgom
hoz. Súlyos betegség után csontvázzá soványodva, előző nap hagyta 
el a kórházat. A z egykori, most lakásként szolgáló sekrestyében, 
a férje, a férje kislánya és számos rokona és ismerőse társaságában, 
hímzésekkel díszített orosz rubaskában találtuk. Várt ránk. Ahogy ott 
ült, még soványabbnak és még inkább nagybetegnek hatott, mint 
akkor, amikor a kórházban ágyban fekve láttuk. Körülötte a férje és 
annak kislánya valósággal euforisztikus hangulatban, pusztán azért, 
mert megint ott volt köztük, velük. Boriska azonban nyilván csak 
arra gondolt, hogy ilyen állapotban, tőlünk áthidalhatatlan távolság
ban fog itt maradni, és beesett, sötét szemével csak bennünket nézett. 
A társaság, be nem telve az örömmel, amit Boriska kórházból való 
hazatérése jelentett a családnak, tréfálkozott, nevetett egész idő alatt, 
és nem vették észre, hogy ő milyen izgatott, és hogy egész idő alatt küz
denie kell magával, hogy sírva ne fakadjon. Amikor pedig lábát alig 
vonszolva kikísért bennünket s egyedül maradt velünk, nyakunkba 
borult, felzokogott, és hol engem, hol M .-t ölelgette, mintha nem 
tudná rászánni magát, hogy elengedjen bennünket.

Amint megállt a házunk előtt a taxi s mi még csak kezdtük kihor
dani a poggyászunkat, idegenek rontottak a szobánkba, és kiabálva 
és egymást fenyegetve azon veszekedtek, hogy kié legyen a lakás. 
A kiabálás és lárma a nyitott ablakon keresztül kihallatszott, és Bábel 
kint az utcán (én még akkor se voltam képes konvencionális barátsá
gos magatartásra sem vele szemben) zavartan és sápadtan topogott 
körülöttünk. És épp mielőtt az autó elindult velünk, valami bumaská- 
val a kezében megjelent egy milicista, bennünket keresett, s mint 
mondta, azért, mert ellenőriznie kell, hogy valóban útra kelünk-e. így  
búcsúztunk el a sztálini Moszkvától.
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Külön és együtt minden valami m&c&bvt jelleget adott ennek a mi 
távozásunknak. És minden együtt csak még nyomasztóbbá tette a csúf 
kudarcnak, az összeomlásnak, az üldözöttségnek -  vagy talán 
a menekülésnek ezt a hangulatát. Ha ugyanis lehet menekülésről 
beszélni akkor, amikor az embert k é n y s z e r í t i k ,  hogy menjen, 
mindegy, hogy honnan, és ha az, akinek menni kell, nem tudja, illető
leg előre tudni véli, s nagyon is tudja, hogy mi vár rá, mert már meg
próbálta.

Párizsból menekültünk, és most s i k e r ü l t  elérnünk, hogy mene
külhetünk vissza Párizsba. És siker, hogy sikerült kivívnunk, hogy 
szabad visszavinnünk, újra magunkkal cipelnünk az Optimisták 
kéziratát -  így hangzott volna az eredmények összegezése, hogyha az 
ember élete nem állna másból, mint vagy csak sikerből, vagy csak 
sikertelenségből. De épp a moszkvai pályaudvaron, míg vonatunk 
ablakában álltunk, kellett rájönnünk, hogy nem így van. Meglepett 
bennünket, hogy mennyien voltak, akik azért jöttek ki a pályaud
varra, hogy még egyszer kezet szorítsanak velünk. Ott volt Garai 
Karcsi is, ,J<Cürschner”, aki később -  ezt csak Pesten tett látogatásunk 
idején, 1947-ben tudtam meg -  szintén „trockistakénf’ pusztult el 
odakint. O is, mint a többiek, akiktől elbúcsúztunk, különös módon 
izgatott volt, de a búcsúztatásunkra kijött többi emberünktől eltérően 
nem igyekezett a vonat indulásáig való időt, ahogy ilyen esetekben tör
ténni szokott, beszélgetéssel, illetve szavakkal tölteni ki. Csak amikor 
átölelt- s nyilván várt erre az alkalomra - ,  nagyon komolyan és szinte 
kérlelően szólt hozzám:

-  Ugye, nem fogsz majd ott kint szégyent hozni ránk?
Egy elvtárs külön akart velem még pár szót beszélni. O nem ismerte 

személyesen Malraux-t, de minthogy a Komintemben dolgozott, pon
tosan tájékozva volt arról, hogy Malraux mint repülőtiszt milyen szol
gálatokat tesz a spanyol fronton. Ezért üzeni Malraux-nak, hogy 
a jövőben ne adjon többé a sajtónak olyan meggondolatlan nyilatko
zatokat, mint nemrég, amikor egy újságíró kérdésére: milyen a viszony 
Spanyolországban a trockisták és a forradalmárok között? -  azt fe
lelte: együtt pusztulnak -  és együtt fognak győzni.

Magyarázzam meg Malraux-nak, hogy a trockistákról nem szabad 
íg y  beszélni -  és hogy ez a nyilatkozata okozta, hogy az ő írásai közül
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többé semmit sem adnak ki a Szovjetunióban, s hogy a nevét se említik 
már a szovjet újságok a fasisztaellenes írók sorában.

Amikor a vonat elindult, kinyitottam a kis csomagot, amelyet 
Kurella adott át nekem az ablakon keresztül. A könyv mellett 
(Lettres de Lénine á sa famille), melynek címlapján szerzőként Bar
busse neve szerepelt, volt egy boríték is, s abban Kurella fényképe, 
baráti dedikációval, mely abban a pillanatban, mikor a kupéban 
a fejem felett ott volt az az átkozott kéziratpoggyász, furcsán hatott 
rám. A dedikáció így hangzik:

„Dér Optimist 
des Optimisten 
dem Optimisten 
dér Optimisten.”*

Romain Rolland Sztálinnal való találkozásáról

Még Moszkvából megírtam Romain Rolland-nak, hogy el kell 
hagynom a Szovjetuniót, és arra kértem, hogy értesítsen engem Steiner 
címére Bécsbe, hogy Párizsba utazva feleségem és én meglátogathat
juk-e pár órára. Bécsben már várt az április 11-én Villeneuve-ben 
keltezett válasz a pontos utasításokkal, hogy mely állomáson kell 
leszállnunk a vonatról, s hogy melyik villamossal és a villamosmegál
lótól milyen úton fogunk leggyorsabban hozzá, a Villa Olgáig el
jutni. Mindez éppolyan aprólékos gondossággal volt megírva, mint az 
a két év előtti levél, amelyben azt közölte velem, hogy miként kell 
a párizsi szovjet követségen találkoznom Aroszev elvtárssal. Nekem 
ez a Romain Rolland-nal való találkozás már azért is fontos volt, 
mert eddig ő semmiféle nyilatkozatot nem adott a moszkvai perekkel 
kapcsolatban, s ha már ezt is lehetséges volt valami állásfoglalásként 
felfogni, magamról tudtam, hogy a hallgatás még semmiképp se jelenti

* Az optimista optimistája az Optimisták optimistájának.
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azt, hogy az ember ezt vagy azt az álláspontot tette magáévá. Az alatt 
a néhány nap alatt, amit Bécsben töltöttünk -  ahol a klerofasiszta 
kormány azzal a népszerű érvvel dicsérte magát, hogy ő mégiscsak 
k i s e b b  r os s z ,  mint a német nemzetiszocialista fasizmus, s hogy 
tehát ő a l e h e t ő  l e g j  ó b b - ,  szintén volt alkalmam tapasztalni, 
hogy a sztálini Szovjetuniónak nem védelmére kelni -  az csak annak 
a bécsi temetői bölcsességnek a malmára hajtaná a vizet, mely szerint 
minden nagy remény halott vagy haldoklik, minden harc tehát 
reménytelen, s nincs más választás, mint szerényen beérni a kisebb 
rosszal.

Moszkvában nem beszélhettem Romain Rolland-nal egyetlen fon
tos kérdésről sem, de hajlandó lesz-e most arra, hogy nyíltan beszéljen 
velem? Féltem a magas keménygallérjától, a merev fegyelmezettségé
től, amely annyira más volt, mint leveleinek a stílusa. De még öt perce 
se ültem szemtől szembe vele, már éreznem kellett, hogy ez az öreg 
ember szinte kitörőén őszinte, annyira őszinte, hogy nekem nem volt 
könnyű hasonlóval viszonozni ezt az ő szívélyes nyíltságát, noha eltö
kéltem, hogy nem fogom előtte titkolni „legdestruktívabb” kétségeimet 
sem.

Párizs, 1937. augusztus 14.

Itt vagyok Párizsban, de voltaképpen még mindig nem annyira 
Párizsban, mint inkább Moszkvában és Madridban. Mint ahogy 
annak a magyar honvédnek a népdalban hiába van a szeme előtt 
„a híres majlandi tizenkettő”, a szíve és az esze ott jár annál az 
abonyi két toronynál. Párizs az én számomra még mindig nem 
valószerű, a szemem és az eszem még mindig Moszkvával van 
tele, gondolni másra vagy beszélni valami másról szinte nem is 
tudok. Nem Moszkva volt-e a beszélgetés egyedüli témája 
Romain Rolland-nál is, és míg a villeneuve-i villában szemben 
ültem vele, nem az volt-e a legfőbb kívánságom, hogy én tőle, 
éppúgy, mint ő éntőlem, minél többet tudjak meg Moszkváról, 
hogy megtudjak valamit, ami által világosabban lássak és lás
sunk. Nekem nem volt rá szükségem, hogy Bécsben a helyszínen 
érezzem a hullaszagot, se arra, hogy közelről lássam Párizsban,
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mint mennek füstbe a front populaire-hez fűzött illúziók, anélkül 
is tudtam, hogy Moszkva az a hely, ahol minden reménynek 
a sorsa, a mi sorsunk dől el. De hogy ezt most még sokkal erőseb
ben érzem, ez igaz.

-  Most minden Madridtól függ! -  mondta a villeneuve-i öreg
ember. Egyetértettem vele, csak épp még hozzátettem:

-  Azok ott Moszkvában mintha most elfelejtenék ezt. Ok ott 
mintha azt gondolnák, hogy ma a legfontosabb a harc -  a trockiz- 
mus ellen.

Rolland egyáltalán nem igyekezett, hogy óvatosan formulázza 
meg a maga gondolatait. Hevesen, mintha ellenszegülne valaki
nek, azt felelte nekem:

-  Staline, ce n’estpás l’URSS!*
Alig néhány perce tartott a beszélgetés, és ő láthatóan egyre 

izgatottabb lett. Panaszkodott, hogy a svájci kormány kitiltotta 
a szovjet újságokat, és emiatt neki nincs módja, hogy a szovjet
unióbeli eseményekről első kézből szerezzen értesüléseket, 
s ugyanakkor az elvtársak kérik és sürgetik, hogy nyilvánosan 
állást foglaljon olyan eseményekkel kapcsolatban, melyeknek 
a hátterét nem ismeri eléggé. Ennek illusztrálására Buharin esetét 
hozta fel. O még abból az időből ismerte, mikor Buharin mint 
a cári Oroszország emigránsa élt Európában. A múlt évben 
Moszkvában találkozott vele.

-  Pompás ember, bájos és szellemes. Lelkesen beszélt nekem 
arról, hogy mi minden készült el máris és mi minden lesz még 
a Szovjetunióban. Csupa lelkesedés volt. Hihetetlen a vitalitása.

Mikor hírét vette, hogy Buharint börtönbe zárták, Romain 
Rolland azon nyomban levelet írt Sztálinnak. Kérte, hogy tegyen 
meg mindent Buharin érdekében, aki kivételes személyiségével 
és szellemi képességeivel még nagy szolgálatokat tehet majd a for
radalom ügyének.

-  Tartottam tőle, hogy ez a levelem nem jut el egyenesen vagy 
eléggé gyorsan Sztálinhoz. Ezért a feleségem vitte el Genfbe és 
adta át személyesen Litvinovnak. Azóta több hét múlt el, és még

* -  Sztálin nem a Szovjetunió!

558



mindig nem kaptam rá választ. De tíz nap előtt a francia elvtársak 
azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy adjak egy írásos nyilatko
zatot arról, hogy meg vagyok győződve Buharin bűnösségéről, 
noha a per tárgyalása még el se kezdődött. Ez abszurdum! Azt 
mondják, hogy nekik szükségük van erre a nyilatkozatomra, 
mert Franciaországban a reakció ezeket a pereket miellenünk 
használja ki. Ezt tudom, és hajlandó is vagyok nyilvánosan még 
Buharin felett is pálcát törni, ha előbb rendelkezésemre bocsátják 
a per anyagát, azaz a bizonyítékokat, amelyek alapján börtönbe 
csukták. De enélkül? Nem és nem!

Erre elmondtam, hogy amikor elutaztam Moszkvából, egye
sek azt állították, hogy Szokolnyikov után, akit Radekkel együtt 
ítéltek el, Litvinovnak egy másik helyettesét, Kresztyinszkijt is 
letartóztatták. Ilyen körülmények között könnyen lehetséges, 
hogy magának Litvinovnak is megromlott a helyzete, minden
esetre aligha lesz könnyű neki, hogy egy Buharin érdekében írt 
levelet épp ő adjon át Sztálinnak. S noha tisztában voltam vele, 
hogy Rolland sose volt politikus, és csak a minden emberi értéket 
halálos veszéllyel fenyegető fasizmus tudta rákényszeríteni, hogy 
a Szovjetunió érdekében szervezett politikai akcióknak az élére 
álljon, arra mégsem voltam elkészülve, hogy ő evangéliumi egy- 
ügyőséggel, mintha valami nehezen megoldható problémáról 
volna szó, ezt tudja kérdezni:

-  Mit gondol, vajon Moszkvában mindez Sztálin beleegyezé
sével történik-e? -  és mert talán észrevette, hogy ennél a kérdésé
nél M. és én önkéntelenül is egymásra néztünk, magyarázatkép
pen így folytatta: -  Igen, különösen azóta, hogy szemben ültem 
vele, nehezen tudom elképzelni, hogy mindez az ő jóváhagyásá
val történik. Van valami rendkívüli erő és nyugalom benne, és 
emellett az ő egész nyájas, nyílt szívű és közvetlen modora mind
járt bizalmat keltett bennem. Meg is mondtam neki, hogy nálunk 
Nyugaton a Szovjetunió leghűségesebb barátaira is lesújtóan 
hatott, amikor a TASZSZ-ügynökség fehérgárdisták tömeges 
kivégzéséről adott hírt. Azzal, hogy ez a Kirov elleni merénylet 
megtorlására történt. Sztálin nemcsak hogy nem vette rossz 
néven ezt az én őszinteségemet -  és Romain Rolland a feleségére,
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Marija Pavlovnára pillantott, mintha tanúnak hívná, mert hiszen 
ő volt a tolmács a Sztálinnal való beszélgetésnél - ,  hanem azt fe
lelte nekem, hogy teljesen egyetért velem, és szó szerint hozzá
tette: „Ha tőlem függött volna, ez nem történt volna meg, de ne 
felejtse el, hogy nem tudok mindent megakadályozni, és nem 
egyedül én vagyok az, aki dönt.”

Rolland ezt akkor elhitte neki. Ez még a Zinovjev-Kamenyev- 
per előtt volt. Azóta azonban, úgy látszik, Rolland-nak is kétsé
gei támadtak, mert most felvetette a kérdést:

-  Lehetséges-e, hogy Sztálin nem volt őszinte?
Marija Pavlovna néhány pillanatra magunkra hagyott bennün

ket, Rolland felhasználta az alkalmat, hogy elmondja, miként 
rágalmazzák állandóan a feleségét a párizsi trockisták újságjaik
ban és brosúráikban. Legutóbb maga Victor Serge is azt írta, 
hogy Marija Pavlovna a GPU megbízásából jött Rolland-hoz, és 
hogy még mindig a GPU szolgálatában áll. És ezt Victor Serge 
írja, mintha nem tudná, hogy Rolland-nak köszönheti a szabad
ságát.

Marija Pavlovna újra megjelent, hogy ebédhez hívjon bennün
ket, Rolland pedig most már az ő jelenlétében folytatta elbeszélé
sét arról, hogy annak idején mi módon sikerült neki közbenjárni 
Victor Serge érdekében. De ez az ő elbeszélése nekem épp azt 
bizonyította, hogy Sztálin nemcsak hogy nem volt őszinte hozzá, 
hanem valósággal csúfot űzött ebből a nagy és tiszta öreg em
berből.

Romain Rolland ugyanis, saját elbeszélése szerint, azt mondta 
Sztálinnak, hogy ha vannak vádak Victor Serge ellen, akkor hoz
zák azokat nyilvánosságra, ha azonban nincsenek, akkor adják 
vissza a szabadságát, és engedjék meg, hogy visszatérjen Francia- 
országba, mert épp a baloldali intellektuelekre igen rosszul hat, 
hogy Victor Serge már évek óta börtönben raboskodik anélkül, 
hogy nyilvánosan perbe fogták volna.

Sztálin úgy tett, mintha akkor hallotta volna először Victor 
Serge nevét, de aztán mintha mégis sikerült volna emlékeznie 
erre a névre:

-  Victor Serge? A mi számunkra a trockisták már nem vesze
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delmesek. Tudomásom szerint semmiféle komoly vád sincs Vic- 
tor Serge ellen... Ami engem illet, hadd menjen, ahová akar!

Rolland más volt a maga otthonában, mint amilyennek én 
a leveleiből vagy Moszkvából ismertem, most nem volt apostol és 
nem volt aszkéta; nem tekintette (mint ahogy például én Bécsen 
való átutaztamban) feladatának, hogy egy bizonyos irányban 
befolyásoljon, hanem hagyta, hogy a kétségei és a nyugtalansága 
ki-kitörjön -  időnként a kétségbeesés hangsúlyával is. Felvetette 
a kérdést:

-  Milyen alapon bízzam meg, és hozzá még abszolút módon, 
Jezsovban, amikor Jagoda, az ő elődje, akiről most azt mondják, 
hogy megrögzött gonosztevő, tíz éven keresztül élet-halál ura 
lehetett, és amikor egész mostanáig őiránta is abszolút bizalmat 
követeltek?

Erről beszélt, de egyszerre elhallgatott, felállt, megfogott egy 
párnát, és a karosszékre tette, M. háta mögé.

-  Látom, kifárasztotta az út! Ugye, így kényelmesebben ül?
Ez nem pusztán konvencionális figyelmesség volt. M. csak

ugyan igen sápadt volt, de nem a fárasztó utazástól, hanem az 
izgalomtól. Engem meghatott a hajlott hátú, magas, sovány öreg 
ember gyöngéd mozdulata, mellyel M. karosszékén a párnát 
elhelyezte, de még inkább az, hogy a világ nagy eseményeiről való 
szenvedélyes eszmecsere közben nem marad vak olyan „csekély
séggel” szemben, mint amilyen az előtte ülő ember arca. Ez 
a gesztus nagyon különbözött attól a magatartástól, melyet gyak
ran tapasztaltam bizonyos „nagy embereknél”.

Ebéd után nem akartuk továbbra is zavarni Rolland-t, akinek, 
mint ahogy Marija Pavlovna előre megírta a levelében, orvosi 
rendeletre délután pihennie kell. Marija Pavlovnát láthatóan 
nyugtalanította, hogy a beszélgetés annyira felizgatta férjét. Arra 
kérte, hogy legalább fél órára vonuljon vissza. De Rolland energi
kusan tiltakozott ellene, hogy gondját viseljék, és fáradhatatlanul 
vetette fel a kérdéseket arról, hogy voltaképpen mi történik 
a Szovjetunióban, s hogy az, ami ott történik, nem fogja-e kedve
zőtlenül befolyásolni a fasisztaellenes front egységét Spanyolor
szágban és Franciaországban. Amit ő mondott, az nemegyszer
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szó szerint úgy hangzott, mint az, amit M. és én a Nyikolovoro- 
binszkij pereulok-beli távoli ház négy fala közt oly gyakran hal
lottunk egymás szájából, sőt ő egyes kétségeit oly élesen formu- 
lázta meg, ahogy én nem mertem még legkomorabb titkos 
moszkvai monológjaimban sem. S mégis, mikor a beszélgetés 
Gide könyvére, a Retour de l’URSS-re terelődött, Rolland, ellen
tétben velem, még csak azt sem akarta elismerni, hogy Gide jóhi
szeműen tette, amit tett, és hogy az apolitikus intellektuel politi
kai vakságának áldozata, aki nem tudja, hogy nem lehet ma az 
ellenséggel körülvett Szovjetuniót nyilvánosan kritizálni anélkül, 
hogy ezzel a fasisztáknak tenne szolgálatot. Gide -  állítottam én 
-  nem számolt ezzel, Rolland-t azonban nem lehetett meggyőzni 
arról, hogy l e h e t s é g e s  jóhiszeműen ekkorát tévedni. O Gide- 
et cinizmussal, dandyzmussal és azzal vádolta, hogy szenzációkra 
vadászik.

Rolland igazságtalanul ítélte meg Gide-et és az ő motívumait, 
ebben nem kételkedem. De még Rolland-nak ez az igazságtalan
sága is csak még emberibbé teszi őt a szememben. O nem tudja 
Gide-nek megbocsátani, hogy „Hitler Németországa jelenlété
ben” (ő fejezte ki így magát) kipellengérezi azt, ami rossz a Szov
jetunióban. -  Mindaddig, amíg tart a fasizmus világveszedelme, 
nem szabad nem helyeselni a Szovjetuniónak -  hangsúlyozza, és 
nem veszi észre, hogy ő, aki nem képes rá, hogy mást tegyen, 
mint hogy hallgasson a perekről, u g y a n a z t  teszi, ha c s e n -  
d e s e b b e n i s ,  amit Gide tett, s amit ő Gide-nek nem tud meg
bocsátani. Gide hangosan, ő pedig a hallgatásával tagadja meg 
a szolidaritást azzal, ami a Szovjetunióban történik.

Marija Pavlovna kikísért bennünket a pályaudvarra. Szép, 
igen intelligens, disztingvált és igazán barátságos hozzánk. 
Gondban van a Moszkvában lévő fia miatt. Rolland moszkvai 
látogatásáról mesél: amikor megérkeztek, a „kormány házában” 
bocsátottak rendelkezésükre többszobás, tágas lakosztályt. És öt 
személyt a kiszolgálásukra. Ennyi ember túlzott buzgalmával 
csak zavarta az öreg embert, aki a hosszú utazástól kimerültén 
alig várta, hogy lefekhessék. Amint azonban lefeküdt, kiderült, 
hogy a pompás lakosztályban az ágy poloskás.
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Rolland-ról még csak annyit, hogy elválás előtt nem feledke
zett meg arról az én kis személyes problémámról, hogy Párizsban 
valamiből élnem kell. Ezért levelet küldött velem a Ce Soir kom
munista lap szerkesztőjének, Jean Richard Blochnak, aki nekem 
minden módon igen szívesen és -  Rolland reméli -  eredményesen 
lesz a segítségemre.





EPILÓGUS





A Moszkvából való távozásom után naplójegyzeteim Párizsban
1937. május 2-ával kezdődnek, és többé-kevésbé rendszeresen folyta
tódnak 1939. szeptember 4-éig.

Ezek a feljegyzések, gondolom, nincsenek híján a dokumentáris 
értéknek, de legnagyobbrészt annyira meghaladják a regény regé
nyének témáját, a moszkvai naplót, hogy ide csak azokat a rész
leteket iktatom be, amelyek szerves folytatását és epilógusát képezik 
az Optimisták és szerzője körül lejátszódott moszkvai események
nek.

A cselekmény színhelye már nem Moszkva volt, hanem Párizs, de 
hamarosan meg kellett róla győződnöm, hogy az Optimisták -  és szer
zője -  sorsának további alakulása Párizsban is még mindig Moszk
vától függött. Párizsban ugyanis bizonyos idő után egyszerre érthetet
len akadályokba és megmagyarázhatatlan, néma, de kemény ellenál
lásba ütköztem, mintha megközelíthetetlen, láthatatlan hatalmak 
(akár Franz Kafka Per ében) hoztak volna döntést a sorsomról 
-  rólam és nélkülem. A különbség a Franz Kafka szkizofréniás kép
zeletbeli Josef K.-jának esete és az én esetem között az, hogy miután 
én alaposan „elő lettem készítve”, azok a hatalmak, amelyek az én 
sorsomat döntötték el, megkerestek, éspedig legkevésbé sem oly miszti
kusan, mint Kafkánál, hanem igen konkrét alakban, és közölték 
velem ultimatív követeléseiket.

Jól kezdődött: 1937-ben nem úgy érkeztünk Párizsba, mint 1933- 
ban. 1937-ben mi már visszajöttünk. Visszajöttünk nemcsak a vá
rosba, hanem emberek meghatározott körébe. Ismerősökhöz, elv
társakhoz, sőt barátokhoz, akikkel a kapcsolataink akkor sem sza
kadtak meg, amikor Moszkvában voltunk; vagy pedig némely eset
ben, ha átutaztak Moszkván és ott újra találkoztunk, épp ott és épp
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Moszkva miatt ezek a kapcsolatok pár nap alatt oly meghittekké let
tek, mint amilyenné talán Párizsban évek alatt se váltak volna.

Mindjárt az első napokban ez a különbség örvendetesen lepett meg 
bennünket; visszatértünk, és az emberek szemében, akikkel érintke
zésbe kerültünk, különösen érdekesek lettünk a tény miatt, hogy kétévi 
ott-tartózkodás után M o s z k v á b ó l  jöttünk vissza. Nem voltam 
már teljesen ismeretlen, akiről csak annyit tudnak, hogy valami Opti
misták című, rejtélyes kéziratnak a szerzője; távollétemben az 
Europe közölte különféle írásaimat, mindenekelőtt azt a bizonyos 
önéletrajzomat; abban az időben nem volt Párizsban baloldali intel- 
lektuel, aki ne lett volna az Europe folyóirat olvasója; bárkivel is 
találkoztam közülük, nevemmel kapcsolatban már konkrét képzettár
sításai támadtak, és nem gyötört azzal az egykori „de la part de 
qai>”-vel.

A  barátságos fogadtatásnak és az irántunk való érdeklődésnek 
azonban nem ez volt a fő  oka. Moszkvában ugyan előre láttam, hogy 
Gide könyve Párizsban sok port fog fólkavami, de arra nem voltam 
elkészülve, hogy Gide negatív tanúságtétele a Szovjetunióval rokon
szenvező intellektueleknek olyan sokaságát fogja megijeszteni és 
megingatni. Még azok a baloldaliak is, akik valamiképp fölébe kere
kedtek a Gide könyve előidézte zavart tanácstalanságnak, a véget 
nem érő moszkvai perek és mindig újabb kivégzések híreire hajlamo
sak lettek hitelt adni annak a sötét képnek, melyet Gide festett a szov
jetunióbeli állapotokról. Hiába írta Gide az ő Retour de l’URSS- 
jében: „Les erreurs particuliéres d’un pays ne peuvent suffire 
á compromettre la vérité d’une cause internationale, univer- 
selle.”* Bármennyire is logikus volt ez a mondat, a valóságban az 
történt, hogy a Szovjetunióba vetett hitnek a megingása a francia 
kommunista párt, a fasisztaellenes front és a szocializmus erkölcsi 
válságát idézte elő, s épp abban az időpontban, amikor magában 
Franciaországban is a tért hódító fasizmus mind ügyesebben és vesze
delmesebben használta ki a front populaire gazdasági és politikai 
tehetetlensége nyomán amúgy is elhatalmasodó kiábrándultságot.

* „Egy ország egyes tévedései nem kompromittálhatják egy nemzetközi, egyetemes 
ügy igazságát.”
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A z ember, aki épp most jött Moszkvából, szemtanúként szolgálha
tott adatokkal és érvekkel olyan szenvedélyesen vitatott kérdésben, 
mely akkoriban Párizsban tegnapi barátokat ellenségként állított egy
mással szembe. Már Romain Rolland-nál tapasztalhattam, hogy 
milyen rombolóan hatottak a lezajlott és a még várható, már előre 
bejelentett pörök. Amit villeneuve-i magányában magával vívódva 
Rolland gondolt és mondott, azt számtalan változatban hallottam 
most Párizsban olyanoktól, akik még két év előtt felháborodva fordul
tak volna el az embertől, aki előttük olyan szavakat mondott volna ki, 
mint amilyeneket most tőlük maguktól hallottam.

K á r o l y i : -  Nem érdekel, hogy szükséges-e az, ami ott történik. 
Ha nem szükséges és mégis történik, akkor fertelmes, ha pedig azért 
történik, mert húsz étivel a forradalom után a szocializmus miatt szük
séges. .. A fene megette azt a szocializmust, ha a forradalom huszadik 
évében Sztálinnak ugyanazt kell tennie, amit Hitler pályafutása ele
jén tett, amikor legyilkolta egykori saját bajtársait, Röhméket...

G u é h e n n o : -  A forradalom erkölcsi presztízsét tönkretették 
a hivatásos forradalmárok, sztálinisták éppúgy, mint a trockisták. 
Minden épelméjű ember, minden emberséges francia csak egyet kíván
hat: isten őrizze meg a francia proletariátust és Franciaországot 
a hivatásos forradalmároktól. (S átadta nekem a nemrég megjelent La 
mórt inutile* című cikkét -  minden politikai tájékozottság elvesztésé
nek, az elvesztett hitnek ezt a dokumentumát.) Boldog volnék, ha meg 
tudna győzni az ellenkezőjéről...

C a s s o u : -  Tucatjával kapom a leveleket, többek között az Europe 
folyóirat régi előfizetőitől is. Nem fognak többé előfizetni, közlik, mert 
az Europe nem tiltakozott a régi forradalmárok kivégzése ellen. Ami 
engem illet, magunk közt mondva, nem hittem Jagodának, de nem 
hiszek Jezsovnak sem, s mégis, aki ezt ma nyilvánosan bevallja, az 
elárulja Spanyolországot. Úgy kell tennünk, mintha vakon hinnénk. 
Hitler és Mussolini itt vannak ante portás, és az egyetlen hatalom, 
amely semmi esetben se válhat soha az ő cinkosukká, az a Szovjetunió.

A kevésbé exponált vagy névtelen, egyszerű hű párttagok Szovjet
unióhoz való viszonya is valami keserűséggel elegyedett. A kis Lucy,

* Hiábavaló halál.
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akinek a férje Spanyolországban harcol, és aki épp készült, hogy szin
tén oda menjen: -  A megpróbáltatás sok elvtárs számára nem Hitler, 
hanem, köztük sokan érzik így, a Szovjetunióból érkező hírek.

Eufemisztikuson így fejezi ki saját lelkiállapotát a sokakról 
beszélve, és valósággal ostromol a kérdéseivel. Robusztusabb termé
szet Anna Seghers, a német emigráns írónő, aki fölényesen, furcsán 
mosolyogva, a régi barátság bizalmasságával vallja be: - A z  én metó
dusom: sikeresen tiltom magamnak, hogy ilyesmiről gondolkodjam.

És a beszélgetésnek máris más irányt ad.
jfean Richard Blochot az ő lapja, a Ce Soir szerkesztőségében 

kerestem fel. Tudott rólam, és ezt igen kedvesen azzal is értésemre 
adta, hogy kibontatlanul tette félre Rolland ajánlólevelét, és oly biza
lommal és érdeklődéssel fogott hozzá a velem való személyes meg
ismerkedéshez, hogy nyomban lekötelezettjének éreztem magam. 
Mikor pedig ez után a hosszúra nyúlt első látogatásom után kikísért, 
kifejezte a kívánságát, hogy mielőbb újból jöjjek el hozzá, éspedig 
M .-vel együtt. Szeretné, ha a felesége is, felnőtt lányai és a fia is meg
ismerkednének velünk. És mindjárt, miközben kezem már a kilincsen 
volt, felvetette a kérdést, hogy nem akamék-e előadást tartani szovjet
unióbeli benyomásaimról? A z előadást a Les amis de V URSS* társa
sága szervezné meg. És még valami: nem volnának-e rövid novel
láim, s ha nincsenek, nem volna-e kedvem írni az ő lapja, a Ce Soir 
számára? E z alkalommal, még mindig ott az ajtóban, igen élénken 
elmesélte, hogy miként került ő nemrégiben véletlenül -  véletlenek per
sze nincsenek, illetőleg filozófiai szempontból nincsenek, de empiriku
san a véletlenek mégiscsak véletlenek -  a Ce Soir szerkesztőségébe, 
mikor egy este megjelent nála vidéki otthonában Aragon, és előadta 
neki a tervét, hogy esti lapot kell indítani, amely a maga szenzacioná- 
lis címeivel, szépségkirálynő-választásaival teljesen a bulvárlapok 
stílusában, tehát skrupulus nélkül alkalmazva a Paris Soir módsze
reit, kiszorítaná azt, és a pártot, a Szovjetuniót és a spanyol köztársa
ságot népszerűsítené. Ebből a beszélgetésből tárgyalások lettek, a tár
gyalásokból megállapodás, és a végén, íme, ő most a Ce Soir szerkesz
tője -  és úgy találja, hogy ez az ő lapja túlságosan sikeresen követi

* Szovjetunió barátai.
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a Paris Soir példáját, nagyon is jól, túlzottan jól alkalmazkodik 
a tömegek ízléséhez. De ezek közt a keretek között is csakugyan igen 
hasznos és szép munkát lehet végezni. És örül neki, hogy nekem ked
vemre való mind a két ajánlata, és ő még ma megbeszéli a dolgot Ara- 
gonnal, mert Aragon a Ce Soir igazgatója, s az előadás ügyében is 
Aragon fog érintkezésbe lépni a párttal. O úgy találta, hogy az a szub
jektív és meleg hang, amelyen én a Szovjetunió problémáiról beszél
tem vele, bizonyos távlatokat nyit az ember előtt, meggyőzően hat -  és 
megnyugtatóan. Aztán vékony ajka körül egy szkeptikus, finom és 
szomorú mosollyal még hozzátette:

-  És ugyebár az, aki közülünk azt állítaná, hogy neki nincs szük
sége megnyugtatásra. . . - s a  tekintete a be nem fejezett mondat szavai
nak a bizalmas vallomás jellegét adta.

Ezekben a napokban Párizsban csak egy embert találtam ebből 
a körből, aki nem hatott csalódottnak, elkeseredettnek, de még csak 
(hogy Jean Richard Bloch kifejezését használjam) megnyugtatásra 
szorulónak sem. Igaz, ez André Malraux volt, aki csak pár napra jött 
Párizsba a spanyol frontról. Volt egy kicsi, játékszerre emlékeztető 
autója, a kormánykeréknél a felesége, Clara ült, s amikor mi többiek 
is valahogy mégis elhelyezkedtünk, ő, Malraux, (igen helyesen) abból 
indulva ki, hogy az ember olyanprix fix-éttermekben, mintamilyene
ket M. és én kizárólagosan kultiváltunk, nem ismerkedhetik meg 
a francia konyhával, egy Szajna-parti kiskocsmába vitt el bennün
ket, és míg mi az asztalt választottuk ki, ő a „patron”-nal, aki mind
járt régi ismerősként üdvözölte, szakszerűen megtanácskozta, hogy 
miként ismertethetne meg bennünket a legkedvezőbb módon a francia 
konyha érdemeivel, s aztán igen vidáman hozzánk ült. Friss volt, 
napbarnított, sovány, mint mindig -  és miután pár szóval felelevení
tette moszkvai emlékeit, nem  kérdezősködött a perekről, nem ez volt 
az, amiről hallani akart; inkább ő maga mesélt: a spanyol parasztról, 
akit a repülőgépébe ültetett, mert vezetőül kellett neki, hogy megtalál
jon valami helyiséget vagy fegyverraktárt a helységben, amelyre bom
bát kellett dobnia; a spanyol munkásokkal való élményeiről és a har
cokról (sokkal később ráismertem egy-egy elbeszélésére a L’Espoir*

* A remény.
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című regényében). A fronthelyzetet a papírabrosz szélére rajzolta fel, 
hogy bebizonyítsa, miért biztos a győzelemben. Biztos volt benne. 
M e g é r t e t t e m :  c s a k  a z  a z  e m b e r  b e t e g e  a z  e s e m é 
n y e k n e k , a k i  p a s s z í v  s z e m l é l ő  j  e. Spanyolország pedig 
azt jelenti, hogy történjék bármi is Moszkvában, a forradalomnak, 
a reménynek van még egy frontja, és hogy az embernek, aki ezen 
a fronton harcol, minden gondolatát, egész életét az tölti be. A perek
ről természetesen mégis volt szó. Kérdeztem, hogy miként visszhang
zanak Spanyolországban?

-  Nekünk ott Francával van dolgunk, a német és olasz fasiszták
kal, ott ez az egyetlen probléma -felelte.

-  Valami hasonló nyilatkozatot tett az egyik újságban -  emlékez
tettem rá, és átadtam az üzenetet, amelyet a moszkvai pályaudvaron 
bízott rám a komintembeli elvtárs. Miközben a valóban rendkívüli 
hozzáértéssel készített sült csirkét fogyasztottuk, Malraux az üzenetet 
érdeklődéssel hallgatta, de mintha inkább mulattatta volna. Nem volt 
újság a számára. Pasionaria nevét nem épp tisztelettel emlegette. Azt 
is felháborította az ő inkriminált nyilatkozata. A francia párt vezető
ségét hasonlóképpen. Malraux azonban előre tudta, hogy így lesz, és 
épp azért tette ezt a nyilatkozatot, mert van egy politikai kretenizmus
-  sztálinistáknál és trockistáknál, de leginkább a sztálinistáknál - ,  
s ez a politikai kretenizmus minden módon azon van, hogy akuttá 
tegyen Spanyolországban egy problémát, mely legalábbis addig, amíg 
a harc tart, egyszerűen nem létezik, de nem is szabad léteznie.

Malraux is katasztrofális hibának tekinti Gide könyvét, de Gide 
szándékairól tisztelettel beszél. És úgy találja, hogy a L’Humanité 
cikkírói alábecsülik ófranciák intelligenciáját. Senki se fogja elhinni 
nekik, hogy bárkinek is sikerült bármennyi pénzzel is megvásárolnia 
Gide-et. E z a magyarázat, mint „pszichológiai magyarázat, épp
olyan buta, mint a moszkvai perekben az a bizonyos „chien enragé” 
(veszett kutya). Malraux beszélt Gide-del, és megmondta neki: nem 
az a kérdés, hogy jól látott-e mindent, hanem az, hogy mi mindent nem 
látott abból, ami jó, de semmiképp se kérdés, hogy ma ezt a könyvet 
nem lett volna szabad megjelentetnie. Gide-ről azonban tudni kell
-  mondja Malraux - ,  hogy esztéta és hedonista, akinél azonban feltét
len szükségletként jelentkezik a tisztaság követelése, amint az írásról,
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a gondolatokról, az intellektus ügyéről van szó. Nála az etika, az 
ő etikája, egy rendkívüli esztétikai szenzibilitásból következik. Nem 
igaz, hogy valamiféle affektusban írta meg a könyvét. A csalódás nem 
érte egészen felkészületlenül. Gide a kivételesen okos emberek közül 
való, akiről nem is tudják, hogy mennyire alapos. Mielőtt elindult 
a Szovjetunióba, nagy tömeg könyvet tanulmányozott át, és megvol
tak az emberei is, akik őt előre sok mindenről tájékoztatták. Gide apo- 
litikus ember, ez igaz; Gide tagadja, hogy van olyan igazság, amelyet 
az ellenség vagy bárki előtt is ne volna szabad kimondani.

M. erre elmondta, hogy Moszkvában milyen megokolással utasítot
ták vissza az én Salamonomról, a romániai zsidóról szóló elbeszélé
sem közlését, és hogy én ezt a megokolást jogosnak ismertem el, mert 
Gide-del ellentétben azt gondolom, hogy az ember azért is felelős, ha 
alkalmat ad rá, hogy félreértsék.

-  Tudja, mit felelne erre Gide? Azt, hogy eszerint az embernek nem 
volna szabad kimondani egyetlen értelmes szót sem, mert hiszen előre 
tudjuk, hogy m i n d e n t  félreértenek. Jézus Krisztust éppúgy, mint 
Nietzschét, Michelangelót éppúgy, mint Marxot. Tehát éljen a szov
jet képzőművészet, mert azon nincs mit félreérteni!

Éjfél körüljárt, mikor egyszerre még jobban előrehajolt, és ugyan
azzal az intenzív érdeklődéssel, mint amilyennel igyekezett megma
gyarázni, hogy Romain Rolland nem lehet igazságos Gide-del szem
ben, mint ahogy Gide se tudja magát beleélni Rolland rousseau-i 
patetikájába, hol engem, hol M.-et szemügyre véve kérdezte meg:

-  Noha mindez így van, mondják meg nekem most azt, hogy miből 
fognak élni itt Párizsban? -E z t  a kérdést oly érdekesnek találta, hogy 
a cigarettáját, mely egyébként mindig ott csüggött az ajka szögletében, 
két ujja közé vette és maga előtt tartotta, mintha az is zavarná figyel
mének összpontosításában.

A zt feleltem, hogy jó kilátásaim vannak, mert Cassou felszólított, 
hogy írjak az Europe-iű, ha mást nem, akkor legalább könyvismerte
téseket, s hogy Jean Richard Bloch közölni fogja a Ce Soirbán 
a novelláimat, Guéhenno pedig, a Vendredi című hetilap szerkesz
tője, aki őszinte barátsággal viseltetik irántam, szintén közölni fogja 
az írásaimat, de hogy mindenekelőtt meg fogom tartani előadásomat 
a Szovjetunióról. Különösen kedvező körülmény számunkra, hogy
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Pierre Vorms és felesége moszkvai tartózkodásuk alatt oly jó baráta
inkká lettek, hogy amint megérkeztünk Párizsba és újra a már ismerős 
rue Racine-beli Hőtel des Etrangers-ben béreltünk szobát, autójukkal 
jöttek értünk, és most a Quai d’Auteuil-ön az ő vendégeik vagyunk, 
míg nem sikerül valami megélhetési forrásra találnom Párizsban..., 
idővel tehát talán még az is lehetséges lesz, hogy az Optimisták itt 
akadjon kiadóra.

Beszéltem, míg csak ki nem fogytam a bizonyítékokból, hogy meny
nyire jól haladnak az ügyeim, s az Optimistákat csak azért iktattam 
be a bizonyítékoknak ebbe a sorába, mert Malraux mindennek elle
nére, amit felhoztam, szigorúan komoly maradt, és mintha várt volna 
még mindig valami meggyőző érvre, mely bizonyítaná, hogy csak
ugyan alapos okom van a bizakodásra.

-  Je pense -  szólt némi szünet után, s újra töltött a poharakba, én 
pedig már eléggé jól ismertem, hogy tudjam, ha ő ezzel a szóval kezdi, 
ami mindenki más szájából csak azt jelenti, hogy „úgy vélem”, nála 
ezt úgy kell érteni: „biztos, hogy pontosan így van” - ,  szerencséjük 
volt, hogy elmehettek Moszkvából, és azt gondolom, hogy ezt kizáró
lag Romain Rolland pártfogásának köszönhetik. Hát jó, szerencsé
jük volt. De hogy lesz most tovább? Gondolom, hogy Cassou igen jó 
szándékú, de először is az Europe nagyon rosszul fizet, és azt is nagy 
késésekkel, másodszor, a szerkesztőségben Cassou nem egyedül dönt; 
Guéhenno kitűnő ember, de épp most megint egyszer nyakig benne van 
egy lelkiismereti válságban, és az ő lapja, a Vendredi mértékével 
mérve maga valószínűleg még mindig túlságosan sztálinista, tehát erre 
se számíthat; Jean Richard Bloch, a Ce Soir és a maga esetleges elő
adása; ez igen, ez talán valami pozitívum. Ámde vigyázat! Jean 
Richard Bloch még Cassounál is kevésbé határozhat önállóan. M i 
következik mindebből? Franciaországban ma a különböző frontok 
mindinkább differenciálódnak, mind élesebb körvonalakat kapnak, 
mintha már itt is itt volna a polgárháború, amelyre a jobboldal sokkal 
erősebben készülődik, mint a baloldaliak. Magát, különösen ha majd 
megtartja előadását a Szovjetunióról, egyszerűen sztálinistaként fog
ják elkönyvelni, és akkor senki másra se tud majd támaszkodni, csak 
a pártra. A párt azonban nem fog megbízni magában: Moszkvából 
jött vissza, mért kellett visszajönnie, jobb óvatosnak lenni vele szem
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ben, mint hibát követni el Moszkva szemében, és így tovább, és így 
tovább. Ergo, a francia párt mérvadó embereire kell támaszkodnia, 
nélkülük minden más kétséges és ingatag alapnak fog bizonyulni. Ha 
éntőlem kapna ajánlást, nekem sok szépet mondanának, de azt gon
dolnák: jó lesz óvatosnak lenni az olyan emberrel szemben, akit 
André Malraux ajánl nekünk. Romain Rolland-nak kell írnia, hogy 
őküldjön levelet Vaillant-Couturier-nek és Cachinnek. Idővel ez még 
az Optimisták dolgában is hasznos lehet, noha -  vigyázat! - a z  a kö
rülmény, hogy ez a regény Romain Rolland ajánlása ellenére se tudott 
Moszkvában megjelenni, csökkenti a lehetőségeket a párt kiadóválla
latánál. Most a legfontosabb, hogy esetleges félreértések elkerülése 
végett Romain Rolland írjon Vaillant-Couturier-nek és Cachinnek. 
Még nem fejeztem be. Van még egy lehetőség: Spanyolország. 
Nekünk ott szükségünk van orvosokra, különösen röntgenológusokra. 
Mint tudják, Párizsban külföldinek nem szabad orvosként dolgoz
nia. De nálunk Spanyolországban nincsenek már efféle problémák, 
az az egyetlen ország, ahol igazán élő a nemzetköziség... A probléma 
tehát nem ez az ittjelen lévő röntgenológus, hanem a férje, maga... De 
a férj számára is találnánk ott feladatot, ha rákerülne a sor.

E z valóságos expozé volt, és szemmel láthatóan nem rögtönzött 
expozé. Elválásunkkor azt mondta, hogy két nap múlva megy vissza 
a frontra, de mosolyogva M.-hez fordulva, tőle kért ígéretet, mert, 
mint mondta, így biztosabb, hogy csakugyan írni fogok Romain Rol
land-nak.

Minthogy Rolland panaszkodott, hogy Svájcba nem engedik be 
a szovjet újságokat, a levélhez, melyet valóban megírtam neki, mellé
keltem kivágásokat a Pravdáié/, melyhez Párizsban sokkal köny- 
nyebb volt hozzájutni, mint Moszkvában.

Marija Pavlovna az 1937. május 14-én keltezett válaszlevelében 
értesített, hogy Rolland már néhány napja a klinikán fekszik, megkö
szönte az újságkivágásokat, és így folytatta:

„Krjucskovról eddig semmit se olvastunk.” (Krjucskov Gorkij 
titkára volt, és azért küldtem el a Pravda egyik cikkét, mert arról adott 
hírt, hogy Krjucskovot mint a nép ellenségét őrizetbe vették.) „Még
iscsak szörnyű, hogy az ember már senkiben sem bízhat! Igaz,
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hogy Krjucskov a mi leveleinkre sohase válaszolt -  és hogy meg
történt, hogy az ő megkerülésével juttattuk el leveleinket Gorkij
hoz. De azt hittük, hogy csak Krjucskov hanyagságáról van szó, 
vagy pedig túlságos elfoglaltságáról. Nem is gyanítottuk, hogy az 
ő részéről ez szándékos.”

Nyolc nappal később, május 22-én, ahogy elhagyta a klinikát, 
Rolland maga írt nekem, és ez az ő levele egyebek közt megvilágítja 
az akkori párizsi helyzetemet is.

„Voltaképpen nem értem -  írta Rolland - ,  milyen természetű 
»lehetséges félreértésekről« van szó az Ön és a francia kommu
nista párt viszonyában. Minthogy Ön ismeri Malraux-t, mért 
nem mutatja be Önt Cachinnak és Vaillant-Couturier-nek, akik
kel sokkal gyakrabban van alkalma, hogy találkozzék, mint 
nekem? Malraux-n kívül ebben a pillanatban nincs senki, aki 
annyira kvalifikált, hogy szóljon a francia kommunista pártnak, 
és hogy hallgassanak a szavára. Ami engem illet, én csak azt 
mondhatnám meg nekik, hogy mennyire tisztelem és mennyi 
rokonszenwel viseltetem az Ön tehetsége iránt.

Örömmel hallom, hogy megismerkedett és összebarátkozott 
Jean Richard Blochkal, és hogy most helyet kapott a C e S o i r - 
nál és a V e n d r e d i  nél. Ezek most a mi legjobb irodalmi szó
székeink.

Feleségem és én kellemesen emlékezünk az Önök Villa Olga- 
beü látogatására. Reméljük, hogy lesz alkalmunk ez évben újra 
találkozni Franciországban.

Ami az Önök terveit (és ingadozásait) illeti Spanyolországgal 
kapcsolatban, csak maguk határozhatnak, tanácsolni itt nem 
lehet. De az Ön felesége Villeneuve-ben az utolsó évek nehéz 
életkörülményeitől -  vagy talán csak a hosszú utazástól -  igen 
fáradtnak látszott, és talán nem volna helyes magukra venni még 
a spanyolországi szenvedések egész terhét is. Kettőjükre nézve 
talán ebben a pillanatban a legfőbb feladat, hogy fellélegezzenek, 
és ha lehetséges, a rendszeres munka relatív békéjében Párizsban
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újra erőt gyűjtsenek. Később Ön csak annál frissebb erővel és 
derűsebb lelkiállapotban folytathatná tevékenységét.

Mind a ketten mindkettőjüknek szívélyes barátsággal
Romáin Rolland”

Ez a levél csak megerősített az én nem épp új keletű gyanúmban, 
hogy Rolland annak ellenére, hogy az utóbbi években testtel és lélek
kel részt vesz a politikai harcban és szinte minden idejét és gondolatát 
ennek a küzdelemnek szenteli, paradox módon outsider maradt, úgy
szólván á r t a t l a n ,  és nem is sejti, hogy az ő saját táborában milye
nek a valóságos viszonyok, például a párt és Malraux egymáshoz való 
viszonya. A teljes odaadás, amellyel ő a maga politikai eszményeit 
szolgálja, annyira elfogulttá tette, hogy az ő zászlós, lelkes betűivel 
még a szürke VendrediroZ és a Ce Sokról, ezekről a minden irodalmi 
nívótól távol álló lapokról is azt tudja írni, hogy „ezek most a mi leg
jobb irodalmi szószékeink”.

Egyébként meg voltam róla győződve, hogy Malraux aggodalmai 
az én további lehetőségeimet illetően túlzottak. Nemcsak hogy nem 
merültek fel akadályként esetleges félreértések”, hanem úgy látszott, 
hogy minden ilyenfélének minden segítség nélkül jómagam is elejét 
tudom venni azzal, amin dolgozom. A  Ce Soir munkatársai közül 
megismerkedtem Guilloux-val, aki azonnal elfogadta az én franciára 
fordított első novellámat a Ce Sokban való közlésre.

A Szovjetunióról szóló előadásomat is gyorsan és minden akadály 
nélkül szervezték meg. Csak Madame Duchéne-t kellett előbb meglá
togatnom. A z ő nagyúri lakásában a fehér főkötős szobalány hiába 
kért tőlem névjegyet, kénytelen volt pusztán élőszóval bejelenteni. 
Madame Duchene, ez az igen disztingvált, szeretetre méltó idősebb 
hölgy már várt rám, s azt mondta, hogy nagyon hálás személy szerint 
is, amiért vállalkoztam erre az előadásra erről a kínos (pénible) témá
ról, mert valószínűleg már közölték velem, hogy szovjetunióbeli élmé
nyeimről szólva ki kell majd térnem, éspedig részletesen, malheureu- 
sement*, aperekreis. Közbenmegjelentjean Richard Bloch felesége 
is. Ő azok közül a szerény és buzgó elvtársnők közül való volt, akik

* Sajnos.
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fáradhatatlanok a legkülönbözőbb aprólékos technikai és szervezeti 
pártmunkák végzésében. Akkor is férje megbízásából s csak azért jött, 
hogy jelen legyen a megbeszélésen, és megtudja, milyen feladatok 
hárulnak rá az előadás megszervezésében. Alapos megbeszélés után 
a két hölgy úgy döntött, hogy leghelyesebb lesz a Mutualité palotájá
nak egyik kisebb termében tartani meg az előadást, és a L’Humanité- 
ben és a Ce Sokban azzal jelenteni be, hogy az előadó szívesen fog 
válaszolni a közönség hozzá intézett kérdéseire. A két hölgy kívánsá
gára nagy vonalakban elmondtam előadásom fölépítésének a tervét. 
Elgondolásaimat annál is inkább helyeselték, mert szerintük épp ez 
az, amire szükség van, nem pedig doktrinér és programatikus fejtege
tésekre. Úgy találták, hogy taktikai szempontból helyes, hogy én mint 
a Les amis de l’URSS társaság vendége nem a párt vagy valamely 
szervezet, hanem kifejezetten csak a magam nevében szándékozom 
beszélni. S  mindjárt az én jelenlétemben ők ketten megvitatták a kér
dést, hogy nem volna-e helyesebb, hajean RichardBloch helyett, aki 
közismert kommunista, inkább valaki más, az aktív politikától távol 
álló személyiség lenne a conférencier, aki be fog mutatni a közön
ségnek...

Úgy látszott azonban, hogy J . R . Bloch vagy „mérvadó szemé
lyek” túlságosan kockázatosnak vélték mégis, hogy a L’Humanité és 
a Ce Soir hirdessék meg az előadásomat, anélkül hogy ne tart
sanak előzőleg szűkebb körben „vizsgáf’, s lássák, hogy mit és hogyan 
fogok beszélni. Talán annál is inkább így döntöttek, mert én meg
mondtam a hölgyeknek, hogy véleményem szerint minden előre megírt 
szöveg felolvasása a közönség számára csak unalmas volna, és mivel 
számomra ismeretlen közönségről van szó, én majd akkor, a helyszí
nen, csak szemtől szemben a hallgatósággal fogom eldönteni, hogy 
milyen formában adom elő mondanivalóimat. Valószínűleg emiatt 
történt, hogy a Madame Duchéne-nél történt tanácskozást követő 
napon J . R . Bloch lányai (M.-nek is, nekem is igen rokonszenves, 
komoly fiatal lányok, párttagok) arra kértek, éspedig egy Savoir* 
címet viselő, fiatal francia értelmiségi csoport nevében, hogy az 
ő intim körűkben tartsak előadást arról, miként látom én a Szovjet

* Tudás, tudni.
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uniót, és ezzel kapcsolatban természetesen a legaktuálisabb kérdést is, 
a perek problematikáját. S az előadást aztán szabad eszmecsere kö
vetné.

E z a Savoir csoport egy Párizs közelében lévő kellemes villában 
látott vendégül. A házigazda, sovány öreg úr, finom arcvonásokkal, 
rövid fekete bársonykabátban fogadott, és egy nagy szobába vezetett 
be. A falakon mindenütt megrakott könyvespolcok, körös-körül a pol
cok alatt a pamlagokon, zsámolyokon és kis asztalok körül diákok és 
diáklányok. A lámpafényben várakozásteljes, komoly, fiatal arcok. 
Miközben teát szolgáltak fel, volt időm egyikkel is, másikkal is pár 
szót váltani, nézni őket, ismerkedni. És így történt, hogy még el se 
kezdtem az előadásomat, máris létrejött valami, amit a publikummal 
való kontaktusnak hívnak. Ennek a belső kontaktusnak a legfonto
sabb előfeltétele egy bizonyos feszült várakozás a közönség, de annak 
az embernek a részéről is, aki beszélni fog hozzá. E z a közönség 
a jelenkor legdöntőbb kérdéséről várt tőlem tanúvallomást, az én szá
momra pedig rendkívül fontos volt, hogy ne csapjam be őket, ne legyek 
hamis tanú, és mégis meggyőzzem őket arról, hogy az ellenségektől 
körülzárt és a fasizmussal való elkerülhetetlen leszámolásra készülő 
Szovjetunió továbbra is óriási harcot folytat az emberi értékek meg
mentéséért és a legmerészebb remények megvalósításáért -  olyan mód
szerekkel, melyeket csak akkor lehet megérteni, ha szem előtt tartjuk 
ennek az óriási birodalomnak a múltbeli örökségét és a mai helyzetét.

Előadásom után minden feltett kérdés a moszkvai perekre vonatko
zott. Igyekeztem bebizonyítani, hogy a politikában és különösen 
olyan kritikus korszakban, mint ez a mai, nem az intenció a döntő 
erkölcsi kérdés, hanem az, hogy van-e az embernek helyes képe a hely
zetről, melyben cselekszik, és hogy az adott helyzet követelményeinek 
megfelelően cselekszik-e vagy sem. A z emberek, akik Sztálinnal 
szemben ellenzékben voltak, egy tragikus tévedésnek az áldozatai; ők 
ugyanis tagadták Sztálin felfogásának a helyességét, tagadták, hogy 
épp azért, mert az októberi forradalom prognózisa a közeli világforra
dalomról hamisnak bizonyult, szükséges a legnagyobb áldozatok árán 
is a lehető leggyorsabb tempóban nehézipart teremteni és kollektivi- 
zálni, és hogy ily módon, hatalmas nehéziparral és kollektivizált 
mezőgazdasággal, a Szovjetunió képes lesz -  egy egész ellenséges
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világgal szemben állva -  tovább folytatni és győzelemre vinni a forra
dalmat. Minthogy az ellenzék nem így értékelte a helyzetet és a cselek
vésnek a lehetőségeit, elvesztette a realitás iránti érzékét, eltévedt, és 
mind kalandosabb utakon kezdett járni; elvesztette cselekvési szabad
ságát, mert minden harcnak megvan a maga logikája, az ember min
den lépése, függetlenül a szubjektív szándéktól, messzemenően meg
határozza a következő lépést is, s így történik meg, hogy az ember 
-  azért, mert egyszer hamis úton indult -  a végén a nihillel áll szem
ben, vagy pedig ott találja magát, ahová eljutni sohase kívánt...

A  közönség többsége párttagokból tevődött össze; a vita késő éjsza
káig tartott, és mindvégig megőrizte a baráti eszmecsere jellegét, amit 
kifejezésre juttatott a hálás és meleg taps is a végén. A házigazda, az 
öreg úr a rövid fekete bársonykabátban, aki egész idő alatt a nyitott 
ajtó mellett, a szomszéd szobában ült, és onnan hallgatta az előadást 
és az azt követő vitát, a végén megállt a küszöbön, és szintén tapsolt. 
Csak mikor kikísért és csak miután a háza kapujában még egyszer 
köszönetét mondott „a rendkívül érdekes fejtegetésekért’, némi habo
zás után még azt mondta:

-  Seulement, ce serait quand-méme mieux si on ne faisait fusil- 
ler tant de gens, tant de vieux révolutionnaires.*

Hogy ez az előadás a Savoir csoportja előtt afféle főpróbának kel
lett, és hogy illetékes helyen kedvezően ítélték meg, abból tudtam meg, 
hogy mindjárt másnap közölték velem, hogy a Mutualité-beli elő
adásom június 11 -re van kitűzve, és hogy Luc Durtain fog a közönség
nek bemutatni, s ő is fog elnökölni az előadást követő nyilvános vitán.

A z előadásomat ,A  Szovjetunió politikája és a szovjet etika” cím
mel tartottam meg zsúfolásig tele kis teremben, és utána egész sor kér
désre kellett felelnem. Ezek a kérdések azonban nemcsak a perekre, 
hanem az abortusz elleni törvényhozásra, az életszínvonalra és 
a szovjet élet olyan jelenségeire is vonatkoztak, melyekre nyilván Gide 
könyve hívta fel a közönség figyelmét. A z előadás után Madame 
Duchene és a Bloch család M .-t és engem meghívtak egy kávéházba, 
velünk jött a L’Humanité szerkesztőségének több tagja is, és mind

* „De mégis jobb volna, ha nem lőnének agyon annyi embert, annyi régi forradal
márt.”
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nyájan azon a véleményen voltak, hogy az előadásnak teljes volt 
a sikere. Bloch ennek a sikernek az alapján bizonygatta, hogy vala
mely előadásnak és általában a propagandának a legjobb sikert az 
biztosítja, ha őszintén feltárjuk a problémákat, és hogy nem kell sza
kadatlanul a „chien enragé”-szerű frazeológiát hajtogatni, hanem 
igenis lehet a politikáról és a politikai harcokról is emberi módon 
szólni az emberekhez. A z asztaltársaság élénken helyeselt, mikor 
elhangzott az indítvány, hogy előadásomat nyomassák ki külön füzet
ben, és hogy e célból mielőbb készítsem el a kéziratot.

E  helyett a füzet helyett egy évvel később Don Quijote útjai címen 
egy tanulmányomat fejeztem be, amely az Europe-fcan látott napvi
lágot. E z a tanulmány egész más és egész másképp látott problémák
kal foglalkozott, mint az én Mutualité-beli előadásom. Ebben 
a tanulmányban, mely a forradalmár konfliktusairól szól, aki tragi
kus összeütközésbe kerül a győztes forradalom realitásával, az én 
moszkvai élményeim és megismeréseim mellett kifejezésre jutottak 
azok a következtetések is, amelyek sokkal későbbi eseményeknek és 
tapasztalatoknak voltak az eredményei. A füzetet azonban, melyet 
kértek tőlem és amelyet Mutualité-beli apologetikus előadásommal 
kapcsolatban szándékoztam papírra vetni, nem írtam meg, mert 
Moszkvából olyan események újabb hullámáról érkeztek hírek, hogy 
hazudtam volna, ha azt állítottam volna, hogy még mindig hiszek 
abban a „magyarázatban”, melyet alig két héttel előbb még magam 
adtam és védelmeztem a kétkedőkkel szemben.

Mennél inkább elégedettnek mutatkoztak az én előadásommal 
„illetékes helyen”, annál kevésbé voltam vele megelégedve én 
magam; az utána való napon kaptam ugyanis levelet Moszkvából és 
benne sub rosa a hírt, hogy Kun Bélát börtönbe vetették, s néhány 
nappal később, épp mikor Párizs utcáin megjelent a Russie d’Au- 
jourd’hui című kommunista képeslap, címlapján Tuhacsevszkij mar
sall fényképével s benne a nagy katona és forradalmár érdemeinek 
dicsőítésével, ugyanazon a napon a L’Humanité és a többi napilap 
első oldalon közölte a legfrissebb hivatalos orosz közleményt, hogy 
Tuhacsevszkijt és vele hét szovjet tábornokot -  mind a szovjet vezér
kar tagjai -  letartóztatták, és már ki is végezték. ,JCémek voltak és 
árulók.”
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Párizs, 1937. augusztus 14.

Tegnap levelet írtam Romain Rolland-nak, és „meggyóntam” 
neki mindazt, amit senki másnak se mondanék meg, de úgy érez
tem, hogy épp neki, aki Villeneuve-ben akkor olyan hevesen és 
őszintén közölte velem kétségeit, meg kell vallanom. S neki, aki
nek nincs alkalma, hogy olvassa a Pravdát, én, aki mindennap 
olvasom, megírtam még azt is: „Egyidejűleg azzal, hogy ott sza
porodik a bebörtönzöttek és kivégzettek száma, mindinkább fan
tasztikus méreteket ölt Sztálin tömjénezése, és szemmel látha
tóan tovább süllyed az általános szellemi színvonal. Buharint még 
mindig nem állították bíróság elé, de szakadatlanul közlik a nyi
latkozatokat, melyekben a nép ellenségének, kártevőnek, veszett 
kutyának és a Gestapo ügynökének nevezik.”

Ez alkalommal arról is írtam neki, hogy X ., a mi közös ismerő
sünk kétségbeesetten könyörög, hogy forduljak Romain Rol- 
land-hoz, aki egyedül képes rá, hogy engedélyt szerezzen neki 
a Szovjetunióból való eltávozásra. Megírtam neki a lesújtó hírt is 
Kun Béla bebörtönzéséről. És hogy Aroszevet is ugyanez a sors 
érte. Nem írtam meg neki -  és mért is írtam volna meg - ,  hogy 
egy időben a Kun Béla letartóztatásáról szóló hírrel, Moszkvából 
az egyik kiadótól egyetlen kísérő szó nélkül megérkezett -  sza
kadt, majdnem széthulló postacsomagban -  az Optimisták két 
példánya, mintegy a kétéves moszkvai tartózkodásom utolsó fel
vonásának záróakkordjaként.

(Közben tévedtem, mert a záróakkord csak ezután következett, és 
mint meglepetés, felülmúlta mindazt, ami előtte lejátszódott.)

A  levelemre ezt a választ kaptam:

„Villeneuve, 1937. szeptemberi.

Kedves Sinkó Ervin!
Két hónapi távoliét után épp most érkeztem vissza Villeneuve- 

be. Itt találtam a levelét. Bocsásson meg, hogy késéssel válaszo
lok rá.
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Tudomásom volt róla, hogy X. barátunk szeretne eltávozni 
a Szovjetunióból. Erről írt nekem is és másoknak is. Úgy találom, 
hogy az ő részéről elővigyázatlanság, hogy leveleiben olyan türel
metlen sietséggel beszél a kívánságáról, különböző motívumok
kal okolva meg, hogy Nyugatra szeretne kijönni. Beszélgettem 
erről Francis Jourdainnel, aki vele az utolsó hónapokban találko
zott Moszkvában, és aki éppoly rokonszenwel gondol rá, mint 
ma^am is.

Én kész vagyok írni Dimitrovnak abban az értelemben, aho
gyan Ön azt nekem ajánlja. Mindenesetre azonban meg kell hogy 
mondjam Önnek... *

A Szovjetunió normális életét megzavaró összeesküvések és 
gyanúsítások légköre engem éppúgy elszomorít, mint Önt. De 
hogy lehetne nem megérteni ezt a légkört, hogyha megfelel 
a valóságnak az, amit Franciaországban hallottam, ti., hogy 
a francia vezérkar fedezte fel és jelentette Moszkvának Tuha- 
csevszkij árulását? Más, nem kevésbé furcsa felfedezéseknek 
végletes bizalmatlanságot kellett kiváltaniuk. De a letartóztatá
sok nem mind végződnek feltétlenül halálos ítélettel; egyeseknek 
lehetségessé teszik, hogy tisztára mossák magukat a gyanútól. Ha 
jól értesültem, ez történt Aroszewel is, aki börtönben volt, 
s aztán megint szabadlábra helyezték. Ha bebizonyulna, hogy az 
Ön félelme alapos, és hogy Kun Bélát csakugyan letartóztatták, 
vajon nem gondolja-e, hogy majd sikerül bebizonyítania ártatlan
ságát? Az ő magyar és balkáni elvtársainak ott Moszkvában köte
lessége volna, hogy ebben segítségére legyenek. Én több ízben 
jártam közben letartóztatott személyiségek érdekében, akiket 
ismertem és tiszteltem. És valóban nincsenek illúzióim az inter
venciók értékét illetően, mivelhogy nem ismerem a vádakat, 
melyekkel őket a bírósági vizsgálat terheli. De minden lojális 
tanúskodás megérdemli, hogy figyelembe vegyék; s én hiszem, 
hogy ezt meg is teszik.

Újra olvasom Robespierre 1793-1794. évi történetét, Matthiez

* Itt a levélnek egy passzusát, melyből rá lehetne ismerni X. személyére, aki még ma is 
él, ki kell hagynom.
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két kötetét: La corruption parlementaire sous la Terreur* és La cons- 
piration de l’Étranger** és Gérard Walter nemrég megjelent Hű
tőire de la Terreur■*** című könyvét. -  Mennyi a hasonlóság a mi 
korunkkal! A helyzet akkor sokkal inkább tragikus volt, mert 
a talaj mindenütt alá volt aknázva, senki már nem tudta, hogy 
kiben bízhat, idegen országok kémjei fészkelődtek be magába 
a »Közjóléti Bizottságba«, és nem létezett akkor, mint ma létezik, 
egy hatalmas nép, melyre támaszkodni lehetett.

Legmelegebb üdvözletünket küldjük feleségének, és kérem, 
kedves Sinkó Ervin, bízzék az én szívélyes barátságomban.

Romain Rolland. ”

E z a levél igen kellemetlenül hatott rám.
Vannak tévedések, melyek erkölcsi szempontból megbocsáthatatla- 

nok, bármily jóhiszeműek is. A jó szándékkal elkövetett tévedés -  ez 
mint értékelés, a legkevésbé egzakt állítások közül való. Eldöntetlen 
marad ugyanis, hogy mennyire volt szándékos a dolgok hamű megíté
lése, illetőleg a kérdés, hogy talán nem is igyekeztünk e l é g g é ,  hogy 
szembenézzünk a tényekkel. Fel kellett tennem a kérdést: noha Rol
land jóhűzeműségéhez nem fér kétség, mit ér ez a jóhűzeműség? 
A naivitás, mellyel Rolland hitte, illetve hitegette magát, hogy 
Moszkvában bárki ű merhet vagy akarhat tanúságot tenni valaki 
érdekében, akinek a neve csak egyszer ű ott szerepelt a gyanúsítottak 
vagy éppen a vádlottak névsorában, ez a jóhiszeműség nekem megbo- 
csáthatatlannak tűnt. És az ő példái a francia forradalom idejéből! 
Mint ahogy Danton a bírái előtt állva ü megmaradt mennydörgő 
Dantonnak, nem maradtak-e a francia forradalom idején a többi 
vádlottak is önmagukhoz hívek, magukkal azonosak a vérbíróság 
előtt éppúgy, mint a vérpadon? És épp ellenkezőleg, nem a teljes 
demoralizáltság, a saját személyiségük elvesztése-e a moszkvai perek 
vádlottjainak legfőbb közös jellegzetessége?

* A parlamenti korrupció a Terreur időszakában.
** A Külföld titkos szövetkezése.

*** A Terreur története.
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Rolland másképp beszélt a perekről Villeneuve-ben, mint most 
ebben a levélben. Milyen hatások alatt hagyta magát a még néhány 
hónap előtt szenvedélyesen háborgó lelkiismerete ilyen illúziókkal 
megnyugtatni, épp akkor, amikor Moszkvában úgy halmozódtak 
a borzalmak, hogy az ember már arra gondolt, hogy a gyanú és a terror 
oly mértékben vált önálló mechanizmussá, hogy már semmiféle emberi 
értelemnek sincs módjában ellenőrizni vagy megfékezni ezt a vérengző 
gépezetet? A kérdés, hogy mi történt Rolland-nal, azért is nyugtalaní
tott, mert ennek a levélnek az olvasása után, mely válasz kellett volna 
hogy legyen az enyémre, az volt az érzésem, hogy számomra ő elve
szett.

De ez a válasz még valamitől megfosztott. Úgy hatott rám, mintha 
tükörbe néztem volna; nincs mit szemrehánynom Rolland-nak, mert 
az én őszinteségem sem volt teljesebb az övénél, amikor igyekeztem 
a Szovjetunióba vetett hitet mindennemű kétség ellenében megvédeni. 
Rolland levele épp azzal, hogy annyira elárulta az öncsalás siralmas 
szükségességét és egyben sikertelenségét, rákényszerített, hogy meg
kérdjem magamat: a Szovjetunióba vetett hitért és reményért való 
harcnak ez a következetessége nem vált-e következetességgé a hazug
ságban, kitartássá az állítólag köteles, üdvös hazugság mellett, és 
nemcsak Romain Rolland-nál és nálam, hanem általában az európai 
kommunistáknál, de különösképpen a francia kommunista pártban? 
A  L’Humanité dicsőíti a ,:francia hagyományokat’, esküszik rá
juk. „ G r a n d e u r  de  l a  F r a n c é ”*, általában a nacionalista 
jelszavak kezdenek forradalmároknál divatosakká válni, és a kom
munista ideológusok itt Franciaországban négyszemközt azt bizony
gatják, hogy ma ez az a konkrét forma, amelyben dialektikusán az 
internacionalizmus szelleme jut kifejezésre, de zavartan dadognak és 
mosolyognak, amikor azt mondom, hogy ha ez a forradalmijelszóként 
alkalmazott nacionalizmus a német fasisztákkal kacérkodó francia 
burzsoázia miatt talán alkalmasnak is látszik agitációra, mégis, kom
munisták szájában az ilyen nacionalista jelszavak úgy hatnak, mint 
amikor bizonyos kikeresztelkedett zsidók olvasóval a kezükben igye
keznek azt a benyomást kelteni, hogy már nem zsidók -  látványnak

* Franciaország nagysága.
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nem élvezetes, de azonkívül annak se lesz belőle haszna, aki ily 
módon akar bizalmat kelteni.

Mióta visszatértem Párizsba, olvastam minden itt megjelent köny
vet vagy füzetet, amely a moszkvai perekkel foglalkozott. Megismer
kedtem a francia trockista irodalommal is. Minthogy M. annyi más 
pénzkereső kísérlet mellett különböző alkalmi munkaadók számára 
gépírással is foglalkozott, megismerkedtem őáltala néhány trockistá- 
val, köztük Victor Serge-zsel is. Igen szimpatikus, tiszta s nagyon 
művelt ember benyomását tette rám. Minthogy ő a Szovjetunióban 
nagyon sok embert ismert, az ő adatai alapján sok mindent értettem 
meg, amit nem tudtam magamnak megmagyarázni, amíg Moszkvá
ban éltem. Voltaképpen még nem láttam embert, aki nála elkeseredet
tebb lett volna, de keserű csalódottságában is megmaradt volna olyan 
szenvedélyes harcosnak, mint ő.

E z az ember életfeladatának tekintette s hitte, hogy ez forradalmi 
feladat, hogy leleplezze „a világtörténelem legszömyűbb humbugját, 
azt a hazugságot, mintha a Szovjetunió szocialista és proletár állam 
volna”.

-  És nem gondolja-e, hogy ma minden erőt, természetesen az ön ere
jét is, arra kellene koncentrálni, hogy Hitler Németországa ellen 
tegyünk meg minden tehetőt, és hogy ez nem lehetséges, ha Hitler 
egyetlen következetes ellenségének, a Szovjetuniónak a forradalmi 
presztízsét ássa alá?

-  Sztálin petróleumot szállít továbbra is Németországnak. Mint 
ahogy az abesszíniai háború idején petróleumot szállított az olasz 
fasisztáknak, most is szállít nekik, nekik, tehát Francónak is. Ha 
ő szükségesnek fogja tartani, nyíltan szövetségre lép Mussolinivel és 
Hitlerrel, mert Sztálin ellenforradalom éppúgy, mint ahogy az Hitler 
és Mussolini. Romain Rolland a G PU  ügynökei között m ozog-őezt 
nem tudja, de én tudom, és az, hogy fájdalmat okozok neki azzal, 
hogy ezt megírom, az fájdalmas nekem is, de meg kell írnom. Sztálin 
rendszeresen irtja ki a forradalmárokat és kompromittálja a proletár
forradalmat.

Személy szerint Victor Serge nem hatott rám meggyőzőbben, mint 
az ő és az ő elvtársainak a könyvei és propagandisztikus füzetei. 
Lehet, hogy számtalan részletkérdésben igazuk volt, és nem kételked
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tem abban, hogy a Sztálin Szovjetuniója elleni vádjaiknak lehet 
alapjuk, s az is nyilvánvaló volt, hogy Trockij előre látta a német 
kommunista párt politikájának katasztrofális következményeit 
-  mégis, a francia trockisták egy pillanatra se tudtak bennem legki
sebb lelkesedést se kelteni, és legkevésbé valami reményhez csak 
hasonlító bizalmat is. Ebben-abban igazuk volt, de mindez mégis 
meddő és tehetetlen volt, nem használt, mint ahogy a dachaui koncent
rációs tábor lakói számára se érnének semmit a legmeggyőzőbben elő
adott higiéniai tanácsok sem. Ok programokat dolgoztak ki, amelyek 
mögött senki se állt rajtuk kívül - s  a másik oldalon a realitásoknak 
egy egész komplikált világa mozgott tovább a saját törvényei szerint. 
Ok 1917-ből való jelszavakat ismételgettek -  1937-ben. Absztrakt 
forradalmi elvek szenteltvizét hintették felsorakozott tankok és repülő
gépek százezreire. És végül is ki csalhatta magát azzal, hogy ha sike
rülne nekik győzni, akkor az ő Szovjetuniójában az események idilli
kusakban festenének, mint Sztálin Szovjetuniójában?

Nem volt tehát sehol semmi, ami helyettesíthette volna a Szovjet
unióba vetett hit erejét -  de ugyanakkor ez a hit, ahelyett hogy az 
embert fölemelte és boldoggá tette volna, csak mindinkább defor
málta. Kitartani az i l y e n  Szovjetunió mellett, megmaradni hozzá 
hűnek, mindinkább árulássá vált a legelemibb emberi motívumokkal 
szemben. Forradalmárnak lenni sose volt lehetséges másképp, csak 
úgy, hogy az ember kész legyen mindent feláldozni, de az áldozatnak 
ez az elkerülhetetlensége felemelő volt, a harcost emberibbé tette. 
Hűnek maradni i l y e n  Szovjetunióhoz, az embertől ez tartós erköl
csi öncsonkítást követelt, azt követelte, hogy az ember hallgasson 
olyan helyzetekben, amelyekben kiáltania kellene, és hogy passzív 
módon nyugodjék bele tényékbe, melyekkel szemben csak a lázadó til
takozás volna normális és emberi. A humanizmus következetes har
cosa, a kommunista, nem m a r a d h a t o t t  következetes kommu
nista, hogyha nem szánta el magát arra, hogy mint elkerülhetetlene
ket, elfogadja és megvédje az önkénynek és az embertelenségnek min
den excesszusát. És még maga az áldozat is őrködött a hóhér jó hír
neve felett, és bizonygatta annak igazát, mert az áldozat kommunista 
volt, a hóhér pedig Sztálin Szovjetuniója.

A párizsi naplómban ott szerepel állandóan visszatérő komor motí
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vumként a húgomért való aggodalom, akit oly súlyos állapotban kel
lett Moszkvában hagynunk. O 1937. november 17-i levelében 
bevallja, amit meglehetős sűrűn érkező leveleiben addig elhallgatott: 
hogy megint vissza kellett mennie a kórházba és hogy négy hétig feküdt 
ott.

„Négyheti böjt és ágyban fekvés után persze nem érzem 
magam Góliátnak. Biztatnak, hogy most majd hamarosan rendbe 
jövök. Természetesen ehhez az kell, hogy lábra álljak -  egyelőre 
még nem tudok megállni a lábamon - ,  a gyomrom se funkcionál 
még úgy, ahogy kellene.”

A legrosszabb azonban a levél befejezése volt:

„A tartózkodási engedélyt nekem most biztosan meg fogják 
hosszabbítani pár hónapra, s azután nehéz szívvel fogok elutazni 
ebből a nagyszerű országból, ahol az ember még azt a luxust is 
megengedheti magának, hogy egy évben kétszer megbete
gedjék.”

Ebből a levélből tudtam meg, hogy noha orosz állampolgár fele
sége, még mindig külön tartózkodási engedélyt kell kérnie. A követ
kező levelét ugyanez év december 22-ről keltezi, és közli, hogy nem lett 
semmi a reményéből: nem hosszabbították meg néhány hónappal 
a tartózkodási engedélyét.

„A tartózkodási engedélyemet csak december 31-ig hosszabbí
tották meg... pedig írásom is volt a kórháztól, hogy ott súlyos 
betegen fekszem. Igen kevéssé valószínű tehát, hogy most, mikor 
már nem vagyok a kórházban, továbbra is meghosszabbítják 
a tartózkodási engedélyt, noha egészségi állapotom nem olyan, 
hogy képes volnék erre az utazásra, s a lelkiállapotom se olyan, 
hogy ezt a hátralévő pár napot arra tudnám felhasználni, hogy 
kicsit összeszedjem magam. Nehéz nekem mindent itt hagyni, 
egyformán nehéz elválnom a kis Nagyától éppúgy, mint Ivántól. 
Nagya egyre sír: »Nye zsalejes ti menya, mamocska, nye uzsel,
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nasz broszity?«* Mindez nehéz, szinte nem is akarok gondolni rá, 
de el kell majd utaznom. Meg fogom még próbálni, hogy orvosi 
bizonyítvány alapján, csak hogy kicsit összeszedjem magam, 
haladékot kapjak. Akkor mégis könnyebb volna. Talán sikerülni 
fog.

írjatok ajánlva.
Sokszor csókol és ölel benneteket a ti nem nagyon vidám

Boriskátok.”

Ezután még csak egy levél érkezett tőle Moszkvából, az utolsó. 
1938. január 7-én írta.

„Tizenegy nap múlva, tehát e hónap 18-án el kell utaznom. Az 
ambulancián, ahová kezelésre járok, úgy találják, az utazás 
nekem árt (a vonatrázás miatt), mégse hajlandók erről a vélemé
nyükről írást, »szpravkát« adni, ha tőlük azt hivatalosan felülről 
nem kérik. Utaznom tehát m u s z á j ,  valahogy csak majd 
megérkezem, valahogy csak majd lesz... Az állapotom most sok
kal rosszabb, mint volt, így mondja az orvos... erős gyulladás, 
a daganatból is van még valami, állapította meg ma az az orvos, 
akinél a kórházban feküdtem s akihez azért mentem ma, hogy 
adjon nekem »szpravkát«... Egyébként nem tudok ma semmire 
se gondolni, valamennyien sírnak körülöttem, én meg szintén 
nem vagyok nagy hős. Iván holnap el fog menni a »nacsalnyik«- 
hoz, hogy rábeszélje, kérjenek hivatalosan írást az intézettől, 
amelyben kezelésen vagyok. Reménykedem a sikerben... 
Követni fogom a tanácstokat.”

Nem volt szükségem fantáziára, hogy magam előtt lássam mind
azt, amiről ez a levél szólt. A fantázia erre nem is képes. Ezt az 
embernek tapasztalnia kell, tapasztalatból kell ismernie a kínzásnak 
ezt a módszerét, melyet nem szabadna egészséges emberrel szemben 
sem alkalmazni, s még kevésbé olyan valakivel szemben, aki súlyos 
beteg. Ennek a kínzási módszernek egyik sajátsága, hogy a hóhér lát

* „Csak nem akarsz, mamácska, itt hagyni minket?”
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hatatlan marad. Mindenki korrekten tárgyilagos, sőt formálisan 
valamennyien még jó tanáccsal is szolgálnak.

-  Meghosszabbítani a tartózkodási engedélyt? Természetesen 
lehet. Hozzon bumaskát, szpravkát, a kezelőorvosa csak pár szót 
írjon, a kórház pecsétjével, semmi mást se kell, csak azt írja meg, amit 
élőszóval mondott, tudniillik hogy gyönge egészségi állapota miatt 
nem indulhat ilyen nagy útra. Ez minden. Ahhoz ugyanis, hogy mi 
írást adhassunk önnek a tartózkodási engedély meghosszabbításáról, 
a fiókunkban kell hogy legyen egy ilyen orvosi bizonyítvány, mellyel 
mi, ha kell, fedezhetjük magunkat. Ez, ugyebár, érthető?

A z ember gyanútlanul azt feleli, hogy érti, és a kezelőorvosához 
megy, és egy ilyen pár soros cédulát kér tőle.

-  Cédulát pár sorral, a kórház pecsétjével? Hogyne, lehet minden 
további nélkül. Semmi más nem kell hozzá, csak az, hogy a hivatal, 
mely a tartózkodási engedélyek meghosszabbítására illetékes, írásos 
kérdést intézzen a kórházhoz. Hogy ilyen orvosi véleményt írásban 
adhassunk, a fiókunkban kell hogy legyen egy ilyen hivatalos megke
resés, mellyel, ha kell, fedezhetjük magunkat, s bebizonyíthatjuk, 
hogy bennünket felszólítottak, illetve felhatalmaztak, adjunk orvosi 
véleményt az ön utazásáról. Ez, ugyebár, érthető?

A z ember még mindig gyanútlan. Újra elmegy a hivatalba, ahol 
azt tanácsolták neki, hogy forduljon a kórházhoz; elmondja, hogy az 
orvos hajlandó megírni a szükséges bizonylatot, csak a hivatalnak 
hivatalosan kell ez iránt hozzá fordulnia, s akkor a dolog rendben 
lesz.

-  Igen, a dolog rendben volna, ha nem volna egy akadály, éspedig 
az, hogy az orvos mitőlünk hivatalos írásbeli kérdést kíván. Aki vala
kihez ilyen kérdést intéz írásban, annak a hamis véleménynek 
adhatna tápot, mintha segítő kezet akarna nyújtani a határozat kiját
szásához, melyet a tartózkodási engedély meg nem hosszabbításáról 
a saját hivatala hozott. Magyarázza meg az orvosnak, hogy mi ilyen 
természetű írásos megkeresést elvi okokból nem küldhetünk a kórház
nak... Ez, ugyebár, érthető?

A z ember megint ott áll a kórházban, és ott éppoly korrekt tárgyila
gossággal magyarázzák meg, hogy neki kell megmagyaráznia abban 
a hivatalban, hogy a kezelőorvosa hivatalos megkeresés nélkül nem
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adhat szpravkát, mert hivatalos írásban tett felszólítás nélkül felme
rülhetne a gyanú, hogy ő saját iniciatívájából beleavatkozott a ható
ságnak valamely, épp folyamatban lévő intézkedésébe. Hivatalos 
megkeresésre szívesen fogja írásban is megerősíteni, hogy egy utazásra 
képtelen betegről van szó. így tehát nem ő, hanem az a bizonyos hiva
tal kell hogy megváltoztassa az elvi álláspontját -  s akkor igen szí
vesen...

Korrekten és tárgyilagosan így labdáznak egy emberrel, az életével. 
Voltaképp nem is így. A valóságban ez a labdázás tovább tart, úgy
hogy az ember nem is tudja meg mindjárt, hogy voltaképp miről van 
szó. Mielőtt egyik hivatalból a másikba küldik és onnan megint visz- 
sza, várnia kell, azt mondják neki, hogy jöjjön másnap, másnap 
megint nem tud meg semmit, de az idő múlik, és épp az idő az, ami 
számára az életkérdés. „Csak” egyformaság miatt nem lehet hozzá
jutni a szpravkához. E z a formaság azonban néni is formaság. E z az 
a láthatatlan hóhér.

Boriska legutolsó levele, illetve levelezőlapja már Bécsből érkezett 
hozzánk Párizsba. Tanácsunkra Bécsben megszakította útját. A zt 
tanácsoltuk, próbáljon ott új jugoszláv útlevelet szerezni, amelyben 
nem lesz nyoma, hogy a Szovjetunióban járt. Ez a levelezőlapja arról 
hozott hírt, hogy megérkezett Bécsbe.

„Steiner a pályaudvaron várt, autóval hozott a lakására 
-  kimondhatatlanul kedves szoba, fürdőszoba, vacsora előre el 
volt készítve a fogadtatásomra. Én természetesen nem virulok 
a jókedvtől -  de az utazást jobban bírtam, mint gondoltam. Var
sóban háltam meg. Most nagyon fáradt vagyok, még kicsit 
beszélgetni fogok Steinerrel, ő olyan leírhatatlanul kedves, hogy 
valósággal zavarban vagyok. Holnap részletesebben fogok írni.”

Nem írt többé. E z a levelezőlapja 1938. január 30-án érkezett 
Párizsba. Másnap délelőtt Bécsből ezt a sürgönyt kaptuk:

,JBoriska meghalt. Intézkedjenek. Steiner.”
Aztán megkaptuk Steiner levelét is. Megírta, hogy Boriska 

mindjárt Bécsbe érkezése után az ő lakásáról telefonált szüleinek 
Jugoszláviába, akik a hírre, hogy jönni fog haza, boldogok vol
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tak, s nem is sejtették persze, hogy beteg. Annyira gyönge volt azon
ban, hogy a háromperces telefonbeszélgetés is minden erejét igénybe 
vette. A z éjszaka, pár órával később, oly rosszul lett, hogy kórházba 
kellett szállítani. Reggelre halott volt.

Steiner leveléből csak ezt a részletet idézem:

„Amikor közölték vele Moszkvában, hogy az első vonattal 
haladéktalanul el kell utaznia, kérlelte őket: De nézzenek rám, 
látják, hogy nem tudok járni. Azt felelték neki: Ahhoz nekünk 
semmi közünk.”

Boriska elbeszéléséhez S teiner hozzáfűzte, hogy Boriska igyekezett 
őt meggyőzni, hogy a Szovjetunió, mint körülzárt vár, kénytelen 
a maga biztonsága védelmében globális, kegyetlen rendszabályokat 
alkalmazni, amelyek természetesen egyéni esetekben lehetnek igazság
talanok, de egészében véve szükségesek, tehát jogosak.

„Nem tudom, hogy van-e az áldozatnak joga, hogy megbocsás
son gyilkosainak, de mindenki másnak, aki igyekezne bármilyen 
ideológia nevében is ezt a gyilkosságot mentegetni, csak megve
téssel és felháborodva fordítanék hátat.”

E z volt Steiner levelének a befejező mondata. Mentegetni? Nem 
igyekeztem mentegetni. Hallgattam. S mintha még arra se tudtam 
volna rászánni magam, hogy papírra vessem a titkomat, párizsi nap
lómban, ahol annyi mindent részletesen jegyeztem fel, ezzel kapcso
latban csak egysomyi bejegyzésre találtam:

„1938. január 31.

Bécsből sürgöny: Boriska meghalt.”

5  a naplóban később se egyetlen szó sincs erről.*

* Először 1951-ben, a Kísértet járja be Európát című könyvem „Szubjektív előszaváé
ban írtam meg, hogyan halt meg a húgom.
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Ezzel végére is értem volna a regény regénye epilógusának, ha 
körülbelül ugyanebben az időben nem következik be párizsi életünk
nek egy új fordulata -pontosan az, amit Malraux előre látott.

Addig a Ce Soir havonta kétszer közölt egy-egy novellámat, és az 
Europe folyóirat majdnem minden számában megjelentetett egy-egy 
tanulmányomat vagy rövidebb írásomat, és rendszeresen közölte 
a megjelenő könyvekről szóló kritikáimat. Volt lakásunk a Boulevard 
Brune-ön, és úgy látszott, hogy az irodalmi honoi áriumaimmal ésM.  
különböző alkalmi kereseteivel idővel sikerülni fog a többé-kevésbé 
konszolidált szegénységnek egy állandó életszínvonalát elérni. A z  
addiginál is inkább, sok ember állt mellettünk, hogy különböző 
módon segítsenek az időnként szorongató böjti periódusok átvészelésé
ben. Ezek a jó idők se voltak épp rózsásak, mert a Ce Soir rosszul 
fizetett, az Europe pedig nemcsak rosszul, hanem többheti késedelem
mel. Mégis nekik köszönhettem, hogy már nem voltam csak annak 
a fantomatikus kéziratnak, az Optimistáknak a szerzője. Közben 
a Ce Soir és az Europe a reményt is jelentették nekem, hogy talán 
majd egyszer mégis találok még az Optimistákra is kiadót. Miután 
az Europe közölte a Don Quijote útjai című, a forradalmár és a for
radalom egymáshoz való viszonyából keletkező erkölcsi problemati
káról szóló tanulmányomat, Cassou elfogadta közlésre az Optimis
ták egész első fejezetét; a betördelt szöveg kefelevonatát is megkaptam 
már, és Malraux végezte el a fordítás nyelvi szempontból való utolsó 
revízióját, már tehát csak arra kellett vámom, hogy az Europe vala
melyik számában csakugyan napvilágot lásson. Nem volt lényeges, 
hogy ezekben a jó időkben is tartott a pénztelenség nehéz betegsége 
-  lényeges volt, hogy ellentétben Moszkvával, számíthattam rá, hogy 
egy része annak, amit írok, nyomdafestéket fog látni meghatározott 
időben és meghatározott helyen. Kutyául éltem, de mégis aktív író 
lehettem. E z az az idő, amikor a naplómban meglehetős gyakranjegy- 
zek fel novellatémákat, amelyeket a Ce Soir számára kell majd kidol
goznom. Míg azok a párizsi jó idők tartottak, nem voltam tudatában 
annak, hogy jó idők, mert a valóságban, a szerencse ellenére, mely
ben a Ce Soir és Europe részesített, a jó idők a napló szerint így fes
tettek:

593



Ma második napja összvagyonunk összege S centimé. És ez az 
5 centime-unk is csak azért van, mert 5 centime-ért semmit se 
lehet venni. M. kopog az írógépen, napjában tíz óra hosszat, szö
vegeket gépel, amelyek álmoskönyvek színvonalán vannak, 
aztán fordít és gépel kivonatokat valami kémiai folyóirat szá
mára, a munkáját persze csak utólag fizetik. Tegnap nem volt 
cigarettánk. Tegnap este kilenckor elindultam a Montparnasse 
felé abban a reményben, hogy a Dőme-ban vagy a Coupole-ban 
tán valami ismerősre akadok. Útközben úgy tűnt nekem, hogy 
valamennyi, még a legkisebb és legpiszkosabb bistrot is tünemé
nyes fényárban úszik, és hogy a pincérek nem is egész tiszta köté
nye ragyogóan fehér, és hogy az emberek mind kivételesen jóked- 
vűek. Világos, ez onnét eredt, hogy az ő élvezeteikből kiközösí- 
tettnek, igazi koldusnak éreztem magam. Egyébként a kávéház 
teraszán a Dőme-ban csakugyan megláttam a süketnéma festőt, 
Tihanyit, más ismerőseim társaságában, de ők engem nem vettek 
észre, én meg nem tudtam rászánni magam, hogy hozzájuk lép
jek. Éjfél után tértem haza úgy, ahogy elmentem, üres zsebekkel. 
M. -t a Nyugat egy régi száma előtt találtam, munkában; az én kis
regényemet, a Sorsok at fordítja németre, mert Anna Seghers azt 
mondja, hogy esetleg el tudna helyezni tőlem valami kisebb 
könyvet a német emigránsoknak valami stockholmi kiadóvállala
tánál.

Hazaútban egy megfigyelés foglalkoztatott: rajtakaptam 
magam, hogy kísértésben voltam, hogy felszedjem az aszfaltról 
az eldobott cigarettavégeket. Ma még ellenálltam ennek a kísér
tésnek, de ha még három napig nem lesz füstölnivalóm, lehajolok 
majd értük -  eleinte valószínűleg utálkozva, de idővel fokozato
san hozzászoknék. Az esztétikai érzékenység megőrzéséhez nyil
ván szükséges egy bizonyos minimális jólét. A szegénységről még 
mindig túlságosan romantikusan írogatnak. Zola érdeme, hogy 
megírta a nyomorról, hogy az mennyire lefokozza az embert.

Nem tudhattam tehát, hogy ez az idő volt életünk aranjuezi szép 
napjainak ideje. De hogy ez v o l t , megtudtam akkor, amikor a Ce 
Soirral úgy jártam, ahogy az ifjú Proust a Figaróval Az eltűnt idő
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nyomában című regényében. Csakhogy én már rég nem voltamfiatal. 
Azelőtt rendszeresen minden tizenöt napban közölték egy-egy novellá
mat, és most egyszerre elmúlt egy hónap, hat hét-és a Ce Soir máso
dik oldalán a jobb sarokban még mindig hiába kerestem az én novel
lámat. Volt novella ezen a helyen, de nem az enyém. És mikor márkát 
hónapja is elmúlt, hogy a szerkesztőségben Paul Nizannak átadtam, 
szokás szerint, egyszerre mindjárt két novellámat, elkezdődött Párizs
ban is a moszkvai kínokhoz hasonló valami, azzal a különbséggel, 
hogy Párizsban a telefon nem volt a lakásomban, hanem minden eset
ben le kellett mennem a házmester lakásába, hogy bedobjak abba 
a pokoli készülékbe tíz sous-t, és hogy megpróbáljak a Ce Soir szer
kesztőségéből valakit a telefonhoz kapni. . . J . R.  Bloch nincs Párizs
ban, Nizan, camarade Nizan, igen, ő itt van. Csakugyan, két 
hónapja már, hogy semmit se közöltek? Egész el van ámülva, és ígéri, 
hogy mindjárt utánanéz majd és értesíteni fog. De nem értesít. Néhány 
nap múlva újra felhívom. A zt mondja, hogy beszélt Aragonnal, és 
Aragon szerint ez hanyagság, és a legközelebbi napokban közölni fog
ják az első és nagyon hamar utána a második novellámat is. De múl
nak -  nem napok, hanem hetek, és a Ce Soir második oldalán a jobb 
sarokban megjelennek a novellák, de nem az enyéim. Most már nem 
Nizant, hanem Aragont keresem. De nyár van, és Aragon már elment 
Párizsból á la campagne*. Szerencsére itt vannak Jean Richard 
Bloch lányai, ők se értik a dolgot, s azt tanácsolják, hogy egyszerűen 
írjak az apjuknak, s ő majd bizonyosan azonnal intézkedni fog. 
A tanács kitűnőnek bizonyult, mert Bloch néhány igen szívélyes sor
ban azt válaszolta, hogy írt a szerkesztőségnek, és reméli, hogy a leg
közelebbi napokban már meggyőződhetem majd az eredményről. E z  
az ő reménye azonban az én számomra is csak remény maradt -  illető
leg még csak remény se. A  Ce Soir második oldalának jobb sarkában 
továbbra is mindennap megjelentek novellák, de az enyém nem.

* Vidékre.
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1938. július 3.

Befejeztem tanulmányomat Montaigne-ről, az ember problé
májáról, akinek nincs vagy nem maradt zászlaja. De magunkfajta 
emberek számára Párizs nyáron rettenetesen kihalt: mindenki 
távol van. Nincsenek itt azok se, akik egyébként időnként meg
megjelentek nálunk, és ötven vagy száz frank alakjában mentő
övet dobtak a fuldoklóknak. Jean Paulhan sincs itt, akinek 
beszéltem erről a tanulmányról, és aki azt mondta, hogy a Nou- 
velle Revue Frangaise-ben szívesen közli majd.

Megint nekiültem a Tizennégy napnak. De nehéz dolgozni 
ilyen személyes körülmények között. M. annak a nézetének adott 
kifejezést, hogy épp az ilyen körülmények különösképpen ked
vezőek az írói munka szempontjából. Bizonygatta, hogy ezek 
a körülmények ideálisak a regényem megírására, mivelhogy 
nincs más dolgom. De amikor ezt így kimondta, ő maga is elne
vette magát. Egyébként lényegében véve igaza van, de sajnos 
csak lényegében -  s az ember, ugyancsak sajnos, nemcsak a lé
nyegből él.

A Ce Soir rejtélyét képtelen vagyok megfejteni. Néhány hét 
előtt megismerkedtünk egy fiatal újságíróval, N. F.-nek hívják. 
Mutatta nekem, hogy meghívást kapott a Maison de la Culture- 
be; Jacques Duclos fog beszélni s aztán felelni a párt politikájával 
kapcsolatban hozzá intézett kérdésekre. Tegnapelőtt vacsorára 
hívott meg bennünket Adeline. A jó lélek. Ott volt a fiatal újság
író, N. F. is. Első kérdése hozzám az volt, hogy vajon arra a bot
rányra is tudok-e valami enyhítő körülményt felhozni, amelynek 
a Maison de la Culture volt a színhelye? Csak tőle értesültem, 
hogy mi történt. Jacques Duclos előadására nagy közönség jött 
el, vonzott a nyilvános vita ígérete. Eljött André Gide is. Duclos 
negyvenöt percig beszélt -  azt és úgy, ahogy már beszélni szoktak 
népgyűléseken. S amikor befejezte beszédét, akkor, ahelyett 
hogy megnyitotta volna a vitát, felszóh'totta a hallgatóságot, hogy 
esetleges kérdéseiket írják meg neki levélben -  és majd postán fog 
nekik válaszolni. Mondá, és sietve távozott. Gide, mint mondják, 
erre azt a megjegyzést tette, hogy ő ugyan sohase volt a heroikus
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gesztusok barátja, de Monsieur Duclos mégis, az ellenkező irány
ban, „kissé szerfelett túloz...”

„Kissé szerfelett túloz”, mondhatnám én, a Ce Soir, de Cassou 
is. Az Europe még mindig nem közölte az Optimisták első fejeze
tét, amely már több hónap előtt be volt tördelve és véglegesen 
korrigálva.

Július 22.

Olvasom az újságokban Thomas Mann levelét: „Bármi lesz 
a spanyol köztársaság sorsa, a köztársaságiak erkölcsileg már 
megnyerték a csatát.”

Lehet, hogy Thomas Mannt ez vigasztalja, de én szeretném, ha 
már egyszer úgy egész közönségesen, nemcsak erkölcsileg nyer
nénk egy csatát. Erkölcsileg állandóan nyerünk, és közben meg- 
döglünk. Egyébként ez se igaz. A Szovjetunióra ma már ez nem 
áll. Bárhogy is végződik az, ami ott ma történik, ott, legalábbis 
erkölcsileg, a forradalom csatát vesztett.

Ma levél Moszkvából. A borítékon ötvenkopejkás bélyeg: 
hadihajó, a Vörös Flotta tisztjei... s az előtérben rózsákból font 
füzér. Ma már tudom: esztétikai eltévelyedések nemcsak esztéti
kai szempontból értékelendők.

1938. szeptember 14.

Még mindig vannak emberek, akik valami jót várnak a háború 
kitörésétől. Az eszük és a szívük irtózik tőle, de az idegeik, a sok 
sebük kívánja, várja. Úgy jelenik meg nekik, mint valami miti
kus Végítélet, mennydörgés, villámlás, tűzvész -  mint valami 
apokaliptikus kiút, de kiút, kiút mégis a reménytelenségből, én 
azonban tudom, hogy ez nem k iú t .. .-----------------------------------

Kerestem Cassout, hogy megtudjam tőle, nem kaphatnék-e 
kivételesen valami előleget az Optimisták már rég kiszedett és
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betördelt első fejezetére. A szerkesztőségben azt mondták, ebben 
az egész hónapban Cassounak egyáltalán nem lesznek fogadó
órái. Próbáljam meg majd a jövő hónap első csütörtökén.

-  Mintha blokád alatt volnánk -  mondta ma M ., amikor 
megint üres kézzel jöttem haza, miután minden pénz híján gyalo
gosan látogattam sorba minden lehetséges szerkesztőséget.

1938. október 10.

Malraux nincs Párizsban, nincs tehát, aki Jean Paulhannál 
megbolygassa a Nouvelle Revue Frangatse-nél elszunnyadt ügye
met. Cassounál ott voltam csütörtökön. Nem adhat előleget, és 
még egy ideig vámom kell, míg sor kerülhet a fejezetemre. Előbb 
Paul Nizan regényét kell közölnie, mert az hamarosan könyvben 
is meg fog jelenni. Nevettem. Az én regényemmel kapcsolatban 
ez a veszély csakugyan nem fenyeget!

A lakásunk ablakából, mely előtt a reggeli órákban a piac zaj
lik, megpillantottam Jean Richard Bloch lányát, a kis fekete hajú 
France-ot, aki az egyetemen kémiát tanul. A párt illusztrált lap
ját, a Regard-1 árusította „á la criée”*. Láthatóan n e m  volt neki 
kellemetlen, hogy néztük, amint a szél a haját borzolja, míg hóna 
alatt nagy halom újsággal és zsebében a csörgő fémpénzekkel így 
áll a piacon. A moszkvai perek -  és a francia párt és a forradalmi 
gondolat csődje? O bizonyára meg van róla győződve, hogy szol
gálatot tesz az emberiségnek, amikor az utcán aRegard-t árusítja. 
Irigyeltem.

Tegnap a Le Temps arról ad hírt, hogy Blücher tábornok is 
kegyvesztett lett. „Kegyvesztett” -  ez azt jelenti, hogy vádlott, 
a vádlott pedig eo ipso elítélt.

Annak idején kivágtam a Pravdából egy fényképet, itt van 
most előttem: a Szovjetunió legfeisö katonai tanácsának tagjai, 
tizenhárom tábornok, egyik a másik mellett, két sorban. A képek 
alatt mindegyiknek a neve. Azt hiszem, közülük már csak egy'

* Rikkancsként.
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van életben, Bugyonnij. A többiek közül csak egy halt meg ter
mészetes halállal. A bírákat, akik aláírták Tuhacsevszkij és társai 
halálos ítéletét, Alksnist, Kasirint és Orlov admirálist ugyanaz 
a sors érte. Kedves, jó kis Francé Bloch! A Pravda közölte 
a kivégzett szovjet tábornokok feleségeinek a nyilatkozatát
-  a feleségek elátkozták kivégzett férjeiket mint a nép ellenségeit 
és aljas árulókat. És az öreg doktor, aki Gorkijt kezelte, azt is 
agyonlőtték. Szándékosan rosszul kezelte Gorkijt, beismerte
-  „beismerte”, hogy Buharin rendeletére, tehát igaz... Ezt gon
dolom, és annyi mindent kell gondolnom, míg nézem az ablakból 
azt a kipirult leányarcot, és hallgatom, ahogy lelkesen és fáradha
tatlanul kiabálja:

-  Camarades, achelez Regard. .. achetez Regard... * -  és közben 
felpillant ránk az ablakba, melegen és nagyon elégedetten.

Nem, nem irigylem. Nézem, hallom, és egyszerre érzem: van 
ebben az ártatlan hitben, épp ebben a buzgóságban valami vesze
delmes. Ez a mámoros lelkesedés, a legtisztább szándék is vesze
delmes, hogyha vak.

A z olyan házban, mint amilyen az, ahol mi laktunk a Boulevard 
Brune-ön, a házmester esetleges rokonszenve nagy szerencsét jelent 
a lakónak. A házmester kezébe kell lefizetni a lakbért, az Ő lakásán 
a telefon, s amikor a tartózkodási engedélyt kell meghosszabbíttatni, 
a rendőrség aligha felejti el, hogy a házmestertől kaphat információ
kat. A mi háztmsterünk a kommunista párt tagja volt, politikai néze
teink tehát megegyeztek. De egy személyes rokonszenv is keletkezett 
köztünk, amelynek a komolyságát semmi se bizonyítja meggyőzőb
ben, mint az, hogy tőlünk még olyan borravalókat sem fogadott el, 
amelyek egyébként Párizsban a lakók kötelezettségei közé számíta
nak. A mi úgynevezett anyagi körülményeinkről ő meglehetős világos
-  azaz sötét képet alkothatott magának, ha másból nem, akkor a tele- 
fotibeszélgetéseink alapján, melyektiél a fiatal házmesterré mindig 
jelen volt. A nemzetközi viszonyoknak mind nagyobb feszültsége is 
nem csekély mértékben járult hozzá, hogy ez a barátság elmélyüljön.

* Elvtársak, vegyetek Regard-í... * egye*- k Regard-t...
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Nekik volt rádiókészülékük, és az 1938-39-es években a franciák 
osztálykülönbség nélkül mind gyakrabban ülték körül a rádiókészülé
keiket, hogy Hitler egy-egy beszédéből megtudják, milyen sors vár 
a világra és személy szerint rájuk. A házmesterék egy szót se értettek 
németül, de a fiatalasszony, ölében a kislányával, lélegzet-vissza- 
fojtva hallgatta a Führer hangját, amely az érthetetlen nyelv miatt 
csak még félelmetesebben hatott rá, és ha a Führer hallgatói Nüm- 
bergben vagy Berlinben mint a megszállottak üvöltöztek, afiatalasz- 
szony, arcán a borzalom kifejezésével, önkéntelenül szorosabban 
ölelte magához a kislányát. Ok csak tisztára zeneileg reagáltak arra, 
amit hallottak, és a házmester, egyébként gépész, ezeknek a benyomá
soknak az alapján néha felkiáltott: „Salaud!”*, vagy ha a Führer 
szava egy ideig meglepően egyenletesen, különösebb lármás effektusok 
nélkül folyt, megkérdezte: „II a dégonflé, hein?”** -  és míg nekem 
bort töltött a poharamba, igyekeztek az arcomról leolvasni, hogy mit 
kell gondolni az újabb követelésekről, a szándékokról, melyeket „le 
Führer” jelent be, illetve táplál.

E z a barátságos házaspár már házmesteri állásánál fogva is kíván
csi természetű volt. Valahányszor telefonhoz hívtak, a házmestemé 
heves érdeklődéssel kérdezte meg, hogy ki hív, úgyhogy név szerint 
ismerte mindazokat, akikkel állandó jellegű érintkezésben voltunk. 
És ha aztán felcsöngetett, hogy jöjjek, és énlementem, valahogy fami
liárisán ejtette ki azoknak a neveit, akik engem hívni szoktak. Luc 
Durtain nem volt ezek között. Amióta a Mutualité-beli előadásomon 
elnökölt, csak ritkán és véletlenül találkoztunk. Egy májusi napon, 
azaz pontosan 1939. május hónapjának utolsó előtti napján a ház
mestemé lehívott, és azt mondta, hogy valami ismeretlen hölgy keres, 
madame Luc Durtain. Én is meg voltam lepve, mikor madame Luc 
Durtain közölte velem, hogy B.-nek, a nagynevű írónak az özvegye 
kérte tőle a címemet, illetve telefonszámomat, s hogy nincs-e kifogá
som ellene, hogy ő közölje ezzel a hölggyel címemet, illetve a telefon
számot, melyen megtalálhat. A franciák, úgy látszik, azt gondolják, 
hogy aki keresi őket, az akar tőlük valamit, tehát udvariasan felha

* Gazember!
** Na, mi az. kiadta mérgét?
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talmazást kémek, mielőtt közük harmadik személlyel valakinek 
a címét.

Sietve adtam meg a kért ,felhatalmazásf> -  sietve és mindjárt 
szinte felvidulva, mert B. özvegyének neve és egyáltalán az, hogy 
érdeklődött irántam, ebben az időben csak kellemes várakozásra 
adhatott okot, valami változással biztatott, reménnyel.

Nem telt öt percbe, és máris felhívott a nagynevű író özvegye. Arra 
kért, hogy sürgősen keressem fel a lakásán, legjobb lesz már holnap, 
délután hatkor; ő már régóta vágyott rá, hogy közelebbről megismer
jen, de természetesen ez magában nem lett volna elég ok, hogy engem 
magához fárasszon. Most azonban számomra igen fontos ügyben kell 
beszélnie velem.

-  Mintha blokád alatt volnánk -  mondta M. pár hónappal ezelőtt, 
és én e hölgynél tett látogatásom alkalmával megtudtam, hogy nem 
„mintha”, hanem egész egyszerűen blokád alatt vagyunk. Módom
ban volt több mint egy éven át a magam bőrén érezni, hogy milyen ez
-  de hogy csakugyan ez az, tudniillik hogy csakugyan tervszerűen 
elrendelt és következetesen alkalmazott rendszabály volt, azt csak 
akkor, 1939 májusának utolsó napján, egész biztosan pedig június 1- 
jén tudtam meg.

Odamentem, természetesen pontosan, a meghatározott órában. Úri 
lakás, az előszobában nagy, csiszolt tükör, a falakon antik kínai 
selyem, fehér főkötős szobalány magas sarkú cipőben, a halk hangja 
és a mosoly, mely udvariasságról és egyben tiszteletről tanúskodik
-  mindez már előre is azt szuggerálja, hogy ha nem is kiválasztott, de 
mindenképp kiváltságos lények világába, valami magasabb szférába 
jutottál. A nagy, csiszolt tükör valósággal figyelmeztet, hogy vess még 
egy gondos pillantást magadra, és igyekezz, amennyire már ez lehetsé
ges, kellemessé tenni a te balkáni megjelenésedet, öltözetedet, nyak
kendődet, mielőtt beljebb haladsz.

A szobalány bejelentett, és a hölgy elébem jött, szélesen kitárva az 
ajtót és utat mutatva egy szoba felé, ahol teához volt terítve, de nem 
ültetett mindjárt az asztalhoz, hanem előbb egy intim szögletbe, mint 
mondta. A hölgy alkalmasint sokkal idősebb volt, mint látszott vagy 
látszani akart -  egyébként semmi se látszott belőle, mert rajta minden 
be volt festve; valami kék selyemruha volt rajta, és az ujjain gyűrűk
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villantak meg, amikor felemelte a kis asztalon elhelyezett, faragások
kal díszített nagy fadoboznak a födelét, s azzal a kérdéssel tolta elém, 
hogy mit szeretek jobban, cigarettát vagy szivart -  és aztán a hölgy 
alkalmat adott nekem, hogy megint egyszer megcsodáljam a társasági 
élethez szokott személyeknek azt a különös képességét, mellyel állan
dóan, pillanatnyi fennakadás nélkül tudnak beszélni, anélkül hogy 
bármit is mondanának. Mosolyognák, sőt nevetnek, úgy tesznek, 
mintha csakugyan egy rendkívül élénk párbeszéd fejlődött volna ki, 
mely őket kitűnően elszórakoztatja. Tíz perccel később már a teához 
terített nagyobb asztalnál ültünk, az asztalon sütemények, melyek 
más körülmények között nagyon is vonzottak volna, de most erősebb 
volt a kíváncsiságom, hogy mért hívtak ide. Természetesen a hölgy 
ajkán mindjárt az elején felhangzott az Optimisták szó azzal kapcso
latban, hogy már sokat beszéltek neki rólam és az én (nem mintha 
hízelegni akarna, csak ismétli, amit mások mondtak neki) eredeti és 
kivételes tehetségemről... Amint elkezdtük inni a teát, a hölgy rátért 
a téma érdemleges tárgyalására:

-  Úgy tudom, hogy már meglehetős ideje igen szűkös anyagi körül
mények között él.

Meglepetten, de annál őszintébben válaszoltam:
-  Igen. Igen szűkös körülmények közt... ez, asszonyom, voltakép

pen eufemisztikus kifejezés. Abból élek, amit a feleségem...
A  hölgy nem hagyta, hogy befejezzem a mondatot.
-  Tudom, tudom... En önről akarok beszélni. Nem tud kiadót 

találni az Optimistáknak, sőt bizonyos idő óta még a novelláit se 
tudja elhelyezni, egyáltalán semmit se abból, amit ír. Igaz?

Megdöbbent és egyben szinte vidám felindulásomban visszatettetn 
a tányérra a csészémet.

-  Pontosan így van. Honnan tudja?
Nem felelt a kérdésre, hanem folytatta:
-  C’est affreux! Rettenetes, különösen akkor, ha az ember meg

gondolja, hogy az ön tehetségével milyen sikerei lehetnének! S azt sem 
tudja elérni, ilyen tehetség mellett még azt se, hogy a Ce Soir valami 
novellácskáját közölje -  ez nevetséges és rettenetes!

S aztán rövid szünet után, mintha csak azt akarna, hogy még 
nagyobb legyen a meglepetésem, megrovóan tette hozzá:
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-  És tudja-e, hogy ki a hibás ebben? Ön, csakis ön!
Elnevettem magam. Nem jókedvből, hanem csak azért, mert oly

butának éreztem magam, hogy zavaromban semmi mást se tudtam, 
mint nevetni.

-É n ?
-  És csak öntől függ, hogy ez az egész nevetséges és fertelmes hely

zete egy csapásra gyökeresen megváltozzék. Ezt nem én mondom; ezt 
általam üzenik önnek. Ön a Mutualitéban előadást tartott a moszk
vai perekről („de ces procés aifreux”*), és az elvtársak -  a hölgy 
ekkor ejtette ki először a „camarades” szó t- nem voltak megelégedve 
az előadásával.

Ellentmondtam. A zt állítottam, hogy az elvtársak -  név szerint fel
soroltam őket-annyira elégedettek voltak az előadással és a hatással, 
hogy külön füzetben is szándékuk volt kiadni.

A  hölgy félbeszakított. Ó nem e z e k r ő l  az elvtársakról beszélt, 
hanem azokról, akik mérvadók. És akkor jutott eszembe egy púpos 
ember, elegáns szürke ruhában és a kabátja felső zsebében fehér zseb
kendővel, akit a Savoir csoportnak tartott előadásomon láttam, és 
akinek a jelenléte a Mutualitéban is szemembe tűnt, mert ott állt azok 
között, akik gratuláltak nekem, de ő nem gratulált. Később aztán 
valaki meg is említette, hogy a szürke ruhás úr a párizsi szovjet nagy- 
követségen dolgozik, és hogy kijelentette, hogy az ő véleménye szerint 
az én előadásom nem volt eléggé „éles”.

-  Ez tévedés. Épp ez után az előadás után engem mindenütt 
a lehető legbarátságosabban fogadtak... -  igyekeztem meggyőzni 
a hölgyet.

-  No igen, barátságosan fogadták, mert azt remélték, hogy majd 
megjavul. Azóta annyi minden történt. Oroszországban. Vártak. 
Aztán pedig már nem vártak tovább. Hagyták, hogy lakoljon. Egy
szóval az elvtársak megbíztak engem, hogy adjam át az üzenetet, 
hogy elvárják, hogy színt fog végre vallani. Cikk vagy tanulmány for
májában, azt önre bízzák. A fontos a tartalom. Két évig élt a Szovjet
unióban, és most lendületesen, lelkesen és merészen végre meg kell 
írnia, hogy akikre a Szovjetunió igazságszolgáltatása lecsapott, azok

* Ezekről a rettenetes percektől.
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megátalkodott gonosztevők és így tovább, és így tovább... De hiszen 
tudja, hogy hogyan szokás az ilyen dolgokról írni.

Volt abban valami tüneményes, ahogy az előkelő hölgy arcáról 
eltűnt a finom, elbűvölt és bűvös mosoly. Szemem láttára alakult át, 
lett evilági józan üzletember vagy ügyvéd, úgyszólván szárazon, tár
gyilagos logikával: még az éterikus szopránja is valami kemény, 
mélyebb hanggá változott át.

-  A z elvtársak egy pillanat alatt gyökeresen megváltoztathatják az 
ön nehéz helyzetét, de hogy ők ezt akarják, ehhez szükséges, hogy ez 
megfeleljen az ő érdekeiknek. Ha ön a kívánt irányban és a kívánt 
módon aktívvá fog válni, akkor ezzel egy időben az elvtársak mindent 
meg fognak tenni, hogy az ön neve pozitív fémjelzést kapjon. Akkor 
nem lesz többé olyan csekélységről szó, mint a Ce Soir-beli novellák 
problémája, hanem az Optimisták fog sorra kerülni -  akkor kiadni 
a regényt Párizsban, Londonban és valamelyik emigráns kiadóválla
latban német nyelven, nincs ennél könnyebb és egyszerűbb. A reklám
ról majd gondoskodnának. Hírnevessé tennék, hogy annál nagyobb 
legyen a hatása annak a pár cikknek, tanulmánynak vagy nyilatko
zatnak, amit időnként megírna. A feltétel, az előfeltétel, hogy ilyen 
értelemben késedelem nélkül tegyen közzé valami energikus, határo
zott és merész írást. Ez igazán könnyű, és a helyzete nyomban megvál
tozik. Vous serez láncé.*Ezt az üzenetet kellett átadnom.

A nagy író özvegye megint mosolygott. S amíg néztem, felrémlett 
előttem Lopuhina elvtársnő, Nagy Péter cár miniszterének egyenes 
ági leszármazottja, amint cigaretták füstfelhőjében ott ül a mi Bolsoj 
Nyikolovorobinszkij peteulok-beli lakásunk szobájában az ottomá- 
non, és múlnak az órák, anélkül hogy szabadulni tudnánk a jelenlété
től. Itt nem voltak füstfelhők; még cigarettázni is elfelejtettem. Itt nem 
kellett órákon át tűrnöm ezt a beszélgetést, melyet a maga egészében 
még nem is tudtam felfogni, de amit belőle megértettem, elég volt 
ahhoz, hogy sürgősen be akarjam fejezni.

-  Hát annyira siet? -  hallottam, mikor felálltam, megint azt a lágy 
szoprán hangot. -  Még meg se itta a teáját.

Igazság szerint egész jól megértettem az üzenetet. Minden pillanat

* Megnyílik az út.

604



tál világosabb lett előttem, hogy mit jelent. De épp azért forrt torkomra 
a szó. A hölgy arcán őszinte csodálkozás:

-  Elvégre, ami a jövőt illeti, azt hiszem, kellemes, sőt nagyon kelle
mes dolgokat hallott tőlem.

-  Sokszor voltam már rossz helyzetben, de soha eszembe se jutott, 
hogy valami mást is írhatnék, mint amit gondolok. És hogy eladjam 
magam, hogy épp elvtársak tekintsenek megvásárolhaiónak... -  nem 
ilyen összefüggően, de valami ilyet dadogtam.

A  hölgy azonban megértett. Mindketten már álltunk a terített asztal 
mellett, ki-ki a maga helyén.

-  Ha ez a válasza, ezt a választ nem fogom átadni -  mondta szem
rehányóan. -  Gondolja meg a dolgot. Mondjuk, holnapig. Holnap 
délig. Csak ne felejtse el, és ezt nem én, hanem az elvtársak mondják: 
ők nemcsak azt tudják megtenni, hogy segítenek, hogy pályát nyitnak, 
nevet szereznek; van eszközük az ellenkezőjére is, ezt már tapasztal
hatta; ezt a mai helyzetét még rosszabbá is tehetik, sokkal rosszabbá. 
S tulajdonképpen nem kémek mást, mint elvtársi szolgálatot. Ne 
legyen könnyelmű!

Minden forgott körülöttem:
-  E z fenyegetés... úgy hangzik, mint valami ultimátum...
-  Istenem, mire jó ilyen csúf nevet adni egy baráti üzenetnek? 

-  vélte a hölgy, és kikísérve engem, azt mondta: -  Hívjon fel holnap 
telefonon.

Pár nappal előbb egy fiatal spliti barátunkkal, I. R.-rel abban 
állapodtunk meg, hogy ez este a Montmartre-on fogunk találkozni. 
Neki volt pénze, és meg akarta nekünk mutatni azt az igazi Moni- 
martre-t az éjjeli mulatókkal, melyeket mi csak kívülről ismertünk. 
A megbeszélés szerint a Piacé Pigalle-on szálltam ki a földalattiból. 
Ott már vártak.

Van az izgalomnak egy olyan foka, mely ellen alkalmasint úgy 
védekezik az ember, hogy már nem is érzi a feszültséget. A földalattin 
valahogy kábultan ültem, és mikor fölértem a lépcsőkön, nem értet
tem, hogy amint megpillantottak, M. és a spliti barátunk, miért siet
nek olyan ijedten felém.

-  Ultimátumot kaptam -  mondtam nekik.
És megint nem ismerkedtünk meg a Montmartre éjszakai mulatóhe

lyeivel.
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Amikor a Boulevard Brune-ön otthon elmondtam M.-nek ama 
hihetetlen beszélgetésnek minden részletét, felvillant bennem az 
a mentő gondolat, hogy talán ez az özvegy egyszerűen, isten tudja, 
miért, csak fontoskodott. Nem volt valószínű, hogy elvtársak elvtárs
sal szemben tervszerűen ilyen módszereket alkalmazzanak. Hogy 
egész éven keresztül kiéheztessenek egy embert azért, hogy aztán az 
ráálljon egy üzleti ajánlatra, amely egyben ultimátum -  ezt semmi
képp se szabad elhinni. Legalábbis addig nem, amíg minden kétséget 
kizáróan meg nem győződöm róla, hogy így van. Hogy holnap mégis 
telefonáljak ennek a párizsi Lopuhinának, hogy még egyszer talál
kozni akarok vele, s hogy akkor valami bizonyítékot kérjek tőle arra, 
hogy amit ő beszélt, az csakugyan megbízás, üzenet? M. ellene volt, 
hogy ezzel a hölggyel bármi okból is még egyszer találkozzam vagy 
egyáltalán beszéljek. Én is beláttam, hogy ha az egész ügy puszta 
misztifikáció, ettől a nőtől úgyse fogok semmit megtudni. Menjek 
a szovjet nagykövetségre, és kérdezzem meg ott? Kit? K it keressek? 
A púpost, akinek a nevét se tudom? S ha ott azt felelik nekem -  és 
valószínű, hogy azt fogják felelni - ,  hogy semmit se tudnak a dologról, 
s talán még azt is, hogy egyáltalán nem ismerik azt az özvegyet, ez se 
pro, se contra nem bizonyít semmit. Hogy megkíséreljem megtudni 
valaki harmadik személytől, hogy mit gondoljak az egészről? De úgy 
tűnt, ha nekem mondana el bárki is hasonló történetet, nem hinném el, 
rágalomnak minősíteném.

Reggelre azonban már egész biztosan tudtam, hogy miiyen módon 
kell megtudnom a biztos igazságot, éspedig a legegyenesebb úton. A z  
a hölgy, az „elvtársak” üzenetének átadója, több ízben emlegette a Ce 
Soirí. Ha igaz, hogy a Ce Soir utasítást kapott a „kiéheztetésemre”, 
akkor erről J . R . Blochnak tudnia kell. Levelet írtam neki, és a cső
postán küldtem el. Bármekkora is az elfoglaltsága, mielőbb beszél
nem kell vele. S azt is megírtam, hogy első találkozásunk óta bará
tomnak tartom, és nem vesztettem el iránta a bizalmamat ebben az 
utolsó, számomra oly igen nehéz évben sem. Ezért kérem, értesítsen, 
mikor láthatom. Ha talán nem kíván fogadni, írja meg azt is őszin
tén.

Megőriztem a válaszát, amelyet 1939. június 3-án a Ce Soir sárga 
levélpapírján írt nekem:
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„Kedves barátom,
a levele nagyon megörvendeztetett. Igen, látni akarom. Felke- 

reshetne-e engem a szerkesztőségben holnap, vasárnap tizenegy 
körül? Ha nem, telefonálhatna-e nekem hétfőn délelőtt tizenegy 
és tizenkettő között?

Ön és az Ön felesége iránt a régi hűséggel
J . R. Bloch”

Vasárnap tizenegy órakor ott voltam Blochnál a szerkesztőségben. 
Már több hónapja nem láttam. Ellentétben velem, aki semmiféle ter
vet se készítettem arról, hogy hogyan és mit fogok neki mondani, neki 
nyilvánvalóan megvolt a programja. Nagyon komoly volt, és percekig 
fogta a kezemet, mielőtt hellyel kínált. Még egyszer megköszönte 
a levelemet, és nem várva a kérdéseimre, ő kezdett mindjárt beszélni, 
éspedig in médiás rés:

-  Nekem kellett volna, és már sokkal előbb, keresnem ezt a találko
zást. De nem tudtam magam rászánni. Egyszerűen azért, mert kelle
metlen volt, túlságosan kellemetlen volt nekem. Épp ezért valósággal 
megszégyenített a levelével. Az embernek mindig az első impulzusa 
szerint kellene cselekednie. Ha akkor mindjárt kezdetben beszéltem 
volna önnel, nem kerültem volna abba a helyzetbe, hogy tudatosan 
egyszerűen becsapjam. De mennél inkább múlt az idő, annál nehezeb
ben tudtam elhatározni magamat a találkozásra. S aztán azt is mond
tam magamban: találkozni, van-e értelme, célja? Ha a körülmények 
nem volnának olyanok, hogy úgyse tehetek semmit, ha a dolgok állá
sán bármit is változtathatnék, az más volna, de így? Csak azért, hogy 
megmondjam, hogy semmit se tehetek?... De mikor megkaptam 
a levelét, éreztem, hogy mégis keresni kellett volna ezt a találkozást, 
éspedig nekem, és sokkal, sokkal előbb! Ezt akartam mindjárt meg
mondani. Most pedig tessék.

Egész idő alatt a szemembe nézett, és a vékony ajka körül ott reme
gett az ő rezignált, ideges mosolya. És várt. Én erre megneveztem 
a híres író özvegyét, és elmondtam, hogy milyen üzenetet adott át 
nekem.
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Bloch természetesen igen jól ismerte a hölgyet, és igen helyesen úgy 
találta, hogy ebben az esetben az ő személye nem érdekes. Arról, amit 
ebben az üzenetben én ultimátumnak nevezek, semmit se tud mon
dani. Hogyan fogok rá reagálni, illetve hogyan reagáltam rá, az az én 
dolgom. A z ő véleménye szerint valóban üzenetről van szó, és ezt 
a véleményét arra alapozza, hogy sajnos meg kell erősítenie, leg
alábbis ami a Ce Soirí illeti, ő tudja, a Ce Soltnak nem volt szabad 
az én kézirataimat közölni.

-  Amikor annak idején azt a levelezőlapot írtam, hogy majd gon
doskodom róla, hogy továbbra is közöljék a novelláit, már akkor fur
csa volt nekem, hogy olyan sokáig tartották vissza a kéziratát. De 
akkor még reméltem, hogy csak hanyagságról van szó. Aragon azon
ban felvilágosított, hogy nem erről van szó. Aragon mondta, hogy 
Moszkvából jött utasítás, hogy ideiglenesen -  jusqu’á nouvel ordre* 
-  nem kell közölni az ön dolgait. Azt gondoltam, ez Kun Béla letar
tóztatásával függ össze, s megkérdeztem Aragont, hogy talán 
a magyar párt kívánsága ez? Aragon erre nem tudott válaszolni. Csak 
azt mondta, hogy Moszkvából kapta ezt az utasítást. M it tehettem? 
M it tett volna ön az én helyemben? És mit tehetek most önért ilyen 
körülmények közt?

-  Nem tehet semmit- feleltem, és még néhány pillanatig ültem vele 
szemben; mintha még valamire vártam volna, de nemcsak én, hanem 
ő is. Egyformán, mind a kelten, azt hiszem, úgy éreztük, hogy ez 
a találkozásunk valahogy ezzel nem végződhet. A végén mégis feláll
tam. Bloch kikísért. Amikor a lépcsőházból visszatekintettem, még 
mindig ott állt az ajtóban, és nézett utánam. **

Valószínűleg a titkos és ostoba reményben, hogy talán Romain 
Rolland tehet az érdekemben valamit, de azért is, mert lehetségesnek 
tartottam, hogy ki tudja, milyen kommentár kíséretében értesíthetik 
róla, hogy én megtagadtam az engedelmességet, megírtam neki, hogy 
a nagynevű író özvegye milyen üzenetet adott át nekem, és azt is, amit 
Blochtól tudtam meg. Megírtam, hogy az ellenem alkalmazott rend

* Újabb utasításig.
** Csak 1946-ban találkoztam vele újra, mint a francia írók delegátusával a jugoszláv 

írók első kongresszusán, Beogradban.
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szabály talán még a moszkvai tartózkodásom idejéből való elégedet
lenségre vezethető vissza; észrevették tán, és bűnömül rótták fel, hogy 
az én aláírásom nem szerepelt a külföldi írók aláírásai közt, akik 
akkor Moszkvában a bírósági tárgyalás előtt nyilatkozatukban ha
lálos büntetést követeltek a vádlottak fejére. Mindenesetre úgy va
gyok most Párizsban, mint az angolok Tien-Csinben -  írtam neki - ,  
azzal a különbséggel, hogy ott a japánok helyezték blokád alá az an
golokat, míg én olyan angol vagyok, akit az angolok akarnak kiéhez
tetni.

Nem tudom elgondolni, hogy Rolland épp erre a levelemre nem fe
lelt volna, ha csakugyan megkapta. E z volt az én utolsó hozzá intézett 
levelem -  és az egyetlen, amelyre nem kaptam választ. A z életemnek 
egy egész szakasza az ő levelével kezdődött, melyre nem számítottam, 
s életem e szakaszának végén hiába vártam a levélre, melyre joggal 
számíthattam.

Ha az ember már régóta azzal a szorongó érzéssel él, hogy minden 
percben rászakadhat a ház, s ha aztán csakugyan megtörténik, hogy 
a ház a fejére szakad, s ő életben marad, a katasztrófa ugyan kataszt
rófát, de egyben felszabadulást is jelent; az ember felszabadul attól 
a sötét szorongástól, amely megmérgezte nappalait és éjjeleit. Vége
zetre most már világos volt előttem, hogy hányadán vagyok, azaz 
hogy nincs mit vámom. A bizonytalanság és az örökös, kudarccal vég
ződő kísérletek felőrlik az ember erejét; ehhez képest az összes remé
nyek körül támadt „tabula rasa” a teljes rezignáció erőforrássá válik.

Valahogy így is történt. Amint nyilvánvalóvá lett, hogy épp a hoz
zám legközelebb állók hiúsítják meg minden kísérletemet, hogy meg
szabaduljak, hogy ne térdig és azon fölül gázoljak a „koldusság- 
Nílus” iszapjában, magam elé vettem azt a még Moszkvában, Kun 
tanácsára elkezdett regényt, és meglehetős intenzíven úgy dolgoztam 
rajta, mintha valami okból sietnem kellene a befejezésével.

M. ebben az időben részben titkárnője, részben gépírónője volt egy 
igen idős bécsi hölgynek, Zuckerkandl, a híres bécsi anatómus özve
gyének. Hitler elől menekült Bécsből, ahol afféle irodalmi szalonja 
volt, és az osztrák és német emigránsok az egykor igen befolyásos öreg 
asszonyt továbbra is „Frau Hofrat”-rca& titulálták. Ami az őpoliti
kai meggyőződéseit illeti, az öreg hölgy az Osztrák-Magyar Monar
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chiát a legtökéletesebb s a saját szempontjából bizonyára joggal a leg
kellemesebb történelmi alakulatnak tartotta. Függetlenül politikai 
nézeteitől, megszerette M.-t, és amikor Franz Werfel arra kérte, hogy 
ajánljon neki gépírónőt, aki hajlandó volna hozzá Sanaryba, a fran
cia Riviérára jönni, ZuckerkandlnéM.-t ajánlotta, és Werf el fizetett 
annyit, hogy én is M.-vel mehettem, s az ő keresetéből ott mind a ket- 
ten élhettünk.

Párizs utánSanary valósággal idillikus közjáték volt. M. minden
nap elment Werfelhez a villájába, ott dolgozott Werf el dolgozószobá
jában, az egykori malomból lakássá alakított ház egyik kerek helyisé
gében, melynek minden ablaka a tengerre nyílt. M i magától a fürdő
helytől valamivel távolabb találtunk szobát, és minthogy már semmi 
jót se lehetett várni, semmi rossz se ért, és az új regényem gyorsan 
haladt előre. Igaz, egyszer még incselkedően az Optimisták kiadásá
nak a lehetősége is újra felbukkant. Werf el és a felesége ugyanis kezd
tek mindinkább érdeklődni irántunk, engem is meghívtak, és Werf el 
értett hozzá, hogy olyan témákra terelje a szót, amelyek a nézeteink 
között fennálló nagy különbségek ellenére is érintkezési pontokat 
teremtettek köztünk. S minthogy épp az ő amerikai kiadója látogatá
sát várta, azzal biztatott, hogy az majd az ő szavára rászánja magát, 
hogy nekem is kiadóm legyen -á m  az idillikus közjáték mindössze hat 
hétig tartott. Mielőtt az amerikai kiadó látogatóba érkezett volna 
Sanaryba, megelőzte Ribbentrop az ő Moszkvában tett látogatá
sával.

Mikor azon az augusztusi napon M .-t Werf el villájáig kísértem, 
hazaútban a főtéren egyszerre magára vonta a figyelmemet valami 
különös, nagyon komoly kifejezés azoknak az embereknek az arcán, 
akiket egyébként a déli tengerparti kisvárosban máskor inkább derűs
nek és gondtalanul nyugodtnak láttam. A reggeli fényes magas kék ég 
még szembetűnőbbé tette a komorságot és gondot a szembejövő embe
rek arcán, s furcsa volt az is, hogy az emberek, a szokástól eltérően, 
nem álldogáltak kisebb-nagyobb csoportokban, ráérően csevegve és 
nevetgélve, hanem mintha egyszerre külön-külön és valamennyien, 
teljes csendben, valahová nagyon sietnének. Valami rendkívülinek 
kellett történnie. Megvettem a Le Petit Vari, az első napilapot, amely 
már megérkezett, és mindjárt az első oldalon nagy fekete betűkkel
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tűzött a szemembe a cím: „Coup de théátre á Moscou.”* Később 
megjött a L’Humanité is: az első oldalon nagy Sztálin-fénykép, és 
alatta a szöveg: >yA béke nagy harcosa.” És ez a lap, amely még teg
nap ófrancia nép esküdt ellenségének bélyegzett mindenkit, aki csak 
lehetségesnek is tartott valami modus vivendií Hitler Németországá
val, a L’Humanité most a mindenáron való békéért száll síkra, és 
ugyanazt mondja, amit annak idején a Le Temps vezércikke írt 
„Mourir pour Danzig?” címen. Meghalni Danzigért?

Párizs, 1939. augusztus 31.

Tegnap megint visszajöttünk Párizsba. Egész úton a pályaud
varok el voltak sötétítve, a városok elbújtak a sötétben, de az égen 
a hold teljes fényében világított, tökéletes közönnyel a történelem 
iránt. A vonatunk, a harmadik osztály zsúfolva; senki se lökdöső
dik, senki se hangos; mintha az emberek még udvariasabbak vol
nának, mint egyébként. Segítenek elhelyezni a kofferünket 
-  a kéziratoktól olyan nehéz - ,  s nem telt el negyedórába, valaki 
már felállt, hogy átadja a helyét M.-nek.

1939. szeptember 4., hétfő.

...Hadüzenet napja... Úgy írtam le ezt a szót, mintha a távoli 
múltról beszélnék, nem a tegnapi napról. Az emberek minden 
pillanatban az órájukat nézték. Mi épp a Rue Pernettyn voltunk, 
mikor megjött az a délutáni öt óra. Az automobilok gyorsabban 
hajtottak, mint egyébként, és valahogy nagyobb zajjal; valójában 
azért lehetett jobban hallani őket, mert kevesen maradtak itt 
Párizsban. Nagyon sokan már el is hagyták a várost, de azokat se, 
akik itt maradtak, nem lehet megtalálni. Se a telefon, se a cső
posta nem működik. Lenormand, a drámaíró eljött hozzánk 
a lakásunkra. Őt és a feleségét csak mások által ismertük, párszor

* Váratlan fordulat Moszkvában.
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találkoztunk azelőtt. A felesége küld nekünk ötszáz frankot, el
utazott ugyan már, de valami kis pénzbeli segélyt akart nekünk 
hagyni.

Az utcán bennünket, idegeneket arról lehet megismerni, hogy 
senki idegennek nincs gázmaszkja -  ellentétben a franciákkal, 
akik az államtól kaptak gázmaszkot, s nélküle nem mennek ki az 
utcára. ,J\.bri, cave, gaz”* -  ezek most a legtöbbet hallható sza
vak, a beszélgetések normális témái. Mindennek egyszerre más 
a jelentése, mint volt tegnap. A házmesterné sugárzó arccal 
mutogat valami cédulát a köréje gyűlt lakóknak. Egy rendőr 
hozta neki az előbb. A cédulán az áll, hogy a férje leesett a motor
biciklijéről, és hogy bevitték a kórházba. ,JBicétre”... „Multiples 
contusions.”**

-  Talán ez mentette meg az életét -  mondja a házmesterné elé
gedetten, s az emberek csakhogy nem gratulálnak neki.

Alattunk kalapálnak. A földszinti gőzmosoda kirakatát fedik 
be deszkákkal. M. az ablakokat keresztbe tett papírszalagokkal 
ragasztja be, mert a házmesterné jött jelenteni, hogy ez kötelező. 
A villanykörtét már tegnap kék papírral kellett beburkolni.

Amikor reggel felébredtünk, csodálkozva állapítottuk meg: ez 
volt, megvolt az első háborús éjszakánk.

A Paris Soir közli ma az első számú francia hadijelentést: „Szá
razföldi, légi és tengeri haderőnk akcióba lépett...”

Sanaryban M.-nek nem volt ideje, hogy számomra gépen 
írjon. Werfel az ő új regényét diktálta neki, mely a katolicizmus 
„örök értékeit” van hivatva dicsőíteni. Az én kézirataim fölhal
mozódtak. Ma kezdtem M.-nek diktálni. Sanaryban befejeztem 
a Tizennégy nap tizenkettedik fejezetét. Van tehát mit gépelni leg
alább öt napra -  öt nap! Fogunk-e egyáltalán még öt napig élni?

* Óvóhely, pince, gáz.
** Bicétrekórház... Többrendbelizúzódás.



UTÓIRAT





Zagreb, 1955.

Ezzel és így végződött Párizsban az Optimisták és szerzője 
moszkvai története.

Az Optimisták és szerzője további történetének a színhelye már 
Jugoszlávia volt. Ami a cselekmény új színhelyén történik, az 
már nem az előbbi történetnek a folytatása, hanem egy újnak 
a kezdete. Amit Moszkvában tanácsoltak és sürgettek barátok, és 
amit ott s akkor az író nem tudott, nem tudhatott megtenni, tud
niillik hogy előszó vagy utószó formájában új perspektívából 
írjon magyarázó szöveget az Optimisták hoz, az itt most megtör
tént -  ennek a moszkvai naplónak, a regény regényének nyilvá
nosságra hozásával.

Ez az új korszak -  ez az író egyéni élete szempontjából is új kez
detet jelentő korszak tette lehetővé, hogy ilyképp évtizedek után 
a regény és a regény regénye és velük együtt írójuk élete is meg
lelje a maga pozitív konklúzióját.





FÜGGELÉK



I



Még egy utóirat

Zagreb, 1965.

Az Egy regény regénye címen itt közzétett naplójegyzeteim elő
ször 1955-ben, horvát fordításban kerültek nyilvánosságra. 
A könyv újabb, Növi Sadon 1961-ben magyarul, majd még 
inkább az 1962-ben Kölnben megjelent német nyelvű kiadását 
követően több európai országból, de Amerikából is leveleikkel és 
személyesen is felkerestek emberek, kik az Egy regény regénye lap
jain szereplő egyik vagy másik személlyel annak idején közeli 
vagy távolabbi kapcsolatban voltak. Részletek iránt érdeklődtek, 
de ugyanakkor adatokat is közöltek azokról a személyekről és 
további sorsukról, kiket 1937 után, mikor a Szovjetunió területét 
el kellett hagynom, szem elől tévesztettem.

A naplókézirat, mely nyomtatott könyv alakját öltötte, ily 
módon elkezdte és folytatta a maga, írójától különvált, önálló éle
tét. S így történt, hogy e könyv kívülről, hozzájárulásom nélkül, 
számomra is meglepően, további izgalmas folytatással, a megírot- 
takat új megvilágításba helyező, új szempontokból magyarázó és 
kiegészítő részletekkel, szinte egész fejezetekre való anyaggal 
gazdagodott.

Az Egy regény regénye azonban épp mint spontánul, nap nap 
után rótt egyéni naplójegyzetek jelentenek hiteles kordokumen
tumot és tanúságtételt. Nem volna tehát helyénvaló, hogy a sok 
kívülről kapott és nem személyes élményből származó adatot fel
használva változtassak a naplójegyzetek eredeti szövegén.

Ennek az eredeti szövegnek meg kell maradnia változatlanul.
Ettől függetlenül, meg kell vallanom: az új adatok ráeszméltet

tek, hogy mint minden hiteles szöveg, az én moszkvai naplójegy
zeteim is mennyire sokrétűek. Ez új adatok ismeretében e majd
nem három évtized előtt papírra vetett naplójegyzeteimet magam
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is másképp olvasom, mint azelőtt, számomra is döbbenetesen új 
hátteret világítanak meg és új összefüggéseket fednek fel. Gondo
san, nemegyszer önkínzó pontossággal regisztráltam tapasztala
taimat, meglepetéseimet, csalódásaimat, kétségeimet és a kiáb
rándulást, de -  most már nyilvánvaló -  még akkor is, mikor meg- 
téveszthetetlenül látni véltem a valóságot -  amit láttam, az csak 
mesterségesen, tervszerűen tompított külszíne volt egy a látható
nál, még a láthatónál is sokkalta rémületesebb valóságnak.

Ahhoz, hogy az olvasó kellő megvilágításban láthassa az Egy 
regény regényében foglalt feljegyzéseket, neki is, legalább sommá
san, meg kell ismernie, mi lett a sorsa azoknak, akik annak idején 
az Egy regény regénye írójának sorsát intézték -  s akik, ellentétben 
ezzel az íróval, igenis tudták, hogy minden állásfoglalásuk, sőt 
minden kimondott és éppúgy minden ki nem mondott szavuk 
milyen veszedelmeket zúdíthat rájuk.

Ma már tudom, hogy nem nekem, hanem Aroszev elvtársnak, 
a VOKSZ elnökének volt igaza, amikor még Párizsban, a Szov
jetunió nagykövetségén -  bármennyire is megütköztem ezen 
-  még csak kezébe se akarta venni az Optimisták kéziratát, hanem 
Romain Rolland-ra hárította a kizárólagos felelősséget azért, 
hogy meghívott a Szovjetunióba. És amit a naplóm tanúsága sze
rint akkor képtelen voltam megérteni, ti., hogy mikor már 
Moszkvában álltam szemtől szemben vele, Aroszev elvtárs épp 
a maga exponált társadalmi-politikai magas pozíciójára hivat
kozva kifejezetten megtagadta, hogy az Optimisták kiadása érde
kében összeköttetésbe hozzon valamelyik moszkvai kiadóválla
lattal -  ma már értem, hogy Aroszev elvtárs tudta, mit csinál, 
mikor következetesen azon volt, hogy saját iniciatívából lehető
leg semmit se csináljon. Ma értem, hogy a neki jutott kiemelke
dően magas, tehát annál veszedelmesebb tisztséget -  a külfölddel 
való kulturális kapcsolatok irányítását -  igyekezett úgy betölteni, 
hogy amennyire csak lehetséges, ő maga semmit se irányítson. 
S nem azért, mintha természete szerint irtózott volna az önálló 
cselekvéstől. Életrajza, melyet utólag ismertem meg, épp az 
ellenkezőjét bizonyítja: Alekszandr Aroszev 1890-ben, Kazany- 
ban született, tizenöt éves kora, 1905 óta részt vett a forradalmi
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mozgalomban, a cári Oroszországban börtönbe zárták, majd 
deportálták, az októberi forradalom idején a Vörös Hadseregben 
harcolt, és azután, a legnehezebb időkben is, a párt megbízásából 
vállalta és végezte a különböző, nagyszámú katonai és szervezési 
feladatot. Semmiképp se volt tehát egyéni alkatánál fogva se óva
tos, se félénk. De akkorra, mikor én kerültem az útjába, már 
megtanulta, hogy az ember sose lehet túlzottan elővigyázatos. És 
igyekezett, hogy maximálisan elővigyázatos legyen. És mégis, 
ennek ellenére, mint bebizonyult, még mindig nem óvakodott 
eléggé, mert, mint az Egy regény regényében feljegyeztem, Alek- 
szandr Aroszev még moszkvai tartózkodásom utolsó heteiben 
szemet szúrt valakinek, ismeretlen vád alapján bebörtönözték, és 
alig egy évvel azután, hogy nekem távoznom kellett a Szovjet
unióból, 1938-ban kivégezték.

Az én moszkvai tartózkodásom óta eltelt, túlontúl eseményes 
három évtized életem tájképét nagyon sok sírral népesítette be, 
eseményekben, küzdelmekben, megrázkódtatásokban, fájdal
makban, reményekben és megvalósulásokban szédületesen 
bővelkedett -  mégis, az idő múlásával egyre többet kell gondol
nom a moszkvai VEGAAR egykori igazgatójára, a szőke, mind
untalan el-elpiruló fiatal németre, Bork Ottóra, kiről az Egy 
regény regényében oly sűrűn és nemegyszer csúfolódóan barátság
talan hangsúllyal történik említés. A jelenet, mikor a nyitott ajtón 
keresztül a titkárnőjével való beszélgetésemet hallva ő, az ő igaz
gatói szobájában, íróasztala mögé guggolva próbált előlem elrej
tőzve láthatatlanná válni -  ez a feledhetetlen élmény, illetve lát
vány ma, három évtized távlatából úgy rémlik fel előttem, mint 
valami kínos, de minden szónál beszédesebb jelkép. Kigondolni 
se lehetne kifejezőbb szimbólumot: a nagy vállalatnak ez az igaz
gatója, aki hirtelen elhatározással igyekszik összecsucsorodva 
elbújni az ügyfele elől a tekintélyes íróasztala alatt -  elbújni a cse
lekedet, a döntés, maga a létezés kockázata elől. Tragikus módon 
azonban épp ez volt a megvalósíthatatlan, a végül is megoldhatat
lannak bizonyult feladat: nem lehetett lenni és levegővé válni, 
nem lehetett úgy igazgatónak lenni, hogy az ember mégse legyen 
az, tisztséget viselni, és ugyanakkor még elbújni is úgy, hogy azt 
észre ne vegyék.
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Szegény Bork elvtárs, az én kínzóm, aki kegyetlenül rajta
kapva, homlokába hulló hajával, oly rákvörös arccal bújt elő! O, 
mint a többiek is, akik akkor Moszkvában sorsom intézőjének 
a szerepét kapták, mintha ama kierkegaard-i kiúttalan egziszten
cialista dilemma társadalmi-politikai változatának csapdájában 
vergődtek volna: „kösd fel magad, és meg fogod bánni, ne kösd 
fel magad, és szintén meg fogod bánni; vagy felkötöd magad, 
vagy nem kötöd fel magad, mindenképpen meg fogod bánni.”

Durva, megengedhetetlenül leegyszerűsítő félreértés volna az 
akkori moszkvai kiadóvállalatok és szerkesztőségek főnökeinek 
és lektorainak ezt a felelősségtől való menekülését, lázas szoron
gását pusztán a könnyen veszélyeztethető pozíciójukért és 
a fenyegetett személyi biztonságukért való aggodalmukkal 
magyarázni. Ez csak az egyik motívum volt. Ezek az emberek 
azonban párttagok voltak, ami akkor többé-kevésbé hívőt is 
jelentett. Hittek az akkor uralkodó, pánikot előidéző jelszónak, 
mely maximális éberséget követelt az ezerféleképpen álcázott, de 
mindenütt lesben álló ellenséggel szemben. S mert hittek a kár
tevő, a rettenetesen alattomos sátánban, sose érhették be a saját 
„éberségük” nagyságával. Nem puszta gyávaságból szűköltek, 
hanem attól való féltükben is, hogy hibát követhetnének el, s ahe
lyett, hogy ártalmatlanná tennék „az ellenséget”, valami módon 
cinkosává válhatnának. S az én esetemben egy Nyugatról jött, 
hivatalos rubrikába be nem illeszthető ember rubrikázhatatlan 
s kezdettől fogva különböző módon értékelt kéziratáról kellett 
volna igennel vagy nemmel határozni.

Nem egész egy évvel azután, hogy elhagytam Moszkvát, 1938 
márciusában a Moszkvában megjelenő, a Pravda felügyelete alatt 
kiadott Deutsche Zentral-Zeitung egész szerkesztőségét s velük 
együtt a VEGAAR -  szintén többnyire német kommunistákból 
regrutálódott -  vezetőségét és munkatársait, köztük Bork Ottót 
éppúgy, mint az én pedáns lektoromat, Hans Günthert is, letar
tóztatták, börtönbe vetették, majd kivégezték. Köztük volt 
Wendt is, aki azonban túlélte a szibériai gyűjtőtábort, és pár 
évvel a háború után a nemrég bekövetkezett haláláig külügymi
niszter volt az NDK kormányában.

622



Az Optimisták első lektorán, azon az Optimisták bán ellenforra
dalmi propaganda szándékát és veszélyét szimatoló Mathejkán 
kezdve -  akit, mint Vágó Béla elmesélte, Romániában kilenc más 
halálraítélttel együtt sortűz alá vettek, s akinek a sortűz után esz
méletre térve, a sötétben, súlyosan sebesülve sikerült egy 
parasztházig elvánszorognia, majd lábadozóként később a Szov
jetunióba menekülnie - ,  kezdve Mathejkán, kit a Szovjetunióban 
isten tudja miféle gyanú vagy vád alapján megint halálra ítéltek, 
ezúttal azonban ki is végeztek, folytatva a GIHL egykori igazga
tóján, a velem szemben oly elkeseredett kitartással óvatos Jonov 
elvtársig, aki szintén az önkény áldozata lett, hosszú a sora az Egy 
regény regénye lapjain szereplő személyeknek, akiket a harmincas 
évek végén többnyire kémkedés vádja vagy gyanúja alapján bör
tönből vittek vesztőhelyre vagy a deportáltak végeláthatatlan 
seregében szibériai haláltáborokba. Akinek a sorsáról sikerült 
tudomást szereznem: Barta Sándor, a futurista A Tett és MA egy
kori munkatársa, a bécsi emigrációban az Akasztott ember címen 
megjelenő irodalmi folyóirat kiadója és szerkesztője, az első világ
háború után felbukkant magyar írónemzedéknek ez a legerede
tibb és nihiüsztikusan féktelen nagy tehetsége, ugyanaz, aki 
Moszkvában elképesztett a „Sztálin apánk” dicsőítésére írt szab
ványos, jól nevelt strófáival, s aki őszintén barátságos, meleg 
mosollyal biztatott, hogy mint neki, idővel majd nekem is sikerül 
megszabadulnom kispolgári dekadens esztétikai előítéleteimtől, 
ha majd úgy, mint ő, én is megtanulok „hinni Sztálinban” -  Barta 
Sándor is a nagy tisztogatás áldozata lett, s az lett a magyar kom
mün egykori népbiztosa, Vágó Béla is, az lett Huszti is és a régi, 
még a húszas évek grinzingi emigránsbarakkjából ismerős hosszú 
Stekler is. Kolcov se kerülte el ezt a sorsot, aki a párizsi divat sze
rint öltözködő szép, fiatal feleségével, Marija Osztennal akkor 
Moszkvában a világfias könnyedséget s az aggodalmaskodó 
bürokraták ellenében nagyvonalúan képviselte az embert, aki 
aggályoskodás nélkül mer és tud intézkedni, sőt még attól se riad 
vissza, hogy valami bumaskát saját kezűleg pecsételjen le és írjon 
alá.

Aki sokáig él, azzal meg-megtörténik, hogy rég elkezdett vagy
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félbeszakadt, közben el is felejtett párbeszédek évtizedek után 
egyszerre csak elképzelhetetlen módon folytatódnak. Az embe
rek zűrzavaros idők forgatagában élve, el-elszakadnak egymás
tól, de megtörténik, hogy aztán, mikor már az emlékek is jórészt 
elhalványultak, eljut hozzánk a világnak egy távoli sarkából egy- 
egy hír vagy hírtöredék mint valami üzenet, melytől múltak 
és régmúltak is egy csapásra jelenbeli életünk részeivé elevened
nek.

Az Egy regény regényében megírtam, hogy egy véletlenül 
kezembe akadó, Visegrádi utca című kis könyve nyomán mint 
bukkant fel a távoli múltból, az első világháború utáni időkből, 
illetve a bécsi emigráció éveiből a könyv szerzője, Lengyel József, 
aki nekem az Optimisták bán modellül szolgált a hetyke Sarkadi 
alakjához. A Visegrádi utca című könyvecske egy Lukács György
ről és rólam szóló, epésen mocskolódó fejezete váratlanul, kíno
san lepett meg; nem Lukács és nem magam, hanem a szerzője 
miatt. De az Egy regény regényében nem jegyeztem fel, hogy ami
kor Lengyel Józsefre terelődött a szó, egy magyar elvtárs, név 
szerint Gábor Andor, elborult arccal és jelentőségteljesen csak 
annyit mondott, hogy azóta, hogy a Visegrádi utcát megírta, Len
gyel „megbűnhődte a múltat s jövendőt”. Amikor ezt hallottam, 
akkor 1937-et írtak. Csak huszonhat évvel később, 1963-ban 
jutottam hozzá ezeknek a különleges hangsúllyal kimondott sza
vaknak a magyarázatához. 1963-ban jelentek meg ugyanis egy 
pesti folyóiratban Elejétől végig címen hajdani barátomnak, Len
gyel Józsefnek a visszaemlékezései arról a végtelen tizenhét esz
tendőről, amit Moszkvában, 1937-ben történt elfogatásától sza
badulásáig, 1954-ig a börtöncellától, kihallgatásoktól, a rabokat 
szállító zárt vagonokig és hajófenékig, majd a mínusz negyvenfo
kos hidegben felállított munkatáborokban élve szenvedni megta
nult. Az Egy regény regénye írója voltaképpen 1963-ban, Lengyel 
József e könyvét olvasva látta meg és élte át egész meztelenségé
ben azt a valóságot, amely 1935 és 37 között személy szerint neki 
magának is sorsává lehetett volna.

Nyomtatott betűkön keresztül, 1963-ban ekképpen folytatód
tak az én számomra azok az évekig tartó, nap nap után megismét
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lődő baráti beszélgetések, melyek az Elejétől végig írója és köztem 
a húszas években félbeszakadtak.

Vannak azonban változatlanul hűséges, igaz jó baráttal és a tel
jes nyíltszívű bizalom jegyében folyó beszélgetések, melyek erő
szakos külső beavatkozás következtében nemcsak véglegesen 
folytatás nélkül maradnak, hanem aztán az idő távlatából, vissza
menőleg, egyszerre új színben tűnnek fel. Utólag tudomásunkra 
jutott tények világánál egyszerre csak az, ami annak idején áttet
szőén világosnak látszott, érthetetlenné, magyarázatot követe
lővé válik. Aki egyes-egyedül mérvadóan tudna eligazítani, az 
már nincs. A ránk támadó kétségeket és kérdéseket immár nem 
lehet további dialógusban együtt tisztáznunk. A halott nem vall. 
Magunkra maradva, egyedül kell találgatnunk és megtalálnunk 
a homályt eloszlató magyarázatot.

Arról az Egy regény regényében sokat emlegetett Garai Karcsi
ról van szó, aki Kürschner néven a moszkvai Deutsche Zentral- 
Zeitung szerkesztője volt, s akit még a húszas évekből, a magyar 
és a közép-európai emigráns kommunisták grinzingi barakkjából 
ismertem és szerettem. Moszkvában pedig kevés emberrel vol
tam többször együtt, mint vele. O volt az, aki mindenre, ami 
a Szovjetunióban történt, dialektikus magyarázatot talált, s ha 
kérdéssel hozakodtam elő, amire ő se tudott megfelelni, akkor se 
jött zavarba. Ilyenkor a feltétlen hívő nyugalmával beérte 
a megállapítással: -  Biztosan van rá ok. S ő volt az, aki a moszkvai 
pályaudvaron, búcsúzás közben aggódva, szinte kérlelőn kötötte 
lelkemre: -  Ugye, nem fogsz kint szégyent hozni ránk?

Csak az Egy regény regénye német nyelven megjelent kiadása 
váratlan visszhangjaként jutott el hozzám a hír, hogy mint 
a Deutsche Zentral-Zeitung egész szerkesztőségét, Karcsit is 1938 
márciusában letartóztatták. Amire azonban alig van példa: más
fél évi vizsgálati fogság után elhagyhatta a börtönt. Rövid időre, 
mert 1941-ben, a háború kitörésekor újból letartóztatták. Drót
sövény mögé, valamelyik távoli koncentrációs táborba deportál
ták, s ott pusztult el 1942 elején.

Mindezzel együtt azonban Karcsival kapcsolatban tudomá
somra jutott az is, hogy épp moszkvai tartózkodásom idején tar
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tóztatták le ott azt a még szintén a grinzingi emigránsbarakk ide
jéből való közös ismerősünket, aki Karcsi ifjúkori szerelme, majd 
élettársa lett. Akik vád alá helyezett személlyel valamiféle köze
lebbi viszonyban álltak, azok maguk is, automatikusan, leg
alábbis veszélyeztetett helyzetbe kerültek. Kun Béla letartózta
tása után -  ez csak példa -  a feleségét, lányát, fiát és vejét is, 
mindegyiküket egymástól elszakítva szállították el különböző, 
egymástól távoli táborokba.

Annak idején Karcsi magyarázta nekem, hogy nem szabad fel
keresnem Lányi Saroltát, mivelhogy a férje, Czóbel Ernő depor
tálva van. Karcsinak tehát nem lehetett kétsége afelől, hogy mit 
kockáztat, amikor, ha sikertelenül is, de mégis exponálta magát, 
s igyekezett bizonyítani, hogy egykori élettársa tévedés áldozata, 
s lótott-futott, hogy kiszabadítsa a börtönből, illetve, hogy meg
mentse a deportálástól. Szörnyű hetek és hónapok lehettek ezek 
az ő életében. Mikor ez történt, 1936-ban, nem volt kérdés, ami
ről köztünk ne esett volna szó. Erről azonban sejtelmem se volt. 
Karcsi betartotta a szabályt, mely baráti érintkezésben is rigoró
zusan kötelezővé tette a kamuflázst. Hozzáidomult a páratlanul 
tökéletesen működő óriási színpadi gépezethez, mely oly lelemé
nyesen és következetesen fedte el és álcázta a valóságot, hogy bár
mennyire is igyekezett az ember a színfalak mögé látni, alig gya
níthatta, hogy voltaképpen hol él, mi történik nap nap után a köz
vetlen közelében, körülötte, mellette. Kivéve természetesen azo
kat, akik közvetlenül vagy közvetve maguk is belekerültek az 
avatatlan tekintetek elől gondosan elrejtett, pokolian őrlő véres 
malomba. A gondtalan, a kellemes élet látszatának kultusza 
-  mint legfőbb törvénynek, ennek volt alárendelve minden szó és 
minden, ami látható. Soha senki se láthatott rabszállító kocsit: 
a késő éjjeli órákban álmukból felvert áldozatokat azokba a zárt 
kenyérgyári gépkocsikba zsúfolva szállították börtönbe, melyek
ről, kora hajnalonként megpillantva őket, senki se gyaníthatta, 
hogy nem a friss kenyércipókat hordják szét a sokmilliós város 
különböző részeibe.

Karcsi is az ő magyarországi illegális pártmunkájában szerzett 
gyakorlatával, 1936-ban is mindvégig személytelen önfegyelem
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mel színlelte, velem szemben is, a zavartalanul nyugodt embert, 
a kommunistát, aki a sztálini Szovjetunióban mindennel egyet
ért, és elítél minden aggodalmat, nyugtalanságot, kétséget vagy 
éppen rosszallást.

A bibliai Noé jó fiai eltakarták megrészegedett apjuk meztelen
ségét. Nem akarták látni és nem akarták, hogy bárki más is meg
pillantsa apjukat abban a lealacsonyító állapotában. A mozdula
tot, mellyel maguk elől is elfödték, a szeretet sugallta. Az ember 
azonosítja magát azzal, akit szeret.

Karcsi -  és nemcsak Karcsi, hanem a többi áldozat -  magatar
tását is a sztálini Szovjetunióval szemben nem egy ilyen spontán 
érzelmi viszony, hanem valami egész más jellemezte. Egy min
den önmagukhoz való hűséget is megtagadni kész elvhűség. Pél
dátlanul egyedülálló, ahogy az elvhűség jegyében a hívők megtilt
ják maguknak még a pisszenést is, és kötelezőnek érzik segítsé
gére lenni a hóhérnak, hogy az a be nem avatottak előtt láthatat
lan maradjon hóhéri minőségében.

Kérdés formájában, de idegesen és nemegyszer ingerülten fel- 
felhangzik az ellenvetés:

Minek szóvá tenni azt, ami ma már múlt? A Szovjetunió, 
a mai, már nem a sztálini szocializmus birodalma, azok pedig, 
akik annak áldozatai lettek, rehabilitáltak és nem rehabilitáltak 
egyaránt, illedelmesen porladnak a föld alatt. Nem volna-e ideje 
„napirendre térni” afölött, ami már mégse más, mint emlék? 
Volt, ami volt. Mire jó a halottidézésnek ez a meddő szenvedélye, 
mikor a jelenkor emberének a jelenkor problémáival kell meg
küzdenie?

De hisz épp ez az. Csak az élő ember, csak a jelen, melyben 
a jövő sorsa is eldől, csak az élet az, ami szóra érdemes. És amiről 
itt szó van, az az ember viszonya a szocializmus megvalósulásá
nak egy-egy meghatározott történelmi fázisához. Szem előtt 
tartva, hogy a szocializmusnak nevezett nagy gondolatrendszer 
az, mely az emberből és történelemből kiindulva felismerte, hogy 
az ember képes egy világ megteremtésére, melynek ő majd -  az 
egész eddigi történelemtől lényegesen különbözve -  nem kiszol
gáltatott objektuma, hanem szabadon alkotó ura és formálója 
lesz.
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Megtanultuk: nincs az az eszme, de az a társadalmi rendszer 
se, mely önműködően szabaddá teszi az embert.

Minden forradalmi koncepciónak, megvalósulása minden tör
ténelmi fokozatán, a lankadatlanul megújuló újabb megismeré
sek és bírálat szerint kell módosulnia. Mindennek, ami megvaló
sult, az ember anyagi és erkölcsi szükségleteinek mint legfőbb 
kritériumnak megfelelően kell szüntelenül újjáértékelnie saját 
létét és eredményeit.

„A Szombat az emberért teremtetett, nem az ember a Szomba
tért” -  ennek az ősi, evangéliumi lázadásnak nem múlt el az idő
szerűsége. A humánumnak e fundamentális irányelve nélkül az 
eszme és minden igazság az ihlető, embert felszabadító erőforrás 
helyett öncélú, vakító és vak fétissé válik.

S akiknek egy eszme vagy társadalmi rend fétisévé vált, azok 
lehettek vagy lehetnek személy szerint bármily nemes, lelkes és 
minden áldozatra kész emberek is -  de mennél inkább készek 
minden áldozatra, annál inkább elkerülhetetlen sorsuk lesz az az 
önmegtagadás, melynek megvan ugyan a pátosza, de mégse 
egyéb, mint rendszeresen és sikeresen keresztülvitt erkölcsi és 
szellemi öncsonkítás, melynek végső következménye az emberi 
viszonylatok gyilkos dehumanizációja- ad maiorem Dei glóriám.

Végső fokon erről az időszerűtlenné semmiképp se vált témá
nak a változatairól szól ez a könyv és ez a kis utóirat is.



Sinkó redivivus
Egy regény regénye

Danilo Kišnek

A LÁTVÁNY
Kit látunk magunk előtt, ha most Sinkó Ervinre gondolunk? 

Fiatalembert? Középkorú férfit? Öregembert?
Bármelyiket láthatjuk. A látvány akaratunktól és mindenkori 

nézőpontunktól függ.
Legszívesebben az ártatlan és világmegváltó fiatalembert 

kívánjuk magunk előtt látni. Alig múlt tizennyolc éves, de már 
részese az első világháborúnak, véletlenül épp a bukovinai lö
vészárkokban. Ott éh át a front összeomlását, a cári hadsereg fel
bomlását, az orosz forradalom első híreit. Aüg egy évvel később 
a fiatalembert a forradalmi Budapesten látjuk, Kun Béla, Korvin 
Ottó, Lukács György, Révai József, Lengyel József társasá
gában.

Képzeljük el, hogy videofilmen tanulmányozzuk Sinkó Ervin 
életét. A képkockákon látható emberi lény mindig azonos, a hely
szín és a körülmények tárgyi környezete mindig változó. A műfaj 
jóvoltából a képsor előre-hátra pörög, tetszés szerint gyorsítható 
és lassítható, Sinkó Ervin evilági létezésének alapvető időpontjai 
között, a 18 éves avantgárd költő szabadkai indulása és a 69 éves 
akadémikus zágrábi rákhalála közti személyes és történelmi me
zőben.

Ezúttal csupán egyetlen képet kívánunk kimerevíteni és 
viszonylag alaposan tanulmányozni. Sinkó Ervin életét és tevé
kenységét 1934 és 1939 között. Az Egy regény regénye keletkezésé
nek történelmi időszakát tehát.
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Körülmények 1. A személyiség
Tizenkét évvel a Magyar Tanácsköztársaság bukása után, 

1931-ben egy jugoszláviai sváb faluban, Prigrevica Sveti Ivánon 
Sinkó Ervin írni kezdi korszakos nagyregényét, az Optimistákat. 
A munka több mint három évét veszi igénybe, az eredmény ezer
nél több gépírásos oldal. A nagy mű végre elkészül -  Párizsban, 
egy olcsó hotelszobában - ,  a szerző letörülheti homlokáról 
a munka verejtékét, felállhat, kezet moshat, visszaülhet székébe, 
elrendezheti gondolatait.

Kicsoda ő? Micsoda ő?
Ekkor, 1934-ben Sinkó Ervin harminchat éves. Emberként túl 

a krisztusi életkoron, íróként mondhatni a kezdet kezdetén. 
Milyen művek állnak a (feltehetően akkor még nyárfasudár) háta 
mögött? Két korai verskötet (Éjszakák és hajnalok, 1916, A fáj
dalmas isten, 1923). Költemények Kassák folyóiratában, cikkek 
az Internationale-bán, tanulmányok és elbeszélések a Nyugatban, 
tanulmányok és kritikák a Korunk bán, szétszórt írások a húszas 
évek magyarországi és kisebbségi lapjaiban. Maga mögött tud
hatja továbbá az általa szerkesztett (s jórészt általa írt) Testvér 
című folyóirat számait. Kéziratban birtokolja a magyar forradal
makról, a bennük önmaga szerepéről készített korai önvallomá
sát, az utóbb megtagadott s máig publikálatlan A z utat.

Körülbelül ennyi.
Ha pedig alanyian szűkös, szükségképp önző írói személyisé

gének látóhatárán túl, távolabbra tekint Sinkó Ervin? Akkor mit 
lát? Akkor feltehetően azt látja, hogy állampolgári státusa és sze
mélyiségének identitása az adott történelmi időpontban, tehát 
1934-ben, több mint bizonytalan, mondhatni az abszurditásig 
kétséges. Magyar születés, zsidó származás, jugoszláv állampol
gárság, baloldali hit.

Mit jelent mindez akkor, a harmincas évek elején Prigrevica 
Sveti Ivánon, napi kenyérgondokkal küzdve, egy hosszú regény 
megalkotásának gyötrelmes aprómunkájába temetkezve?

Elviselhetetlenül sokat. A regény még nincs kész, amikor 
Sinkó Ervin úgy véli, nem érdemes továbbra is a királyi Jugoszlá
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viában, egy poros szerb-sváb faluban tartózkodnia. Itt már nincs 
mit veszítenie, másutt talán még nyerhet. Tanácskozik, előbb 
önmagával, aztán Kierkegaard-ral, akit a végső választás idősza
kaiban olvasni szokott, végül feleségével, az Egy regény regénye 
M.-jével, az Optimisták Cinner Erzsijével, született dr. Rothbart 
Irma orvosnővel, aki nélkül Sinkó Ervin már addig is rég éhen- 
halt volna, hogy a későbbieket még ne előlegezzük. Vagy -  vagy 
(Entweder- oder, ahogy ezt Sinkó entellektüelkörnyezetében szo
kás volt Kierkegaard németre fordított szövege nyomán mon
dani).

Két gondolatmenet közé e helyt látszik célszerűnek beiktatni 
Sinkó Ervin életútjának leghíresebb jelképét. A bőröndöt, ter
mészetesen. A kéziratokkal telezsúfolt, igen nehéz vulkánfíber 
bőrönd mostantól Sinkó létezésének szükségképpeni tartozéka 
lesz, vele utazik Jugoszláviából Bécsbe, Zürichbe, Párizsba, 
Párizsból Moszkvába, Moszkvából vissza Párizsba, Párizsból 
vissza Jugoszláviába. Köztudomású, hogy a papirosnak igen 
nehéz a súlya. Mivel a kéziratok a múló évek során egyre szapo
rodnak, a bőrönd egyre nehezebb. Korszakunk végén, Moszkvá
ból Párizsba visszautazóban már nem egy bőrönd, hanem több, 
kéziratokkal telezsúfolt bőrönd létezik.

Most azonban még csupán a jelképes bőrönd indul útnak. 
Mivel Sinkó Ervin -  ezúttal tőle szokatlan tárgyilagossággal -  úgy 
gondolja, hogy az Optimisták kiadására sem Horthy Magyaror
szágán, sem a királyi Jugoszláviában nincs lehetőség, mivel az 
életben maradáson túl létezésének egyetlen célja ebben az időben 
a regény befejezése és megjelentetése, mivel veszítenivalója 
nincs: feleségével együtt rászánják magukat a hajmeresztőén két
séges utazásra, Jugoszláviából Nyugat-Európába.

Körülmények 2. A történelem
Párizsban, 1934-ben Sinkó Ervin befejezi áz Optimistákat. 

Természetesen kiadót keres, természetesen nem talál kiadót. 
A kézirat mérhetetlenül hosszú, s ha rövidebb lenne is: őszintén 
szólva, kit érdekel most, a jelen történelmi pillanatban egy
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kicsinyke közép-kelet-európai ország elbukott proletárforra
dalma, túl sok ismeretlen szereplővel, temérdek érdektelen rész
lettel telezsúfolva? Ezek a vélemények akkor többnyire baloldali 
könyvkiadók baloldali lektorainak szájából hangzanak el, jóindu
latúan, s valljuk meg, nem teljesen alaptalanul.

Most: tehát 1934-ben. Hitler hatalomra jutása után, a nemzet
közi fasizmus mind egyértelműbb fenyegetése idején, a francia 
demokrácia kezdődő válságakor.

Sinkó, szerencséjére -  mert folyamatos balszerencséjének 
kalapácsütései közben olykor szerencséje is volt -  kapcsolatba 
kerül az akkor párizsi emigrációban élő Károlyi Mihállyal. Káro
lyi Mihály meleg ajánlására a földönfutó írót Romain Rolland 
veszi pártfogásba. Mivel Romain Rolland neve az elmúlt félszá
zadban alaposan megkopott, mondhatni feledésbe merült, szük
ségesnek látszik akkori szerepéről néhány mondatot szólni. Hogy 
milyen és mekkora regényíró volt, most ne bolygassuk. Kétségte
len azonban, hogy akkoriban a nemzetközi antifasiszta értelmi
ség összefogásának és együttműködésének jelképes alakjává 
emelkedett. Svájcban él, nem kommunista, de elkötelezett balol
dali, etikailag makulátlan, orosz származású felesége segíti, hogy 
minden jelentős és kevésbé jelentős nemzetközi ügyre odafigyel
jen, amely az egyetemes baloldal táborát erősítheti.

Sinkó és regénye nem számított igazán jelentős ügynek. 
Romain Rolland akkori, önzetlen tevékenységének gyönyörű 
bizonyítéka, hogy az úgyszólván ismeretlen nevű magyar 
(kisebbségi magyar? hontalan magyar? hányadszor kell még 
ilyesmit kérdenünk?) író sorsának és kéziratának ügyében sereg
nyi levelet ír, seregnyi levélre válaszol. Neki -  vagy inkább felesé
gének, Marija Pavlovnának, Marié Rolland-nak -  jut eszébe, 
hogy mivel Párizsban nincs lehetőség az Optimisták megjelenteté
sére, a szerzőnek talán egy házzal odébb kellene állnia. A lenyű
göző ajánlásról Romain Rolland gondoskodik.

Hová mehet, hová mehetne Sinkó Ervin, szakképesítés nélküli 
értelmiségi, bizonyítatlan író, bizonyítottan baloldali forradal
már? A harmincas évek első felében?

Hová, mint a Szovjetunióba (Szovjet-Oroszországba, ahogy
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akkoriban mondták és írták magyarul), az ígéret földjére, a nem
zetközi baloldali értelmiség akkori mércéje és látószöge szerint.

Mielőtt továbblépnénk, állapodjunk meg itt, az akkori nem
zetközi eseménytörténet futó áttekintése okából. Olaszországban 
régtől Mussolini fasizmusa uralkodik, Németországban Hitler 
most került hatalomra. A nemzetközi baloldal reménye egyedül 
a Szovjetunió. Ezért látogat ide a harmincas évek elején -  még 
Sinkó érkezése előtt -  a baloldali értelmiség színe-java: Barbusse, 
Aragon, Silone, Panait Istrati, Koestler, André Gide. A magyar 
látogatók sem akárkik: előbb Károlyi Mihály, később, a szovjet 
írók I. kongresszusa alkalmából Illyés és Nagy Lajos.

Még visszatérünk a történelmi képhez, a Szovjetunióból mit 
láttak, mit összegeztek s miként írták le élményeiket a neves láto
gatók. Egyelőre figyeljük esendő hősünket.

Hogy Sinkó Ervin a látszatok ellenére is mimózaérzékenységű 
leikével és elit-értelmiségi tudatával mit fogott fel napról napra 
a Szovjetunióban töltött több mint két év során: egyedül ő tud
hatta, legfeljebb a felesége. Naplójegyzeteire kell hagyatkoz
nunk, amelyekből később az Egy regény regénye megszületett.

Az egykorú és a később kelt szöveg egyaránt azt tanúsítja, hogy 
Sinkó úgyszólván makulátlan hívőként érkezett Párizsból a Szov
jetunióba. Ironikusan is mondhatnánk, mivel azonban az adott 
tárgyról ironizálni erkölcstelen, halálkomolyan állítjuk: Sinkó 
egyszerre önző és önzetlen látogatóként lépett a Vityebszk teher
szállító hajó fedélzetére, majd onnan a Szovjetunió földjére. 
Önző volt, mert legelsősorban regényének, a legendás bőrönd
ben odacipelt Optimisták kéziratának kiadását remélte a megvaló
suló szocializmus országában. Önzetlen volt, mert a regényt az 
egyetemes szocializmus igézetében írta, s az egyetemes szocializ
mus üdvére kívánta a nyilvánosság elé bocsátani, közkinccsé 
tenni.

Bármily furcsán hangzik ugyanis mai, eltompult fülünknek, 
Sinkó Ervin akkoriban úgy gondolta: az Optimisták publikálása 
változtat valamelyest a világállapoton, javít a világszocializmus ál
lásán.
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Messianizmus
Ha felütünk bármilyen nyelvű, színvonalasabb értelmező szó

tárt, a messianizmus (chiliazmus) címszaváról körülbelül ezt 
olvashatjuk: „Krisztus újraeljövetelében bizakodó, korai keresz
tény szekták hite. Átvitt értelemben: olyan misztikus hit, hivés, 
amely az adott gyakorlati körülmények ellenére ragaszkodik a hit 
tárgyához. Hajlamos a hit tárgyát feltétel nélkül abszolutizálni.”

Sinkó Ervin nagyregénye, az Optimisták a 18-19-es magyar (és 
nemcsak magyar) marxista messianizmusának mintagyűjtemé
nye. A regény hősei, a Magyar Tanácsköztársaság fiatal értelmi
ségiéi bizonyosak abban, hogy a szovjet és a magyar példát hama
rosan a többi nemzetek is követik, küszöbön áll az egyetemes 
európai forradalom és az Európán túli világforradalom. Más pél
dák helyett idézzük az Optimisták egyik fontos mellékszereplője, 
Koltay Ágota fordításában Zinovjev, a III. Internacionálé elnö
kének nevezetes szövegét:

„Most, amikor ezeket a sorokat írjuk, a III. Internacionálé már 
három szovjetköztársaságra támaszkodhatik: az orosz, a magyar 
és a bajor tanácsköztársaságra. De senki se fog csodálkozni, ha 
mikorra ezek a sorok nyomtatásban megjelennek, már nem 
három, hanem hat vagy még több szovjetköztársaságunk lesz... 
Lehet, hogy Amerikában a kapitalizmus egy kommunista 
Európa mellett pár évig még tartja magát. Lehetséges, hogy Ang
liában a kapitalizmus egy vagy néhány évig még akkor is fenn fog 
állani, ha már a kommunizmus az egész európai szárazföldön 
győzött...”

Most felejtsük el Zinovjev személyiségét, történelmi tevékeny
ségének érdemeit és tévedéseit s legfőképp tragikus sorsát (ame
lyet a harmincas évek elején, az Optimisták szövegezése idején 
Sinkó Ervin természetesen nem láthatott előre). A szöveg a jel
lemző, nem a szöveg fogalmazója. Ez a messianisztikus hit és 
gondolkodásmód nemcsak a 18-19-es forradalmak idején uralko
dott, de a Magyar Tanácsköztársaság bukása után is. A szereplők 
zöme -  hivatásos forradalmárok, írók egyaránt -  ott folytatta, 
ahol a bukás idején abbahagyta. Két ellentétes magatartásmintát 
említünk, futólag, mivel csak eszmetörténeti adalékként kíván
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koznak mostani tárgyunkhoz. A túlélő s mihamar frakciókra 
hasadó magyar párton belül Kun Béla csakhamar meghirdeti 
a -  mai eszünkkel nem egészen időszerűnek látszó -  stratégiát 
a második magyar proletárforradalom kirobbantására. A Kun 
Bélával szembeni másik, Landler Jenő vezette frakcióhoz csatla
kozó Lukács György 1923-ban jelenteti meg a Történelem és osz
tálytudatot, a messianisztikus marxizmus alighanem legrango
sabb filozófiai teljesítményét. A könyvet annak idején nemcsak 
a hivatali bírálatra mindig szolgálatkész Rudas László kritizálta, 
de néhány okos és találó mondatban Gramsci is. Utolsó évtizedei
ben maga Lukács is igen szigorúan minősítette a Történelem és 
osztálytudatot. Fájdalom, de ahogy múlik az idő, egyre inkább 
úgy kell látnunk, Lukács nem ott bírálta (önbírálta) művét, ahol 
leginkább szükséges lett volna: a mitizált proletariátust s annak 
osztálytudatát elemző, messianisztikus hitét illetően.

A kivégzett Magyar Tanácsköztársaság értelmiségi forradal
márainak másik -  lágyabb, líraibb alkatú -  csoportja eltérő utat 
választott, a száműzetésben, a grinzingi barakkokban nyomo
rogva és álmodozva. Sinkó Ervin (és példája nyomán Lengyel 
József) rövid időre hívővé lett. Ez körülbelül azt jelenti, hogy 
Marx és Lenin eszméit átmenetileg felcserélték Angelus Silesius, 
Eckhart mester, Novalis, Kierkegaard, az öreg Tolsztoj, Buddha 
s leginkább Jézus Krisztus tanaival. (Ki másokat is választhatott 
volna eszményképül két régóta hitehagyott magyar zsidó, két épp 
hitehagyott magyar kommunista, két fiatal magyar író a grinzingi 
barakkban, a húszas évek elején?, kérdeznénk, ha ironizálni 
támadna kedvünk két nagyszerű mesterünk életútjának képtelen 
kanyarulatain. Ellenben a legkevésbé sincs ironizálni kedvünk. 
Életpályájuk minden önellentmondásos fordulatával együtt is 
többet jelent számunkra, mint törpe utókoruk, törpe közszerep
lőivel.) Lengyel József valamivel korábban gyógyult ki a krisztia- 
nizmusból, Sinkó Ervin valamivel később. Sosem bocsájtották 
meg egymásnak a jelentéktelen időbeli különbséget, de ez most 
sorsuk magánkörülménye. Lényegileg az történt, hogy mindket
ten visszaigazították magukat marxistává, forradalmárrá.

Minél távolabb kerülünk időben a 18-19-es forradalmak korá-
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tói, annál nyilvánvalóbbak a marxista messianizmus elméleti 
veszélyei és gyakorlati kárai. A messianizmus ugyanis feltétlen 
hitet, hivést tételez fel és követel meg, a hit, a hivés viszont az 
érzelmi állapot, az érzelmi kötődés világa. Ha ez az érzelmi kötő
dés az egyetemes eszmetörténet leginkább racionalista gondolko
dásmódjával, Marx önérvényű marxizmusával kapcsolódik 
össze, az ötvözet szerencsétlen végeredményre vezet: az érzelmi 
rajongás a racionalista dogmákkal társul.

Hosszan sorolhatnánk a példákat erre a boldogtalan társulásra 
a nemzetközi és a magyar munkásmozgalomból, a távolabbi 
múltból és a közelmúltból. Ideje azonban, hogy visszatérjünk 
Sinkó Ervinhez, kinek kedvéért ezt az eszmetörténeti rögtönzést 
beiktattuk.

Lukáccsal, a filozófussal ellentétben Sinkó, az alanyi író sosem 
bírálta felül messianizmusát. Haláláig úgy volt messianisztikus 
hívő, hogy kivételes elméjében sosem tudatosult a hit és a racio
nális tudás egymást kizáró kettőssége, tagadása. Illetve ahány
szor tudatosult -  regényben, tanulmányban - ,  Sinkó mindenkor 
beérte ironikus széljegyzetekkel, sosem tartotta szükségét az elvi 
önkritikának. Feltehetően azért nem, mert önmaga ismerte 
leginkább a személyiségében lakozó kettősséget: hit és kétely 
örökös vitáját. Amelyben végül is többnyire a hívő győzött 
a kételkedő ellenében.

Nagy kérdés, a kérdések kérdése: előnyt vagy hátrányt jelen
tett-e a messianizmus Sinkó Ervin, az író számára? Gorombán 
fogalmazva: mennyit használt, mennyit ártott a hit a műveinek?

Mivel még mindig nem ismerjük eléggé kedvelt szerzőnket 
s hozzá kötődő önmagunkat sem: csak habozó választ merünk 
megkockáztatni. Bizonyos, hogy a messianizmus sokat rontott 
Sinkó számos szépirodalmi s főként publicisztikai művén. De 
ugyanígy bizonyos, hogy a messianisztikus hit nélkül sosem szü
letik meg az Optimisták. És ugyanennek a messianisztikus hitnek 
a keserűbb levében valósult meg -  hosszú munkával, évek töp
rengése során -  az Egy regény regénye.
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N émi filológia
Romain Rolland önzetlen támogatásának köszönhető, hogy 

Sinkó Ervin személyisége és az Optimisták kézirata nem kallódott 
el a harmincas évek Párizsának jelképes és valóságos kanálisai
ban. A nagyszerű öregembernek először az jut eszébe, írna Sinkó 
amolyan önesszét, életútját feltáró önéletrajzi dokumentumot, 
mintegy az Optimisták előhangjaként, a regény kiadását előle
gezni és megkönnyíteni. Ennek az ötletnek köszönhető az 
Europe-bán megjelenő Szemben a bíróval, Sinkó Ervin életművé
nek egyik legjellemzőbb, maradandó alkotása.

Ugyancsak Romain Rolland eszeli ki, hogy francia és német 
kiadók hiányában a magyar proletárforradalomról szóló regényt 
a megvalósuló szocializmus hazájában, a Szovjetunióban kellene 
megjelentetni. O teremti meg a lehetőséget arra, hogy Sinkó és 
felesége Párizsból Moszkvába utazhassanak.

Az ötlet egyszerre szerencsétlen és szerencsés. Szerencsétlen, 
mert a kiváló Romain Rolland-nak nincs egészen tiszta képe az 
akkori (az akkor jelenkori) Szovjetunió belső helyzetéről. Az 
ő gyermekien tiszta tudatában leginkább az uralkodik, hogy Hit
ler hatalomra jutása óta a nemzetközi fasizmussal szemben az 
egyetlen védőbástya csakis a Szovjetunió. Romain Rolland elkép
zelni sem tudja, hogy Sinkó és az Optimisták ne arasson sikert 
a Szovjetunióban.

Nem így történt, utólag mégis szerencsésnek kell minősíte
nünk Romain Rolland javaslatát. Főként azért, mert tanácsai és 
intézkedései nélkül Sinkó Ervin sosem kerül ki Moszkvába, 
sosem írja meg az Egy regény regényét.

Moszkvai naplójegyzetek (1935-1937), mondja a könyv alcíme. 
Rekonstruált moszkvai és párizsi naplójegyzetek, 1935-1937, java
solja a legutóbbi, 1984-ben, Újvidéken megjelent magyar kiadás 
utószavában Sinkó Ervin tanítványa, az életmű legértőbb és leg
hűségesebb sáfára, Bosnyák István. Bosnyák mintaszerű filoló
giával bizonyítja, hogy mióta 1932-ben Sinkó Ervin eltávozott 
Jugoszláviából, folyamatos naplójegyzeteket készített. Bécsben, 
Zürichben, Párizsban, útban Moszkva felé, Moszkvában, majd 
újra Párizsban. Az is kétségtelen tény -  Bosnyák a kéziratos
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hagyaték alapján bizonyítja - ,  hogy Sinkó az Egy regény regénye 
első sajtó alá rendezése során kiegészítésekkel, részint egykorú 
dokumentumszövegekkel, részint utólagos kommentárokkal 
bővítette az egykorú, eredeti naplójegyzeteket.

Az Egy regény regénye először 1955-ben jelent meg, szerbhorvá- 
tul, a zágrábi Zora kiadásában. Hat évvel később, 1961-ben látott 
napvilágot magyarul, az újvidéki Fórum, gondozásában. Sinkó 
Ervin akkor már hosszú évek óta, a szerencséjére élve megért fel- 
szabadulás óta neves író Jugoszláviában. Hogy miért várt az Egy 
regény regénye kiadásával, olyannyira nyilvánvaló, hogy szinte 
restelljük kommentálni. A felszabadulás után a Szovjetunió és 
Jugoszlávia néhány éven át hű szövetségesek. Egészen a Tájékoz
tató Iroda -  abszurd és részleteiben máig magyarázatlan -  hatá
rozatáig, amely Jugoszláviát kirekesztette a szocialista táborból.

Ebben az időszakban Sinkó Ervin újból a kétellyel ellensúlyo
zott, iróniával keretezett, mégis messianisztikus hit követelmé
nyeinek engedelmeskedett. Előbb írt egy vitriolosan szúró-maró, 
lényegileg igaz esszé-pamfletet a Rajk-perről s az utána követ
kező, úgynevezett Lukács-vitáról (Híd, 1950. december). Majd 
közreadta az Egy regény regényéi. Véleményét és látomását a sztá
linizmusról.

A sztálini Szovjetunió
Mint közismert, Sztálin évtizedeken át volt a Szovjetunió 

Kommunista (bolsevik) Pártjának főtitkára. 1922-től haláláig, 
1953-ig.

Feltehetően ez a hosszú időszak is oka, hogy Sztálin történelmi 
szerepének tárgyilagos értékelésével máig késik az utókor. Sze
mélyiségét tanulmányok, emlékiratok, regények, filmek soka
sága örökítette meg -  különféle időszakokban, igen eltérő célzat
ta l-, de a teljes és hiteles arckép még nem látható. Annyi azonban 
már most is, laikus véleményünk szerint is bizonyosnak látszik, 
hogy mást jelentett a Sztálin irányította Szovjetunió a húszas évek 
végén, a harmincas évek elején, a harmincas évek második felé
ben, a második világháborúban, a háború utáni években. Élet
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művének tárgyilagos értékelésére kétszer került sor a Szovjet
unióban. Először a XX. és a XXII. kongresszus után: jól emlék
szünk az akkori versek, filmek, memoárok, történettudományi 
tanulmányok sorára, a hatvanas évek első felében. Ez az alig 
elkezdődött folyamat hamarosan lelassult, majd Hruscsov 
letűnte után megszakadt. A második értékelési kísérlet napjaink
ban zajlik, amikor e tanulmány fogalmazása közben a magyaror
szági kommentátor naponta olvashat új meg új, bíráló közlemé
nyeket Sztálin tevékenységének különféle korszakairól.

Némi túlzással azt kell mondanunk, hogy minél több, sokféle 
nyelven írt, kiváló könyvet olvasunk Sztálinról és a sztálinizmus
ról, annál bizonytalanabbnak érezzük magunkat Sztálin és a sztá
linizmus végső meghatározását illetően. Majdnem olyan bizony
talannak, mint Sinkó Ervin volt, kétévnyi moszkvai tartózkodása 
során.

Sinkó Ervin 1935 májusában lép Rouenban a Vityebszk neve
zetű szovjet teherszállító hajóra. Jelképesen a Szovjetunió terüle
tére. Kétévnyi tartózkodás után, 1937 áprilisában száll vonatra 
Moszkvában, vissza Franciaország felé. Mi történik e két évszám 
között a Szovjetunióban? Mi történik előtte? Mi történik majd 
utána?

Sinkó moszkvai tartózkodása előtt zajlanak a sztálini Szovjet
unió korszaka első felének bizonyára legfontosabb történelmi 
eseményei. Ennek a -  mégiscsak az Egy regény regényét értelmezni 
kívánó -  tanulmánynak végképp szétfeszítené a kereteit, ha sorra 
vennénk, miért és miként valósult meg a mezőgazdaság (erőszak
tól legkevésbé sem mentes) kollektivizálása, a nehézipar erőlte
tett fejlesztése. Nem, mindezek elemzésére e kommentár szer
zője nem illetékes. Témánkhoz tartozik viszont, hogy 1934-ben 
rendezték meg a szovjet írók első kongresszusát, a legrangosabb 
szovjet-orosz írók nyilvános szereplésével és felszólalásával, nem 
akármilyen külföldi vendégek részvételével. Ekkor, a harmincas 
évek első felében, még Sinkó érkezése előtt utazik a Szovjet
unióba Silone, Koestler, Panait Istrati, Gide. Valamennyien ki
ábrándultán távoznak, csalódásukat előbb-utóbb írásba is adják. 
A magyar látogatók közül Károlyi Mihály lelkesen érkezik és
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fegyelmezetten távozik, az írókongresszusra jövő Illyés nemso
kára megírja az Oroszországot, Nagy Lajos megírja a Tízezer kilo
méter Oroszország fóldjént.

Mindez, ismételjük, még Sinkó Ervin moszkvai tartózkodása 
előtt történik. A harmincas évek második felében a helyzet 
hónapról hónapra változik. A nemzetközi égbolt egyre fenyege
tőbb, a szovjet szín egyre komorabb.

Gondolatmenetünk feltehetően legnehezebb bekezdéséhez 
érkeztünk. Nem a tárgy kényessége, hanem öntörvényű bonyo
lultsága okából.

„Sohasem szabad megfeledkeznünk azokról a szégyenletes 
eseményekről, amelyek 1937-38-ban a Szovjetunióban történ
tek”, jelentette ki nyomatékosan -  épp tanulmányunk fogalma
zásának napjaiban -  az SZKP mai főtitkára.

Ilyen mondatok a sztálini Szovjetunióról eddig a XX. és 
a XXII. kongresszus idején sem hangzottak el. Ettől azonban 
a jelenség értelmezése nem könnyebb.

A KONCEPCIÓS PEREK
Hogy hány koncepciós per zajlott le a Szovjetunióban Sztálin 

uralma idején, hányán vesztették életüket bírósági ítélet nyomán 
vagy bírósági ítélet nélkül: nem tudjuk, senki sem tudja. A hatal
mas nemzetközi irodalom is csak becslésekkel, feltevésekkel dol
gozik, sem pontos adatokat, sem évszámokat nem tud közölni. 
A tényszerű bizonyítás épp a koncepciós perek külső szertartása 
és belső rítusa okából lehetetlen.

Mit közöl az egykorú eseményekről az Egy regény regénye? 
Annyit, amennyit a szemtanú-naplóíró látott, átélt, befogadott. 
Ennél nem többet, de nem is kevesebbet: ez szavatolja az Egy 
regény regénye dokumentáris hitelét. Moszkvai tartózkodásának 
első hónapjaiban Sinkó még csak a különféle művészi ágakat és 
művészeket sújtó adminisztratív intézkedésekről értesül. 
Később az abortuszok megtorlásáról, állítólagos ellenséges pro
vokációkról ipari övezetekben, hasonlókról. Aztán következik az 
első, vészjósló cikk a Pravdában Buharin elvtárs hibáiról. Buha-
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rinról, aki -  bármi lesz majd róla az utókor végleges ítélete
-  Lenin közismert véleménye szerint .nemcsak a párt legérté
kesebb és legnagyobb teoretikusa, hanem joggal tarthatjuk az 
egész párt kedvencének is. . És aki az első bírálat időpontjában 
még az Izvesztyija főszerkesztője.

Sinkó moszkvai tartózkodásának idejére esik az első nagy kira
kat-per, Kamenyev és Zinovjev pere. Még Moszkvában olvassa 
a Pravdában Kari Radek cikkét, mintegy Visinszkij vádiratának 
kiegészítéseként: „A trockista-zinovjevista banda és az ő het- 
manjuk, Trockij... Semmisítsétek meg ezeket a fenevadakat, 
a fasizmus ügynökeit, akik a fasizmus győzelme érdekében 
készek voltak segédkezni a háború előidézésében...” Már eluta
zóban van Moszkvából, amikor megrendezésre kerül a Radek- 
Pjatakov-per. Már Párizsban tartózkodik, amikor megkezdődik 
Buharin pere. Aztán értesül Tuhacsevszkij, Jakir és a többi 
tábornok peréről.

A harmincas évek koncepciós pereiről sokféle műfajban renge
teget írtak: cinikus apológiát, balekul hiszékeny helyszíni beszá
molót, gyűlölködő pamfletét, tárgyilagosságra törekvő elemzést. 
De még senki sem derítette fel hitelesen, mikor és miért jutott 
eszébe Sztálinnak épp hajdani munkatársai, a lenini gárda nagy
jai ellen pereket kitervelni, megterveztetni, megvalósítani. Ren
geteg részletet tudunk, de a lényegi összetevőket még mindig 
nem ismerjük. Nem tudjuk például, milyen okokból döntött 
Sztálin a perek megvalósítása mellett. Mekkora szerepet játszott 
itt személyiségének démoni hiúsága és zsarnokisága, az eszelős
-  kölcsönösen eszelős -  rivalizálási és bizonyítási vágy Trockij jal, 
és mekkorát a Szovjetunió tényleges elszigeteltsége, külpolitikai 
és gazdasági nehézségei a harmincas évek második felében.

Legkevesebbet azonban -  az ismert részletek sokasága mellett 
és ellenére -  a perek belső mechanizmusáról és szertartásrendjé
ről tudunk. Végül is milyen rítus parancsa értelmében vállalták 
fel a vádlottak az egyoldalú játékszabályokat: hogy nyilvánosan 
bevallják mindazt, amit nem követtek el?

Sinkó már Párizsban olvassa és kommentálja a moszkvai perek 
legjelentősebb értelmiségi dokumentumát, Buharinnak az utolsó

641



szó jogán mondott hatalmas beszédét. Értelmezési kísérlete azon
ban csak hipotéziseket eredményez. Ugyanúgy, mint később 
Arthur Koestleré, aki közismerten Buharin személyiségéből, 
a bíróság előtti viselkedéséből és búcsúbeszédéből építkezett 
a Darkness at Noon fogalmazása közben.

A perek lényegéről tehát ma is keveset tudunk. A perek nem
zetközi hatásáról annál többet.

AZ ENTELLEKTÜEL KETTŐS KÖTÖTTSÉGE
Szándékosan írunk entellektüelt és nem értelmiségit.. Szerzőnk

höz híven. Sinkó mindkét nagy művében, az Optimisták bán is, az 
Egy regény regényében is többnyire entellektüelt ír értelmiségi 
helyett. Főként azért, mert az a nemzedék, amelyhez ő tartozott, 
ezt a nemzetközi fogalmat használta. Természetesen baloldali 
értelmiségit értve, ha az entellektüel szavát kimondta vagy leírta.

Ez a baloldali értelmiségi felemásan érezte magát a harmincas 
évek második felében, a sztáüni Szovjetunióban. Akkor is, ha 
szovjet állampolgár volt, akkor is, ha külföldről érkezett, rövi- 
debb vagy hosszabb, de mindenképp átmeneti időre. Az intellek
tuális tudathasadás kényszerű élményét élték át és igyekeztek 
értelmezni, elviselni.

A külföldi látogatók többsége a Szovjetunió elkötelezett híve
ként érkezett a megvalósult szocializmus országába. Nemcsak 
a kommunisták, a párton kívüli író-értelmiségiek is. Könnyebb 
volt azoknak, akik tapasztalataik nyomán egyértelmű benyomás
sal távoztak: vagy a töretlen rajongás vagy a keserű csalódás élmé
nyével. Az intellektuális tudathasadás csapdájába azok szorultak, 
akik a sztálinizmus jelenségeit a Szovjetunió iránti további elkö
telezettségükkel igyekeztek összeegyeztetni.

„Sztálin nem egyenlő a Szovjetunióval” -  mondta a perek ide
jén még a rendíthetetlenül hívő, gyermeknaiv Romain Rolland 
is. Ezt a kettős kötöttséget azonban irgalmatlanul nehéz feladat 
volt etikailag felvállalni és írásban megfogalmazni.

A sztálini Szovjetunió illetékesei mértéken felüli dicséretben 
részesítették azt a külföldi írót, aki kétely és fenntartás nélkül
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azonosult a sztálini Szovjetunió céljaival és érdekeivel. Aki azon
ban bármilyen kritikai hangot hallatott, kemény világnézeti bírá
latban részesült.

Két jellemző példát említenénk. André Gide 1937-ben látoga
tást tesz a Szovjetunióban, hazatérése után könyvben számol be 
tapasztalatairól. Utinaplója, a Retour de l’URSS (Visszatérés 
a Szovjetunióból) mai, tárgyilagos szemmel olvasva részint elég 
hevenyészett műalkotás (a szerző java műveinek szintjéhez 
mérve), részint korántsem az a kártékonyán antikommunista 
propagandairat, ahogy az egykorú, apologetikus kritika hirdette. 
Gide időleges kacérkodását a szocializmussal, látogatását a Szov
jetunióban már kortársai sem értették. Hogy rövidre fogjuk: 
kíváncsisága átmeneti élménynek, csalódása felületes bírálatnak 
bizonyult. Ma így látjuk, de a kortársak nem így látták. Paradox 
tény, hogy Gide útinaplójának az a Sinkó Ervin lesz az egyik bírá
lója (először a moszkvai rádió magyar adásának elfogadott, de 
közlésre nem került műsorában, másodszor már Párizsban), aki 
körülbelül ugyanazt a kettős kötöttséget éh át, mint Gide, csak 
mélyebben, megszenvedve. További kortörténeti paradoxon, 
hogy valamelyik jó üzleti érzékű budapesti könyvkiadó gyorsan 
lefordíttatja Gide könyvét. A fordítást Déry Tibor készíti el, 
a kéziratban heverő A befejezetlen mondat szerzője, állástalan, 
nincstelen író, akit Gide könyvének lefordításáért a magyar kirá
lyi bíróság két hónapi börtönbüntetésre ítél.

Igyekezzünk felfogni és nem elfelejteni az akkori történelem 
abszurd tényeit. Egyfelől Sinkó Ervinnek súlyos lelkiismereti 
válságot okoz eldönteni, Gide útikönyvében mennyi a jogos bírá
lat, mennyi az igaztalan általánosítás a sztálini Szovjetunióról. 
Eközben a magyar királyi bíróság ugyanezen, de szerinte a kom
munizmust népszerűsítő mű puszta lefordításáért börbönbünte- 
tésre ítéli Déry Tibort (kiről a magyar királyi bíróság természete
sen nem sejti, hogy a XX. század egyik legnagyobb magyar pró
zaírója lesz).

Gide útinaplója az egyik példa. Másik példánk komorabb. 
Gide-hez hasonlóan Malraux sem volt soha kommunista párttag, 
de Gide-del ellentétben elkötelezett baloldali, a köztársasági Spa
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nyolország önkéntes katonája. A Szovjetunióban sokáig megkü
lönböztetett tiszteletet és népszerűséget élvez. Egy interjúkér
désre azonban rosszul válaszol.

A kérdés így hangzott:
„Milyen a viszony Spanyolországban a trockisták és a forradal

márok között?”
A válasz így hangzott:
„Együtt pusztulnak, és együtt fognak győzni.”
Nem volt helyes válasz. A száműzött Trockij a legfőbb 

Gonosznak, a trockizmus a permanens ellenforradalom mozgal
mának számított akkor, 1937-ben, a sztálini Szovjetunióban.

Eddig a történetek. Gide példája és Malraux példája azonban 
az egyedi eseteken túl általános tanulságokra utal.

Néhány évvel Hitler hatalomra jutása, a Machtergreifung után 
vagyunk. Néhány évvel a második világháború kitörése előtt. 
Ebben az időszakban -  jeleztük korábban: minden év minden 
hónapjának úgyszólván külön időszámítása van -  a nemzetközi, 
baloldali értelmiséget megbénítja, tudathasadásos állapotba haj
szolja a választás kényszere. A választásra felszólító kérdés pedig, 
az akkori politikai fogalmak és az akkori etikai követelmények 
szerint körülbelül így hangzik: vagy a hitleri Németország, vagy 
a sztálini Szovjetunió, harmadik alternatíva nincs, nem lehetsé
ges. Mai eszünkkel sokféle kommentárt fűzhetnénk ehhez 
a választási kényszerhez s a belőle következő akkori sarkigazsá
gokhoz, de ezúttal nem erről beszélünk. Ebben az időszakban 
a nyugat-európai polgári demokráciákról még nem lehet tudni, 
egy esetleges világháború esetén melyik féllel kötnek majd szö
vetséget. Még kevésbé lehet tudni az USA szándékait.

Mindezen tények következtében a nemzetközi baloldal íróit 
-  származásra, nemzeti hovatartozásra, országhatárokra, párt
tagságra való tekintet nélkül -  megbéklyózta a kettős kötöttség. 
Két elvi lehetőség, két gyakorlati tényező között kellett választa
niuk. Vagy az alkotói szabadság kötetlenségét választják, tehát 
azt írják meg, amit láttak, tapasztaltak, átgondoltak. Ez radikális 
szakítást jelentett a múltbeli eszményekkel is, a személyes kap
csolatokkal is. így döntött Gide (ő a legkönnyebben, mivel őt
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világképének szeszélyes fellobbanása irányította csupán a Szov
jetunióba), így döntött (kegyetlenül megkínlódva a negatív dön
tést) Silone és Koestler.

Az Egy regény regénye szövegének bizonysága szerint Sinkó 
Ervin a második, tövises keresztutat választotta. Minden kételye 
és viszolygása mellett és ellenére inkább az igazság egyik felének 
kimondását választotta az igazság másik felének elhallgatása vagy 
legalábbis szépítő megmagyarázása árán, mint a szakítást.

Egészítsük ki e hősi és nyomorúságos korszak eszmetörténeti 
dokumentációját egy utolsó adalékkal. Mint említettük, 1934- 
ben, a szovjet írók első kongresszusára Illyés és Nagy Lajos érke
zik meghívott vendégként Magyarországról. Hazatértük után 
csakhamar mindketten írásban rögzítik élményeiket.

Illyés könyve megjelenik, jelentékeny kritikai sikert arat, a fel- 
szabadulás után is többször napvilágot lát, változatlan szöveggel. 
Ma is érett, önmagáért és szerzőjéért helytálló műalkotás. Nagy 
Lajos útijegyzeteit Bajcsy-Zsilinszky lapja, a Szabadság közli, 
huszonhárom folytatásban, befejezetlenül. Könyvként máig nem 
lát napvilágot, az akkori magyar jobboldalon felháborítónak íté
lik, a baloldal csalódottan és ingerülten fogadja, Madzsar József 
goromba cikket ír a szerzőről a Korunkban. A sokféle különbsé
gek beszámításával is, Nagy Lajos útikönyvének fogadtatása
-  mind az egykorú jobboldali, mind a baloldali kritika lőréseiből
-  hajmeresztőén hasonlít Gide útikönyvének fogadtatásához.

Vas István örökítette meg a Saskeselyűben a -  ne féljünk
a minősítéstől -  történelmi súlyú párbeszédet Babits és Illyés 
között, az oroszországi utazás előtt. „.. .Babits olyasmit mondott, 
hogy aztán Gyula jól nézzen körül, vagy hogy tartsa nyitva a sze
mét, és az igazat írja meg... Illyés érvelése körülbelül az volt... 
hogy amíg a lényeget nem írhatja meg Oroszországról... vagyis 
azt, amiért mellette vagyunk, addig megírja róla azt a részlet-jót, 
amit úgy-ahogy lehet...”

Értelmezzünk, utókor gyanánt. Illyés ezúttal is úgy cseleke
dett, mint hosszú pályája során annyiszor. Tudomásul vette, 
hogy az „egyetlen, teljes, tiszta igazság” csupán az elvont etika
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Utópia-birodalmában létezik. Kötelező, eszményi mérce gya
nánt, amelyhez gyakorlati lehetőségeinket hozzáilleszteni illik.

Nagy Lajos számára viszont csak egyetlen igazság létezett. 
Amit a két szemével látott meg a többi érzékszervével tapasztalt. 
Ahogy ő megfogalmazta: „Magyarázatot soha nem fogadok el, 
sem forradalmit, sem ellenforradalmit, sem másfélét, csakis 
akkor, ha a tényállításokat bizonyítás követi.”

Melyiküknek volt nagyobb igaza? Illyésnek? Nagy Lajosnak? 
Rossz a kérdés, és rossz kérdésre ne adjunk elhamarkodott 

választ. Kétféleképp látták az igazság gyakorlati alkalmazhatósá
gát, megvalósíthatóságát. Mai olvasatunkban mindkét megvaló
sításnak célja, haszna és értéke van.

Illyés és Nagy Lajos csupán néhány hetet töltöttek a sztálini 
Szovjetunióban. Sinkó Ervin két éven át tartózkodott a hely
színen.

A DOKUMENTÁCIÓ
Olvasva és ma, 1987-ben, a Szovjetunió mostani változásai 

közben újraolvasva az Egy regény regényét, újból meg kell fogal
maznunk az alapvető kérdő mondatot: miért jelentékeny könyv? 
Milyen értékei okából?

Az Egy regény regénye -  ha szigorú műfaji szabályok szerint 
tekintjük -  a napló, az emlékirat és a krónika keveréke. Napló 
azért, mert szövegének nagyobb hányada napról napra, a min
denkori élmény testmelegében és intellektuális izgalmában szüle
tett. Memoár azért, mert a szöveg kisebb hányada évekkel 
később, értelmező kiegészítésként keletkezett. Végül objektív 
krónika, holott a szerző talán épp a tárgyilagos történelmi korrajz 
műfajára törekedett legkevésbé.

Aki ma, a nyolcvanas évek második felében először olvassa, 
magyarul és Magyarországon az Egy regény regényét, feltehetően 
azt fogja megállapítani, hogy ez a mű nem tulajdonképpeni tár
gyáról, az Optimisták című regény kéziratáról közöl igazán sokat 
és jelentősét. Hanem szerzője kétértelmű, sokértelmű létezéséről
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abban a történelmi korszakban, amelyben az ezernél több oldalas 
kéziratot a nevezetes bőröndben országról országra hurcolta.

Sinkó Ervin okos és művelt ember volt, a mindenkori világálla
potot tárgyilagosan figyelő és elemző értelmiségi. Ugyanakkor, 
ugyanabban az emberi bőrben azonban magányos és védtelen, 
minden ütésre fokozottan érzékeny emberi lény is volt. Bizo
nyos, hogy joggal sokra becsülte hosszú éveken át kéziratban 
heverő regényét. Ugyanígy bizonyos, hogy -  hosszú évekre 
összezárva a sárguló, mohosodó, imádott kézirattal -  a kelleténél 
többre értékelte, túlértékelte.

Az Egy regény regénye írója azonban bölcsebbnek bizonyult, 
mint az érzékeny, sokféle sebeket és sebhelyeket hordozó magán
lény. Sinkó Ervin megérezhette, hogy személyes kínkeservei az 
Optimisták kiadatlan kézirata körül nem érnek meg annyi papír
lapot, amennyit moszkvai és párizsi naplójegyzeteiben az Opti
misták sorsáról megörökített. Az Egy regény regényének sajtó alá 
rendezője pedig már bizonyára tudta, hogy művében a személyes 
élmény körül ott kell legyen a korszak élménye is.

Az Egy regény regénye zsúfolásig telítve van a sztálini Szovjet
unió korszakának és az esendő szerző magánlétének szorosan 
egymáshoz kapcsolódó eseményeivel. A szocialista realizmusnak 
hirdetett giccs akkori mintatermékei. Sadr szobrászművész 
pályája és életműve, különös tekintettel Sztálin feleségének sír- 
dombdíszeire. Sosztakovics operájának, a Kisvárosi lady Mac- 
bethnék vészjósló kritikai fogadtatása. Ejzenstejn megaláztatásai. 
A Moszkvában, 1936-ban időző Sinkó számára felfoghatatlan 
tény, hogy Nietzsche miért a fasizmus előfutára és Joyce miért 
a dekadencia irodalmi pápája.

És mindvégig a kettős kötöttség csalhatatlan jegyei. Az Egy 
regény regényének számunkra egyik felejthetetlen látomása a sok 
közül, ahogy a Pravda komor cikke nyomán Sinkó elképzeli 
Buharin aznapi tevékenységét. Ahogy belép az Izvesztyija szer
kesztőségének épületébe, s még nem tudja, még csak a portás 
szokatlanul furcsa köszöntéséből sejti, hogy valami történt vele, 
valami ezután és ezentúl másképp lesz vele.

Ez a szörnyeteg kettős kötöttség jelenik meg abban az arcképváz
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latban is, amelyet lakótársáról, barátjáról, védelmezőjéről és vád
lójáról, tehát Iszaak Emmanuilovics Bábelről rajzol Sinkó Ervin. 
A történet alapvető hitelességében nemigen lehet okunk kétel
kedni. Ahhoz Ervin Iszidorovics -  épp Bábel nyájas-ironikus 
beceneve nyomán emlegetik máig így barátai és tanítványai - ,  
tehát Sinkó Ervin erkölcsi tisztességén túl nagyobb fikciós képes
ség szükségeltetett volna, mint amennyi az őregényeiben megva
lósult.

Mire megismerkednek, Bábel már megírta remekművei sorát. 
Ritka és rövid remekműveket: kiszabott élete során Bábel mindig 
lassan, nehezen, keveset írt. Amikor úgy érezte, belső kénysze
rein túl olyannyira elhatalmasodnak körülötte a külső kénysze
rek, hogy remekművet írni ő többé nem tud: akkor, élete utolsó 
néhány évében nem írt többé. Illetve csak olyasmit és annyit írt, 
ami és amennyi életélvező életviteléhez szükségeltetett. Remek
művek helyett alkalmi filmforgatókönyveket írt és stilizált, enni- 
inni-csevegni szeretett éjszakánként, továbbá gyereket csinálni 
szép, szőke feleségének, Antonyina Nyikolajevnának. Nemcsak 
kiváló író, de okos ember lévén, megsejtette a sorsát, jó előre. 
Gorkij egyszer megmentette az utókor számára (a Lovashadsere
get követő féktelen bírálatok nyomán), Gorkij halála után, 1936- 
tól nem akadt, aki megvédelmezze többé. Féltette a bőrét, többé 
már nem az írói sorsát, csupán a pőre emberi létezését, mindent 
megtett, hogy végzetét elodázza. Feltehetően önvédelmi tevé
kenységéhez tartozhatott a Sinkó kontra Moszfilm perben tett 
hamis tanúvallomása. Feltehetően jelentéktelen epizód Iszaak 
Emmanuilovics hamarosan véget érő, esendő életében. Jelképe
sen maradandó adalék Ervin Iszidorovics valamivel tovább tartó, 
halandó életében.

Szemtanú, fültanú nem volt jelen, de nincs okunk-jogunk két
ségessé tenni az Egy regény regénye híres fejezetét. A bírósági tár
gyaláson Bábel minden bizonnyal azt mondta, amit Sinkó napló
jegyzetei rögzítenek. Megsejtett sorsa nemsokára beteljesült. 
„Japán kém volt, deportálták”, mormolta szégyenkezve Szimo- 
nov Sinkónak, egy zágrábi írótalálkozón, 1947-ben, még a szov- 
jet-jugoszláv kapcsolatok csúcspontján. 1953-ban Sinkó Ervin
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kiváló tanulmányt adott közre Töredékek nagy költője, Iszaak 
Emmanuilovics Bábel címen, előbb szerbhorvátul, később ma
gyarul.

Ennyit Bábel és Sinkó személyes kapcsolatáról. És az Egy 
regény regénye gyönyörű és szörnyűséges dokumentációjáról.

Hinni? Csalódni? Kételkedni?
Ma, 1987-ben úgy képzeljük, az Egy regény regénye több okból 

is korszakos könyv.
Hiteles és telített korkép a sztálini Szovjetunióról, a harmincas 

évek közepéről. Viszonylagosan teljes, persze. Sinkó Ervin látó
szöge főként az értelmiségre s az értelmiséggel történő jelensé
gekre nyílik. Viszonylag keveset lát tehát, de azt maradandóan 
örökíti meg.

Talán a korképnél, a kortörténetnél is maradandóbb értéke az 
Egy regény regényének, hogy az önéletírás műfajának Ágoston óta 
kötelező nyíltságával és gátlástalanságával tárja fel egy szükség
képp izolált személyiség, egy magányosan működő tudat gondol
kodásának mechanizmusát. Az elvont szabadság és a gyakorlati 
szükségszerűség folytonos keveredésének rendszerét.

Sinkó Ervin hitt és kételkedett, együtt és egyszerre, egész élete 
során. Mármost mit írjunk a dicsőséglistájára, mit írjunk a hiány
számlájára? Azt, hogy haláláig, folyamatosan hitt? Hogy a XX. 
század egyik üdvtanában, az általa káték és kötöttségek nélkül 
elképzelt marxizmusban hitt? Hogy különféle életszakaszaiban 
hol a Kommunisták Magyarországi Pártjának, hol a Jugoszláv 
Kommunisták Szövetségének hitvalló közkatonája is tudott 
lenni? Ezt mondjuk a dicsőségére, ezt mondjuk a kárára?

Vagy pedig?
Azért dicsérjük vagy azért bíráljuk Sinkó Ervint, mert folyvást 

kételkedett? Mert 19-ben, a magyar proletárdiktatúra bukása 
után meghasonlott, szakított szocialista eszmevilágával, átmene
tileg Jézus Krisztus tanítványa lett? Mert a moszkvai tartózkodás 
a szocializmus eszmevilágából ugyan nem, de a bármiféle sztáli
nizmus elméletéből és gyakorlatából életfogytiglan kiábrándí
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totta? Mert hithű párttagként is mindenkor kinyilvánította értel
miségi magánvéleményét, különvéleményét? Ezért dicsérjük, 
ezért bíráljuk?

Vagy pedig?
Értelmezzük világképében az egyeztetés örökös keresését, 

kísérletét? A mindenkori felezőút mindenkori megalkuvását, hit 
és kétely keresztpontján? Hogy akkor is hitt, amikor nem volt 
miben, hogy akkor is kételkedett, amikor bizonyossága lehetett, 
hogy az ellentétek egyeztetésére intett, amikor a vakhit vagy 
a kenyértörés látványosabbnak és célszerűbbnek tetszett? Az 
egyeztetési kísérleteiért magasztaljuk, az egyeztetési kísérleteit 
vessük a szemére?

Több okból nem tesszük, nem tehetjük. Az első ok magáneti
kai . Sinkó Ervin -  atyai barátként, irodalmi ihletőként -  oly sokat 
adott e kommentár szerzőjének, hogy a kritikusi hangot és han
gulatot máskorra, későbbre kell halasztanunk.

A második ok közhasznú. Sinkó Ervin életműve -  az Optimis
ták, az Egy regény regénye, a Szemben a bíróval, esszéinek sorozata 
-  sosem valósult volna meg a marxista gondolatiság, a messianisz
tikus hit és az örökös kétely hármasegysége nélkül.

VÉGSŐ METAFORA
Poncius Pilátus, az akkori Galilea római helytartójának maga

tartásáról és megnyilatkozásairól az Újszövetség négy evangélis
tájának négy evangéliuma -  a dokumentarizmus nagyobb dicső
ségére -  négyféle változatot örökít meg. Nekünk a János evangé
lista evangéliumában szereplő változat tetszik leginkább.

A szöveg így hangzik:
„Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan?
Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért szü

lettem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igaz
ságról. Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.

Monda néki Pilátus: Micsoda az igazság?”
Alig túlzunk, ha azt állítjuk, az egyetemes eszmetörténet egyik
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legtalányosabb szövegét olvashatjuk a fentiekben. A szöveg sok
félét sugall, s mind e sokféle ellenkezőjét is.

Mi az igazság? Egyetlen, oszthatatlan, egységes-e az igazság?
Poncius Pilátus ott és akkor, mielőtt Jézus Krisztust halálra 

adta volna, felfedezte, ránk hagyományozta az igazság viszonyla
gosságának varázsát és mérgét. Ránk: temérdek utódaira, köztük 
Sinkó Ervinre.

Sinkó Ervin azonban, a naiv, a balek, az alkata szerint idea
lista, a világnézete szerint materialista nem kért ebből a viszony
lagos igazságból. Az abszolút igazságot áhította: ez a ragaszkodás 
teljesítette ki boldogtalan-boldog sorsát, ebből virágzott ki élet
műve.

Nemes közhely, hogy a remekműveket csak megírni kell, elte
metni nem lehet őket. A remekművek nyilvánosságot kívánnak, 
előbb-utóbb nyilvánosságra törnek, mint a mindenkori mag 
a mindenkori hó alól. így történt ez A befejezetlen mondat, a Mes
ter és Margarita, a Doktor Zsivago esetében, hogy további példák
tól most megtartóztassuk magunkat.

Halandó életében Sinkó Ervin nem érte meg, hogy az Optimis
ták és az Egy regény regénye Magyarországon is megjelenjék. Ez 
a tény fájt neki, de bölcs iróniával keretezte csalódását.

Most már mindkét könyv jelen van, olvasható. Ha élne, Ervin 
Iszidorovics feltehetően megsodorná a hosszú füle cimpáit, 
viszonylagos elégedettsége jeléül.

A szöveget megalkotó emberi lény porlandó. A szöveg fennma
rad, öntörvényűén létezik. A szabadság és a szükségszerűség egy
sége Sinkó Ervin esetében időlegesen megvalósult.

Sükösd Mihály
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Jegyzet a kiadásról

l.

Sinkó Ervin emlékirata 1953-ban íródott, első szemelvényei 
a zágrábi Republika c. folyóirat az évi számaiban és az újvidéki 
Híd 1953/54-es évfolyamában jelentek meg. Az írói hagyaték 
gondozásával végrendeletileg megbízott intézményben, a zágrábi 
Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia Irodalom- és 
Színháztörténeti Intézetében fennmaradt e mű kéziratának 390 
oldalas autográf, illetve 109 oldalas gépiratos részlete.

Ugyanebben az intézményben őrzik az Egy regény regénye hite
les filológiai dokumentációját is: az író moszkvai és párizsi napló
jegyzeteit s az emlékiratban idézett vagy hivatkozott egyéb doku
mentumokat. A középformátumú, 368 oldalas kézírásos naplófü
zet „Vityebszk teherszállító, 1935. május 5.”-i bejegyzéssel 
indul, majd Leningrádban, Moszkvában, Párizsban és Zágráb
ban folytatódik, s végül „Sarajevo, 1940. január 7.”-i jegyzettel 
zárul. A szovjet hajón és a Szovjetunióban írt rész 244 füzetlapot 
tesz ki, s utolsó bejegyzése 1936. december 1-jei keltezésű, míg az 
ezt követő, immár Párizsban íródó jegyzetek a füzet 342. lapjáig 
terjednek s az 1937. május 2. -  1939. szeptember 4. közötti idő
szakot ölelik fel, de vissza-visszautalnak a moszkvai időszakra is. 
Az egyéb fennmaradt dokumentumok közül az emlékiratban 
különösen fontos szerepet kapnak a szóban forgó naplófüzetbe 
beragasztott és különálló újságkivágások, korabeli újságfotók, az 
Optimisták kéziratának moszkvai recenziói és kiadói szerződései, 
a kéz- és gépiratos moszkvai és párizsi Sinkó-versek, s nem utol
sósorban Romain és Marié Rolland 1935. jan. 1. és 1939. jan. 5.-e 
között Sinkóhoz intézett 16 levele. Amint az emlékirat bevezetője 
is hangsúlyozza, a szerző ezeknek a hiteles dokumentumoknak az 
alapján rekonstruálta regényének regényét.
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Az autentikus naplóanyaghoz az emlékirat szerzője alapvetően 
kétféleképp viszonyult: a napló egyes részeit szó szerint vagy 
csaknem szó szerint vette át, csupán kisebb nyelvi/stilisztikai 
simításokat végezve rajtuk, míg olyankor, amikor az autográf 
naplójegyzetek utólag foglalják össze több nap vagy hét esemé
nyeit, az Egy regény regénye írója gyakran módosít a kompozíción 
is, ti. napokra bontja le az eredeti naplójegyzetek összefoglalóit, 
s így rekonstruálja az eredeti kronológiát. Máskor viszont a napló
jegyzetek egyes hosszabb részleteinek összevonásához folyamo
dik. A nem szó szerinti naplóátvétel gyakori esete az is, amikor 
a kézírásos feljegyzések túlságosan lakonikusak, vagy éppen 
konspiratívak. Az ilyen, az emlékirat potenciális olvasói számára 
egy az egyben homályos vagy teljesen érthetetlen naplórészeket 
a szerző feloldja, kifejti és kiegészíti -  amire szintén külön is fel
hívja a könyv olvasóinak figyelmét: „Át kell vennem a szót néha 
azért is, mert helyenként a naplóban egy-egy mondat vagy szó 
afféle jelírás csak, melynek jelentését magamnak kell kibetűz
nöm és megmagyaráznom. S van még egy ok, természetesen: ki 
kell hagynom azokat a részleteket, melyek bajba dönthetnének 
ma is [ti. 1953-ban, B. I.] nyilvános funkciót gyakorló élő szemé
lyeket.” (Ilyen részletek például a moszkvai naplóban a Lukács 
Györggyel és Fogarasi Bélával kapcsolatosak.)

3.

Ezek az utólagos kifejtések, részletezések, összefoglalások és 
összevonások az Egy regény regénye első kiadásaiban kétféle 
műfaji-filológiai formát kaptak: egyrészt idézőjel nélküli kommen
tár- és memoárrészletekként és ugyanilyen fejezetekként rögzítőd
tek, másrészt pedig rekonstruált, ám mégis idézőjeles vagy idézőjel 
nélküli, de mindenképpen napló-külszínű epizódokként, sőt 
egész fejezetekként is.

Jelen kiadásunkban viszont e kétféle szövegtípust tipográfiai
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disztinkcióval különítettük el: a naplórészeket álló betűkkel (s 
a nem vagy nem egészen szó szerinti naplóátvételt ily módon is 
jelezve; az idézőjelek elhagyásával) közöljük, míg a kommentár
betéteket és -fejezeteket dőlt betűkkel.

Az autográf moszkvai és párizsi napló sajtó alá rendezett s egy 
gyűjteményes Sinkó-kötetben megjelenés előtt álló szövegének 
közzététele majd lehetővé teszi a szélesebb irodalmi közvélemény 
számára is, hogy kritikailag számba vegye: egy-egy naplórészlet 
vagy egész epizód emlékiratba iktatása milyen mértékben ered
ményezett s eredményezett-e egyáltalán új jelentésárnyalatokat. 
Számunkra azonban e textológiai összevetés végeredménye már 
most sem lehet kérdéses: az autográf moszkvai és párizsi napló
jegyzetek s egyéb hiteles dokumentumok alapján megírt Egy 
regény regényének az igazságértéke egészében megegyezik a forrá
sokéval.

4.

Legvégül közöljük az eddigi teljes kiadások bibliográfiáját: 
Román jednog rontana. Bilješkeizmoskovskogdnevnikaod 1935. 
do 1937. godine. Zora, Zágráb, 1955., 546 old., Egy regény regé
nye / - / / .  Moszkvai naplójegyzetek 1935-1937. Fórum Könyvki
adó, Növi Sad, 1961., 508+376 old. ;Roman einesRomans. Moska- 
uer Tagebuch. Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1962. és 
1969., 480 old.; Román jednog rontana. Bilješke iz moskovskog 
dnevnika od 1935. do 1937. godine. In: Ervin Sinko: Sablast 
kruziEvropom. Glóbus, Zgb. 1982., 512 old.; Egy regény regénye. 
Moszkvai naplójegyzetek (1935-1937). Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék, 1985., 627 old.
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1 2 0 ,-  E t

„Az én moszkvai tartózkodásom óta eltelt, túlontúl 
eseményes három évtized életem tájképét nagyon 
sok sírral népesítette be, eseményekben, küzdel
mekben, megrázkódtatásokban, fájdalmakban, 
reményekben és megvalósulásokban szédületesen 
bővelkedett -  mégis, az idő múlásával egyre többet 
kell gondolnom a moszkvai VEGAAR egykori igaz
gatójára, a szőke, minduntalan el-elpiruló fiatal 
németre, Bork Ottóra, kiről az Egy regény regényében 
oly sűrűn és nemegyszer csúfolódóan barátságtalan 
hangsúllyal történik említés. A jelenet, mikor a nyi
tott ajtón keresztül a titkárnőjével való beszélgetése
met hallva, ő, az ő igazgatói szobájában, íróasztala 
mögé guggolva próbált előlem elrejtőzve láthatat
lanná válni -  ez a feledhetetlen élmény, illetve lát
vány ma, három évtized távlatából, úgy rémlik fel 
előttem, mint valami kínos, de minden szónál beszé
desebb jelkép. Kigondolni se lehetne kifejezőbb 
szimbólumot: a nagy vállalatnak ez az igazgatója, aki 
hirtelen elhatározással igyekszik összecsucsorodva 
elbújni az ügyfele elől a tekintélyes íróasztal alatt 
-  elbújni a cselekedet, a döntés, maga a létezés 
kockázata elől. Tragikus módon azonban épp ez volt 
a megvalósíthatatlan, a végül is megoldhatatlannak 
bizonyult feladat: nem lehetett lenni, és levegővé 
válni, nem lehetett úgy igazgatónak lenni, hogy az 
ember mégse legyen az, tisztséget viselni, és ugyan
akkor még elbújni is úgy, hogy azt észre ne vegyék.”


