
MIHAIL BlIBENNOV: 

VALENTYIN KATAJEY „A SZOVJETEK HATALMÁÉRT" 
CIMÜ ÚJ REGÉNYÉRŐL 

A szovjet olvasó jól ismeri és szereti Valentyin Katajevet, a 
tehetséges írót. „Távolban еду fehér vitorla,...", „Én, a dolgozó nép 
fia", „Hajrá!", „Frontról jött a katona", „Ványa, az ezred fia" című 
művei nagy gyarapodását jelentik a szovjet irodalom aranyalapjának. 
Az olvasók legszélesebb rétegei mindig a legnagyobb érdeklődéssel 
fogadják ezeket a könyveket. 

Nemrégiben jelent meg Valentyin Katajev .,A szovjetek hatal-
máért" című új nagy regénye. Érthető, hogy ez a műve is a legélénkebb 
érdeklődést keltette a szovjet olvasókban. 

Valentyin Katajev ú j regényében széles arányokban akarta meg-
rajzolni azt a hősi harcot, melyet a szovjet emberek a Nagy Honvédő 
Háború idején Odesszában a gyűlöletes ellenség ellen, vívtak. 

Nagy, nemes, lelkesítő téma! Nem egy könyvet ismerünk, mely 
a kommunistáknak, a szovjet hazafiaknak az illegalitás körülményei 
között, a hódítók ellen vívott harcával foglalkozik. Ezeknek nagyrésze 
kitűnő könyv. De szinte valamennyi emlékiratjellegű, hiányoznak 
belőlük a nagy és mély művészi általánosítások. Valentyin Katajev 
íróink közül úgyszólván elsőnek határozta el, hogy a bolsevik föld-
alatti mozgalmat művészi alkotásban örökíti meg. 

Mindnyájan tudjuk, hogyan küzdött a hódítók ellen Odessza, a 
dicső hős-város. Még akkor sem volt legyőzött, midőn az ellenség végig-
vonult utcáin. Egyetlen pillanatra sem szüntette be a harcot. A szovjet 
hadsereg csapatai a Legfelsőbb Parancsnokság utasítására kivonultak 
a városból, helyüket azonban jóelőre felkészült földalatti pártszerveze-
tek és partizánosztagok foglalták el. És a városban ú j erővel lángolt 
fel az ellenség elleni harc. 

Odessza alatt katakombák hatalmas labirintusa terül el. Ezek a 
katakombák évszázadokkal ezelőtt: keletkeztek a „kagylóskő" fejtése 
közben. Ebből a köböl épült a város. Ezeket a katakombákat a, bolse-
vikek már nem egyszer felhasználták forradalmi harcuk céljaira. 
Ezúttal a s?ovjet emberek ugyancsak felhasználták a forradalmi dicső-
ségövezte, híres katakombákat. 

Mint Katajev regényében elmondta, az odesszai katakombákban 
az ellenséges megszállás idején több földalatti kerületi pártbizottság 
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és több partizánosztag működött. Közülük néhány elég népes volt:' 
például a Lenin-kerület osztagában több mint száz harcos küzdött. 
Az osztagnak a föld alatt nagyszabású berendezkedése volt, menedék-
helyek, a megszállók járma alól elmenekült szovjet emberek százai 
számára. 

Amint látjuk, Odessza katakombáiban, élükön a kommunistákkal, 
szovjet emberek ezrei éltek és harcoltak az ellenség ellen. Valóban; a 
nép, a tömegek háborúja volt ez, telve rendkívüli nehézségekkel, telve 
hőstettekkel. Az emberek ezrei éltek a nedves, hideg katakombákban, 
vaksötétben, több mint két esztendőn át, gyakran éheztek, a legnagyobb 
nélkülözéseket és nehézségeket szenvedték el, de lelkesedésük nem 
csökkent, nem vesztették el a népünk és államunk erejébe, a Bolsevik 
Párt erejébe és bölcseségébe vetett hitüket. It t éltek és kegyetlenül 
irtották az ellenséget, amely ideiglenesen elfoglalta szülővárosukat. 
Az ellenség lába alatt valóban izzott a föld. 

Mindenekelőtt el kell ismernünk, hogy Valentyin Katajev komo-
lyan fogta fel munkáját. Több éven át dolgozott regényén. Hatalmas 
anyagot gyűjtött össze az odesszai földalatti mozgalomról, a földalatti 
küzdelem sok résztvevőjével beszélt, bejárta a katakombákat. Szóval 
úgy fogta fel feladatát, amint szovjetíróhozi illik: megvolt benne az 
alkotás nagy szenvedélye és a kellő lelkiismeretesség. Ennek az ered-
ménye volt, hogy Valentyin Katajev az odesszai földalatti harc elég 
nagy időszakáról helyes általános elképzelést tudott magában kialakí-
tani és számos hű és kifejező képet tudott rajzolni erről a harcról 
regényében. A földalatti harcosok akcióinak leírását szinte kivétel 
nélkül nagy érdeklődéssel olvassuk. Ugyanilyen érdeklődéssel olvas-
suk regényének azokat a lapjait is, amelyekben a szerző a legkülön-
bözőbb körülmények között feltárja a különböző generációkhoz tar-
tozó szovjet -emberek lelkivilágát, magasrendű erkölcsi tulajdon-
ságait. Ilyen például <az a jelenet, amiikor a földalatti harcosok a 
katakombákban értesülnek Moszkánál aratott történelmi győzelmünk-
ről, vagy például az a jelenet, amikor a három halálraítélt földalatti 
harcost végigvezetik a tavaszi Odesszán. Amikor ezeket a részeket 
olvassuk, tisztán látjuk marrunk előtt Odessza hőseit, akiknek erőt ad 
a szovjet hazafiság emelkedett szelleme. 

De mésrfs sajnálattal kell megállapítanunk, hogy „A szovjetek 
hatalmáért" című regénynek igen lényeges hiányosságai vannak, 
Valentyin Katajev ugyan sok konkrét anyagot gyűjtött össze az odesz-
szai földalatti mozgalomról, csakhogy nem mindig tudott abban kellő-
képben elmélyedni, ne;mi mindig tudta ..beleélni magát", nem tudta 
tiszta művészi formába önteni, — ennélfogva regényében nem tudott 
nagy, mély történeti igazságot nyújtani. A regényben sok mindent 
irreálisnak, kiagyaltnak, hamisnak érzünk. 

Miben rejlenek a regény hibái1? 
» * • 

Az odesszai földalatti mozgalomban, mint mondottuk, sokezer 
ember vett részt. Éppen ezért, amikor az író ezeket az embereket, 
dicső tetteiket tanulmányozta, élő, a valóságra emlékeztető, tipikus 
jellemeket alkothatott volna és kellett volna is 'alkotnia. Nem kétséges, 
hogy Katajev valóban ezt a célt tűzte maga elé. 
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A regényben szereplő személyek kitalált személyek — írja Katajev 
utószavában'. — Az olvasó azonban megtalálja bennük a Nagy Hon-
védő Háború idején folyt odesszai földalatti mozgalom tényleges részt-
vevőinek jellemvonásait... 

A regény főhősei — bolsevikek, örömmel kell üdvözölnünk 
Valentyin Katajevnek azt. a szándékát, hogy a bolsevikeknek, korunk 
hőseinek nagyszabású, minden oldalról megvilágított alakjait rajzolja 
meg. Az odesszai bolsevikek azonban Katajev ábrázolásában, sajnos, 
távol állanak a valódi bolsevikektől, akik a megszállás nehéz évei alatt 
hervadhatatlan dicsőséget szereztek maguknak az ellenség ellen vívott 
szent harcban. 

A regény főhőse Gavrik Csernoivanyenko, Odessza Külvárosi 
Kerületének első titkára. A szovjet olvasók már jól ismerik Valentyin 
Katajev „Távolban egy fehér vitorla" című nagyszerű művéből. 
Raj ta kívül találkozunk még a regényben ugyanennek a műnek több 
más ismert hősével is. Nyilvánvaló, hogy Valentyin Katajev elhatái-
rozta, hogy megmutatja, milyen nagy utat tettek meg a mi embereink 
az első forradalom! óta, hogy milyen sokat fejlődtek lelkileg a szovjet 
hatalom évei alatt. 

Igen, ismertük Gavrikot. a szegény kamaszt, aki egy darab kenyér 
után járva, csavargott Odessza utcáin. írni-olvasni nem tudott és csak 
tizenkétéves korában tudta meg. hogy „9 óra 30 perc ugyanannyi mint 
fél tíz". Harmincöt, esztendő telt el azóta, elmúlt az első világháború, 
a Nagy Októberi Forradalom, elmultak a sztálini ötéves tervek évei. 
A kommunista Csernoivanyenko mindig a szocializmusért vívott harc 
első arcvonalában küzdött. Most — írja Katajev — régi pártmunkás 
a kerületben, sok értékes tapasztalatot szerzett. Elmúlt negyvenöt-
éves . . . An odesszai kerületi pártbizottság hátrahagyta Csernoivanyen-
kót, hogy irányítsa a városban a földalatti harcot. 

Hogyan írja le Katajev Csernoivanyenkót, a régi pártmunkást, 
a7. odesszai földalatti harc irányítóját? 

Mindenekelőtt miért nevezi Katajev Csernoivanyenkot az egész 
regényben Gavriknak 1 Katajev azt írja, hoerv Csernoivanyenko sok-
szor vett részt földalatti mozgalomban és azért a „ . . . Gavrik becenév 
illegális nevévé lett. örökre hozzánőtt és most már a városban senkisem 
nevezte máskép, mint Gavrik elvtársnak, vagy egyszerűen Gavriknak". 
Nehéz ezt elhinni! „A becenevek korszaka", mint maga Katajev írja, 
rég elmúlt már és igen-igen nehéz elhinni, hogv a városban Gavriknak 
nevezték a komoly köztiszteletben álló férfiút, a régi pártmunkást. 
Annál inkább iVy van ez, mert bn felnőttet illetnek ilyen becenévvel, 
annak lehet valami gúnyos mellékize. 

Meg kell még jegyezni, hogy Katajev, bármennyire különös is, 
valamilyen érthetetlen elgondolásból kiindulva, Csernoivanyenko elv-
társat igen kevéssé vonzókülsejű embernek írja le. A regény számos 
lapján találkozunk Csernoivanyenko elvtárs külsejének leírásával. 
Katajev ezt írja róla: „Apró, éltes, mérges ember volt; átmeneti kabátja 
felett gyűrött pisztolytáska, benne pisztoly." Csernoivanyenkonak „fol-
tos gyerekorra van, melvet állandóan ráncol". Néha „harmonika mód-
jára ráncolja", ,.szeme dühös, foltos mint a kecskebaké", „halántékán 
kék erek rajzolódnak ki". Csernoivanyenko ..dünnyög, dühösen köpköd, 
morog", „gyakran kiabál, durván, magas kakashangon", vagy „éneklő 
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magas hangon, tanáros hanghordozással" beszél, ha meg énekel, akkor 
valami bizonytalan és valószerűtlen basszushangot hallatt. Cserno-
ivanvenkonak imbolygó feketetengeri járása van, gyakran „határozott, 
fiús mozdulattal felrántja a nadrágját". 

Mi szükség volt arra, hogy Katajev így írja le Csernoivanyenkot? 
Ez azonban még nem minden. 
Egészen furesa benyomást kelt Csernoivanyenko, amikor beszélni 

kezd. Sem az, hogy hosszú éveken át a legkülönfélébb emberekkel, a 
legkülönfélébb helyeken kapcsolatba került, sem a pártban végzett 
munka és a valószínűleg komoly tanulás nem tudta megváltoztatni 
Csernoivanyenko stílusát, — Katajev állítása szerint. Mi több, Gavrik 
stílusa a „Távolban egy fehér vitorlá"-ban sokkal jobb, tisztább, mint 
ebben a regényben. Katajev azt állítja, hogy Csernoivanyenko „igazi 
feketetengeri nyelven beszél". Dehnt micsoda nyelv ez? 

Csernoivanyenko gyakran így kiált fel: „Még kérded!", „— Hogy-
hogy!", „Pszt!", „Hát 'még mit!'", „Most fülelj!", „Kuss!" A „téma" 
szót „tyémá"-nak ejti, a „tréfálsz" szót „trjéfá-lsz"-nak. Kedvelt szava 
a „líra"; ez a polgárháború idejéből „ragadt" rá. Ebbe a szóba, mint 
Katajev írja, Csernoivanyenko valahogy „a kritikai jellegű árnyalatok 
legváltozatosabb sokaságát" vitte bele. Lássuk például, hogyan beszél 
Raisza Lvóvnával, barátja feleségével, aki nem akarja elengedni férjét, 
hogy az illegalitásban dolgozzék. „Elég a lirából!" — kiáltott fel dühöd-
ten. „Minden rendben van! Hallgass!" 

Amikor Druzsinyin, a regény egyik hőse, összeakad Csernoivanyen-
koval, egy éles vita során ezt mondja neki: „Kicsit hátrább az agarak-
kal". Katajev megjegyzi, hogy Csernoivanyenkonak nem tetszett ez a 
kifejezés: „Volt benne valami utcai, sőt jasszos, idegen a szovjet ember 
nyelvétől". Ez igaz. De hiszen maga Csernoivanyenko is így beszél! 
A szerző elfeledte, hogy valamivel előbb ezt a jelenetet írta le: 

„Gavrik arca elsötétült. Vonásai megkeményedtek, majdnem 
'durváknak látszottak. 

— Nos, Marcsenko, — mondotta Szvjatoszlav felé fordulva — 
kicsit hátrább az agarakkal. Én már akkor katona voltam, amikor a 
papád még csecsszopó volt. Érted? Nohát akkor. . . 

Gavrik könnyedén ellökte Szvjatoszlávot és bemászott a résen. 
— Hiszen tönkreteszi magát! — kiáltotta kétségbeesetten Szvja-

toszlav. 
— Hát aztán." 
Katajev azt írja, hogy Csernoivanyenko ..áttér gyermekkorának 

délorosz kikötői zsargonjára", amikor olyan emberekkel beszél, akikkel 
közeli kapcsolatban van. Csernoivanyenkonak azonban a regényben 
főként ilyen emberekkel van dolga. Ezek veszik körül a katakombák-
ban. De nemcsak barátaival beszél „tiszta feketetengeri nyelven". 
Amikor például találkozik azzal a parancsnokkal, aki utolsónak vonult 
ki Odesszából, az őrnagy szemügyre veszi Gavrikot, „hódprémes kabát-
ján lógó revolverét" és megkérdezi: 

„— Megbocsásson, tud térképet olvasni? 
Gavrik szeme megvillant. 
— Hogy-hogy! — mondotta a fogai között, és az asztalra könyö-

kölve, azonnal elővett oldalzsebéből egy apró ceruzát. — Mutassa csak 
azt a vázlatocskát." 
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Ilyen Csernoivanyenko elvtárs külső megjelenése. 
De talán remek emibert 
Szó sincs róla! Katajev megírja, hogy Gavrik Csernoivanyenko 

„kevés embert szeretett", hogy „csípős természet". Még családot sem 
alapított, bár a szerző meg sem magyarázza, miért történt ez így. „Min-
denféle családiasság és rokoni gyengédség tökéletesen távol volt lelki-
alkatától — írja Katajev. — Érzelmeit mindig lelke legmélyére zárta". 
Gavrik Csernoivanyenko sehogyse tudta elképzelni, hogy barátjának, 
Pjotr Yasziljevics Bacsejnek, aki szintén tiszteskorú ember, fia van. 
„Petyka fia! Gavrik képzeletében — írja Katajev — ez valami töké-
letesen elvont dolog volt, majdnem valószínűtleni, sőt komikus". Jól 
emlékszünk, hogy szerette a kis Gavrik nagyapját, nagybátyját, néni-
kéjét és egész családját. Emlékszünk, hogy őrzi a szegény éhező gyer-
mek a nagyapa ajándékát — a rúdon ülő kis kakast — és hogyan viszi 
el ajándékba unokahúgának, Motyának. Mi lett ebből a kedves, barát-
ságos Gavrikból? Miért lett olyan, amilyennek Katajev regényében 
ábrázolja? 

Tehát Csernoivanyenko elvtársat, akit Katajev egészbenvéve kel-
lemetlen embernek ír le. bízták meg az odesszai földalatti mozgalom 
vezetésével. Fel kell tételezni, hogy nagy hibái mellett is tehetséges 
pártszervező, pótolhatatlan a földalatti munkában, nagyszerű konspi-
rátor. 

Nem így áll a dolog. 
Katajev azt írja, hogy Gavrik Csernoivanyenko élete során több-

ízben volt illegalitásban: a cárizmus idején, az intervenció napjaiban, 
Gyenyikin és Vrangel idején, 1918-ban, az osztrákok alatt, Szkoro-
padszkij hetman és Petljura idejében... Életéből sok évet földalatti 
harcban töltött! Milyen hatalmas tapasztalata lehet hát Csernoivanven-
konak! Valóban, az ilyen ember pótolhatatlan a fasiszta rablók ellen 
vívott földalatti harc megszervezésében. 

Hogyan szervezi hát meg ez a tapasztalt konspirátor, Odessza leg-
jobb földalatti harcosa az illegális munkát szülővárosában? 

Ahogy a szerző írja, Csernoivanyenko világosan látta, hogy „es 
a földalatti harc lesz; a legsúlyosabb". Nem volt kétséges számára, 
hogy „legalább is hat hónapig, de talán egy egész évig kell majd tar 
taniok magukat" és Csernoivanyenko már akkor kezdett lassanként 
készülni a földalatti harcra, amikor „. . . a város sorsa még nem dőlt el 
véglegesen". 

Vájjon hogyan készülődött? 
Mindenekelőtt megkereste a katakombák titkos bejáratát az Usza-

tov-major környékén. Ezt a helvet már gyermekkora óta ismerte. Itt, 
Katajev állítása szerint „biztos helyet talált a földalatti kerületi bizott-
ság számára". 

Tényleg így van-e ez? 
Végre ütött az óra. és Gavrik Csernoivanyenko embereivel együtt 

megérkezett erre a „biztos helyre", csakhogy ekkor kiderült, hogy itt 
katonai alakulatunk törzskara helyezkedett el! A visszavonuló osztag 
emberei, akik egyáltalán nem ismerték Odesszát, neihézség nélkül meg-
találták a katakomba „titkos" bejáratát és elhelyezkedtek abban a 
barlangban, melyet Csernoivanyenko kerületi bizottsága számára kivá-
lasztott. Ez aztán konspiráció! 
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A második fontos dolog, mellyel Csernoivanyenko az illegalitásba 
vonulás előtt foglalkozott, аъ volt, hogy élelmiszerkészletet szerezzen 
a kerület' bizottság és az osztag számára. Tudta, hogy „egy egész esz-
tendőre kell ellátnia magát tartalékokkal". Már előre számított arra, 
hogy osztaga a föld alatt állandóan nőni feg, szakadatlanul feltöltődik 
ú j emberekkel. Ennélfogva szükség volt arra, hogy — amint ezt egyéb-
ként sok helven megtették — előre ellássák magukat komoly élelmi-
szer- és egyéb tartalékokkal, hiszen azzal kellett számolni, hogy számos 
szovjetembernek hosszú időn át kell élnie és harcolnia illegalitásban. 

Volt-e erre lehetőség! Igen. Nem kétséges, hogy az odesszai bolse-
vikek ezt meg is tették, midőn a földalatti munkát megszervezték. 

Ámde hogyan írja le ezt Katajev? 
„Az élelmiszer, fegyverek, lőszer beszerzése, bár Gavrikniak kezé-

ben volt minden szükséges szabályszerűen kitöltött irat — kiutalások, 
megrendelések, igénylések — ez első perctől kezdve a legbonyolultabb 
és legnehézkesebb dolognak mutatkozott mmdazok köziil, melyeket 
Gavriknak végre kellett hajtania." Mint Katajev írja — olyan helyzet-
ben volt, mint egy „kérelmező", aki az akadályok falába ütközött." 

„Mindannak, amit kért, csak egy részét utalták ki számára. Egy 
évre igényelt, de csak három hónapra adták ki. Minden egyes igénylé-
sét könyörtelenül megnyirbálták". 

Bár Katajev nem akarta, mégis úgy hangzik, mintha megrágal-
mazná Odessza pártvezetőségét, amely a földalatti harcot a város el-
hagyása előtt szervezte. Mindenki előtt világos, hogy Csernoivanyenko 
osztagának csakis az odesszai területi bizottság vagy a város más 
felelős szerve adhatott élelmiszer-kiutalást. A városban elegendő élel-
miszer volt és valószínűtlen, hogy a földalatti harcot megszervező 
szervek „megnyirbálták" az élelmiszerigénylését. Még valószínűtlenebb, 
hogy a raktárak, üzletek vezetői, irodaigazgatók, stb. merészelték volna 
ezeknek a szerveknek utasításait nem teljesíteni és Csernoivanyenkot 
„majdnem feketézőként kezelni". 

Tegyük fel azonban, hogy az odesszai területi bizottságban valaki 
tévedett és „megnyirbálta" az élelmiszerigényléseket; tegyük fel, hogy 
a kisebb funkcionáriusok, mivel nem tudták, mi célból szerzi be Cser-
noivanyenko az élelmiszereket, és megszokták, hogy a nép javait gottr-
dosan kezeljék, — gyanakvással tekintettek Csernoivanyenkora és aka-
dályozták a földalatti mozgalom szempontjából olyan, fontos élelmiszer-
raktár megteremtését. Mit? kellett, volna tennie ebben az esetben Csernoi-
vanyenkonak, a régi kommunistának, aki mindenkinél jobban tudta, 
hogy hosszú harc áll előttük? Természetesen minden erővel arra kellett 
volna törekednie, hogy kellő nagyságú élelmiszerraktár jöjjön létre. 

Megtette-e ezt Csernoivanyenko? Nem. „Fogcsikorgatva bele kel-
lett nyugodnia" — írja Katajev. És csupán azért, mert szerinte a 
konspiráció érdekében senkinek sem mondhatta el, milyen célra szerez 
be ..'Íven hatalmas mennyiségű élelmiszert és árut". 

Mit tudott hát megtenni? 
Csernoivanyenko nem tudott előre raktárt létesíteni. Néhánv perc-

cel csapataink elvonulása előtt jelent meg a katakombákban. Magával 
hozta a kerületi bizottság és az osztag egész élelmiszer- és árukészletét. 
Kiderül, hoírv minden fegyvert, lőszert, élelmiszert és á ru t . . . két gép-
kocsin szállítottak oda. 



Hamarosan kitűnik, hogy Gavrik sok mindenről elfeledkezett, bár 
nagyon soká készülődött a földalatti harcra. A katakombákban az első 
percben megállapította, hogy elfeledkezett a petróleum forraló tisztító-
keféiről. De hiszen ez semmiség! Valóban, ilyen apróságról igazán meg 
lehet feledkezni. De hogyan feledkezhetett el Gavrik, a régi forradal-
már és földalatti harcos, a gyógyszerekről akkor, amikor hosszú fegy-
veres harcra készült? Hogy lehet, hogy mindössze egy hordó petróleu-
mot vitt magával, amikor arra készült, hogy egy évig éljen a katakom-
bák szuroksötétjében? (Más helyen Katajev azt írja, hogy mindössze 
22 liter volt a petróleum!) És miért vit t mindezek helyett egy „hatalmas 
ceruzakészletet?" — Néhány hónap múlva, amint a regényből meg-
tudjuk, a földalatti kerületi bizottság élelmiszer nélkül maradt. Lehet-
séges-e, bogy régi tapasztalt illegális harcos ilyen felelőtlenül készült 
a földalatti munkára, holott minden lehetősége megvolt arra, hogy jól 
felkészüljön? Lehetséges-e, hogy az odesszai területi bizottság, mely a 
földalatti harc megszervezését Csernoivanyenkora. bízta, nem vizsgálta 
meg, hogyan teljesítette a párt fontos megbízását? 

A harmadik fontos dolog — a földalatti agitációs munka alapjá-
nak megteremtése. 

Mit tett Csernoivanyenko e tekintetben? 
Semmit, azonkívül, hogy „hatalmas ceruzakészletet" halmozott fel. 

Amint rövidesen kiderül, a földalatti kerületi bizottságnak nem volt jó 
rádióállomiáisa, se papírja, se nyomdája, de még írógépszalagja sem volt. 
Csernoivanyenko csak egyet tett meg: röpiratokat készített és kinyo-
matta azokat a területi bizottság nyomdájában (következésképpen a 
területi újság nyomdájában — M. В.). 

„A szovjet hatalom még a városban volt — írja Katajev —, de a 
leendő földalatti bizottságnak szánt ládáikban már ott feküdtek a 
vékony rózsaszín ívek szorosan átkötött kötegei: felhívások és kiáltvá-
ványok". Mit írt Csernoivanyenko röpirataiban? íme, az első, melyet 
Katajev nyilvánvaló elégedettséggel idéz regényében: „Kolhozparaszt 
és egyénileg gazdálkodó elvtársak! Minden becsületes szovjet ember! 
Hitler, az emberiség szégyene, a véres emberevő, csatlósainak rabló-
bandájával együtt megtámadta szent szovjet hazánkat . . . Elfoglalta 
szülővárosunkat, Odesszát és az egész odesszai területet!" 

Csapataink még harcoltak Odesszáért, senkisem tudta és nem is 
tudhatta, milyen soká húzódik el a küzdelem és hogyan végződik. 
A Párt az embereket földalatti munkára készítette elő, számítva arra 
az esetre is, hogy a Vörös Hadsereg Legfelsőbb Parancsnoksága úgy 
határoz, hogy kivonja csapatait Odesszából. E közben pedig Csernoi-
vanyenko, az odesszai földalatti harc szervezője, arról ír röplapokat, 
hogy az ellenség már elfoglalta Odesszát és az odesszai területet, ezeket 
a röplapokat kiszedette, korrigáltatta és kinyomatta a területi bizottság 
nyomdája jó néhány emberének segítségével! Ki adott neki engedélyt 
erre ? 

A negyedik fontos dolog — az emberek összeválogatása. Ha Gavrik 
Csernoivanyenkonak nem sikerült sem jó búvóhelyet találnia, sem 
anyagraktárt létesítenie, talán igen jó illegális harci kádereket gyűj-
tött össze és készített elő a harcra? 

Szó sincs róla! 
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Gavrik egyik első „segítő társául" Leonyid Cimbalt, az ovidio-
poljei kerületi pártbizottság titkárát választotta ki. Milyen ember 
ez a Cimbal, akit földalatti munkára szemeltek ki? Harminc év körüli 
„igen vidám kópé, igazi feketetengeri, igazi odesszai a szó legjobb 
érteimében". Katajev részletesen szól Cimbalról, úgy mutatja be, mint 
olyan vidám fickót, akinek van humorérzéke, sohasem csügged, tudja 
élvezni az életet. Az író elgondolása világos számunkra. Az elgondolás 
megvalósítása azonban semmikép sem kielégítő. Lássuk például, hogy 
írja le Katajev Cimbalt Odessza védelmének legsúlyosabb, legborzal-
masabb, legdrámaibb napjaiban: 

„Mindenütt megjelent, ahol lelket kellett öniteni az elkínzott embe-
rekbe. Csak úgy ontotta magából a tréfás megjegyzéseket és különleges 
feketetengeri szólásmondásokat a védelem legnehezebb, legveszélyesebb 
pillanataiban. Ljonya Cimbal néha a vérbeli odesszai kupiéénekes 
vidám, fesztelenségével hirtelen a földre dobbantott és rágyújtott egy 
kupiéra, melyet isten tudja, hol tanult meg a kópé. Ugyanakkor ajkával 
zenekart utánzott: 

Láttam ón már olyan fickót, 
Kinek a p o f á j a járt. 
S pofátlanul arrébb iszkolt. 
Amikor r á munka várt . 

Pajkosan hunyorított szemével, felfújta orcáját és fújta: Pmba, 
pmba, pmba ... Aztán ú j erőveí rázendített a repülőbombák süvítése és 
a légvédelmi ágyúk tüze közepette: 

Odessza fölé az éj leszáll: 
Jön a cár, jön a cár, jön я c á r . . . 

Ilyen volt hát Leonyid Cimbal. Ki ez: kerületi párttitkár, Odessza 
védelmének előretolt vonalában, vagy tényleg „igazi, vérbeli odesszai 
kupiéénekes" és tréfacsináló ! ? Hozzá kell még tennünk ehhez, hogy 
Leonyid Cimbal még szabadszájú ie és a nők körül is szeret forgolódni. 
Vájjon ezek a tulajdonságai döntötték el azt, hogy Gavrik Csernoiva-
nyenko őt választotta „segítőtársául"? 

Csernoivanyenko második helyettese Szinyicskin-Zseleznij elvtárs. 
Cimbal szöges ellentéte: „Mogorva, hallgatag, majdnem komor volt." 
Bemek ember, élvonalbeli munkás, az 1905-ös forradalom résztvevője, 
megjárta a cári börtönöket, volt, száműzetésben, az Októberi Forra-
dalom aktív résztvevője, a polgárháború harcaiban kapta a „Zseleznij" 
(vasból való) nevet. Vitathatatlanul kipróbált elvtárs, párthflsége szikla-
szilárd. De mindezen érdemei ellenére volt-e joga Csernoivanyenkonak 
ahhoz, hogy Szinyicskin-Zseleznijt földalatti munkára ossza be? Semmi 
esetre sem! Szinyicskin-Zseleznij elvtárs öreg ember, tüdőbajos és ezen 
kívül, mint valamennyi kazánkovács „nagyot hall". Vájjon Odesszában 
nem akadt a földalatti munkára fiatalabb és egészségesebb ember? 

A harmadik helyettes — Szerafim Tvanovics Tuljakov — az odesz-
szai városi szovjet külvárosi végrehajtó bizottságának elnökhelyettese. 
Katajev ezt írja róla: „Nem éppen valami színes ember, viszont nagyon 
megbízható, határozott jellem, az aranv középút embere volt." A/t hinné 
az ember, hogy még ez a legmegfelelőbb ember, akit Gavrik a földalatti 
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harc számára talált, de éppen Tuljakov a regény legszíntelenebb alakja. 
Nem látjuk sem kezdeményezését, sem működését, nem ismerjük gon-
dolatait és érzéseit. Minek kellett ilyen embert a katakombákba vinni Î 

Ez az a földalatti szervezet, melyet Csernoivanyenko létrehozott, 
még mielőtt csapataink elhagyták Odesszát. A regény valamennyi többi 
hősét, a csoport tagjait a város védelmének legutolsó óráiban vagy 
perceiben szervezték be, vagy éppen véletlenül kerültek oda. 

így közvetlenül az ellenség bevonulása előtt szervezte be csoport-, 
jába Csernoivanyenko régi barátját, Koljosznyicsukot, és annak fele-
ségét, Raisza Lvovnát. Ezzel kapcsolatban azt is el kell mondanunk, 
hogyan történt ez: igen jellemző ez magára Csernoivanyenkora, de 
csoportjának ú j tagjaira is. 

Csernoivanyenko a helyett, hogy magához hívta volna a katonai 
szolgálatot teljesítő Koljosznyicsukot és négyszemközt szervezte volna 
be a földalatti munkára, — ahogy valódi konspirátorhoz illett volna —, 
e célból egyenesen Koljosznyicsukék lakására ment. Itt aztán igen 
furcsa jelenet játszódik le. Raisza Lvovna, Koljosznyicsuk felsége 
egyszerűen nem hajlandó a két barátot titkos beszélgetés céljából 
magárahagyni és Gavrik ebbe azonnal belenyugszik. 

„— Rendben van, — mondotta engedékenyen — maradj itt. Meg-
bízom benned". 

Igaz, Gavrik régóta ismeri Raisza Lvovnát, de nem valószínű, 
hogy ő, a régi földalatti harcos és konspirátor, akire a Párt felelősség-
teljes feladatot bízott, ennyire „engedékeny" volt. 

így tehát Raisza Lvovna könnyen kitalálja, hogv férjét Gavrik 
földalatti munka céljára visszatartja a városban. „Fellázad". Meg-
tagadja, hogy elköltözzék a városból, hiszen világos dolog, szerető 
feleség és nem' élhet távol férjétől. „Ahol ő van, ott vagyok én is." 

Gavrik Csernoivanyenko számára valószínűleg ez az érv különös 
erősnek mutatkozott és — ami a legfőbb, — a mellett szólt, hogy Raisza 
Lvovna igen megfelelő ember az odesszai katakombákban végzendő 
munkára. Mint Katajev írja, Gavrik „gyorsan és merészen határozott". 

„— Hallod-e — mondotta és gondterhelten összeráncolta domború 
homlokát. Ha akarod, téged is magammal viszlek." 

így került- Gavrik csoportjába úiabb két „földalatti harcos". 
A többiek — Szvjatoszlav soffőr, Matrjona Tyerentyevna, lányá-

val, Yalentyinával, és a gyermek Petya Bacsej teljesen véletlenül 
kerültek a katakombákba, Gavrik Csernoivanyenko csoportjába. A föld-
alatti munkában szerepük esrész szerény, szinte jelentéktelen, bár a 
szerző némelyiküknek néha túl sok helyet juttat a regényben. 

így hát előttünk állanak a regényben leírt földalatti harcosok. 
Egyébként Gavrik a katakombákban összegyűjtött embereket „párt-
csoportnak" nevezi. Mint látjuk, valóban az is. Pártcsoport ez, még 
hozzá igeri jelentéktelen, ha arra gondolunk, hogy a katakombákban 
a szovjet emberek százai és ezrei éltek. Katajev azonban kitartóan 
„a kerületi pártbizottságnak" és „osztagnak" nevezi ezt a csoportot. 

Az ember nem hisz szemének, midőn arról olvas a regényben, 
milyen érzéssel kezdett hozzá Gavrik Csernoivanyenko a földalatti mun-
kához. 

Csernoivanyenko az ellenségostromolta Odesszta utcáit járja. Lelke 
telve van „harci érzésekkel". „Éles, semmihez sem hasonlítható, 
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szinte a hoálos veszély sötét gyönyörének és ama jeges eltökéltségnek 
érzése ez, hogy szembeszálljon ezzel a veszéllyel a végsőkig. A köteles-
ség végzetes ereje ez, amely alárendelte magának minden cselekvését 
és gondolatát, teljesen elnyelte egész lényét. Ez az erő az elidegeniilés 
éles vonalát húzta meg közte és a város között, amelynek utcáit himbá-
lódzó, sietős kis lépteivel rótta." — Miért? Miről van szó? Nem beszé-
lünk itt Katajev nyelvének ódivatú „szépségeiről". Nos, erről van szó: 
Ő, Gavrik, ezekben a pillanatokban „egészen, maradék nélkül a hazáé 
volt. A város azonban már nem voll a hazája... A város Gavrik szá-
mára már csupán ismerős házal;, akácok, gránitkockák — és aszfalt-
útburkolatok érielemnélküli halmaza volt... És mindennek már nem 
volt lelke." - ' 

Íme, ilyen érzések töltik el Gavrikot, midőn szülővárosát; jár ja , 
pedig az ellenség még valahol távol van, az ország különféle részeiből 
kikerült szovjet katonák pedig vérüket ontják ezért a városért, amelyet 
csak a térképről ismertek. Ilyen érzések töltik el Gavrikot akkor, 
amikor arra készül, hogy illegalitásba vonuljon, hogy szülővárosának 
becsületéért küzdjön. 

És azután Gavrik a katakombákban van. 
A barlangban, melyet kiválasztott, mint már mondottuk, egy 

katonai alakulat vezérkara helyezkedett el. Ez az alakulat utolsónak 
hagyja el Odesszát. Helyét a földalatti csoport foglalja el. Tragikus 
pillanat! Nehéz elképzelni, mit kellett éreznie Gavrik Csernoivanyenko-
nak, midőn megtudja, hogy utolsó csapataink kivonultak szeretett 
Odesszájából! 

Lehet, hogy egy vagy két óra múlva az ellenséges csapatok bevo-
nulnak a városba. Mit csinálnak majd a várossal? Mit csinálnak az 
emberekkel, akik a városban maradtak? Úgy gondoljuk, hogy Csernoi-
vanyenko ebben a pillanatban gondterhelt volt, komoly, izgatott; sze-
mében könnyek is csillogtak . . . 

De a regényben nem ilyen Csernoivanyenko! 
Midőn a vezérkar villanykörtéje helyett a barlang boltíve alatt 

megjelent a petróleumlámpa, vagyis megkezdődtek a pártcsoport dicső, 
hősi életének első percei az illegalitásban, (milyen percek!), Csernoi-
vanyenkot igen furcsa érzések töltötték el. Katajev ezt írja: 

„Gavrik szemében hirtelen fiús szikrák gyúltak. Büszkén keresztbe 
tette kezét mellén, felrántotta fejét, összeráncolta kicsiny foltos orrát 
és álmos hangon, kakashanghordozással ezt mondotta: 

— Csempészek búvóhelye, vagy Leichtweisz barlangja". 
A földalatti kerületi pártbizottság titkára Katajev állítása szerint 

az odesszai bolsevikek mendékhelyét csempészek búvóhelyével hason-
lítja össze! Mi lehet szentségtörőbb ennél a jelenetnél?! , 

Katajev nem mutatja meg, milyen gondolatok ébredtek Csernoi-
vanyenkóban az illegális élet első perceiben. Gondolt-e arra, mennyi 
ideig kell ebben a barlangban élniök, milyen nehézségeket kell elvisel-
niök, hogyan tudja megszervezni a harcot az ellenség ellen? Nem, ez 
nem érdekli a regény íróját. Egészen más oldalról akarja megmutatni 
hősét. ..Bármennyire furcsa is — írja Katajev és e tekintetben teljesen 
egyetértünk vele, — Gavrik emlékezetében éppen most . . . és ilyen 
egyáltalán nem megfelelő körülmények között, merült fel Leichtweisz 
barlangjának romantikus képe, és ezzel együtt lelke legmélyén elfele-
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dett, de mégis erős húrok rezdültek meg, úgy, hogy Gavrik egy pilla-
natra teljesen átzuhant kora ifjúságának világába..." 

Ez történt a régi bolsevik földalatti harcossal! Számára nem a 
kemény, súlyos harc kezdődött meg az ellenség ellen, az a harc, amely 
éles elmét, számítást, józanságot és kitartást követel, — hanem a kora 
ifjúság romantikus világa éledt fel számára! Igaz, hogy a „gyermekkor 
látomása" gyorsan eltűnt, de kérdezzük, miért tűnt fel és hogyan tűn-
hetett fel Csernoivanyenko életének ilyen komor pillanataiban1? 

* * * 

Gavrik Csernoivanyenko földalatti csoportja Odessza felszabadí-
tásáig több, mint két évig élt a katakombákban. Mit csinált ez alatt 
az idő alatt a csoport*? Hogyan küzdött az ellenség ellent ч 

Katajev regénye igen terjedelmes mű, több mint hatszáz oldal. Az 
ember azt hinné, hogy ez a terjedelem lehetővé teszi az írónak, hogy 
Gavrik csoportjának és Odessza többi földalatti harcosainak hősi küz-
delmeit számos jelenetben bemutassa. Katajev viszont Gavrik csoport-
jának csak kevés hőstettét mutatja be színesen, változatosan, meg-
győzően; igen sok harci tettet futólagosan, színtelenül, művészietlenül 
mutat be, némelyeket meg egészen rosszul ír le. 

Katajev nem használta ki megfelelően regényének hatalmas terje-
delmét. így például igen sok helyet foglal Petya Bacsej utazása apjával 
Odesszába és a visszaemlékezések „papa gyermekkorának világára". 
Mindennek semmi jelentősége sincs az odesszai földalatti harc, c i Z c l Z c i 

regény főtémájának megoldása szempontjából, és jelentősen le lehetett 
volna rövidíteni. A regénynek még abban a részében is, amely közvet-
lenül a főtémával foglalkozik, találhatók helyenként hosszú oldalakat 
elfoglaló fárasztó leírások és elmefuttatások, melyek a regényben tel-
jességgel szükségtelenek. Ezek az oldalak ,.iires szócséplésként" hatnak. 

De mit csinálnak a földalatti harcosok? 
„Azért éltek és rejtőztek el itt, hogy harcoljanak — írja V. Kata-

jev. — És harcoltak. Harcoltak szenvedélyesen, fáradhatatlanul." 
Nem kételkedünk benne, hogy ez valóban így volt. 
Hogyan írja le azonban mindezt regényében Katajev! Melyek azok 

a több mint két év alatt végrehajtott sok harci tett közül, amelyek 
magukra vonták az író figyelmét és hogyan írja le őket regényében? 

A katakomba-élet legelső napján a földalatti harcosok egészen 
véletlenül kisebb tűzharcba, kényszerültek a fasiszta banditák elleni 
Matrjona Tyerentyevna, Valentyina és Petya Bacsej miatt, kik az 
ellenség elől menekültek és a katakombák kijáratának közelébe kerültek. 
Ezután, seregeinknek Moszkvánál aratott győzelméig, azaz december 
13-áig, amikor jelentést adtak ki a győzelemről — majdnem három 
hónapon át — a földalatti harcosok, amint ez a regényből kitűnik, ültek 
a katakombákban és sentmit sem csináltak. „Milyen fárasztóan mult itt 
az idő — mondja Katajev — Néha az ember azt gondolta, hogy az idő 
egyáltalán nem is múlik." 

Az olvasónak a regény több mint felét (208 újságoldalt!) kell 
elolvasnia, hogy végtére is elérkezzék a Gavrik „osztag"-ához tartozó 
földalatti harcosok első harci tettének leírásához. Ez az első harci tett — 
a Moszkvánál aratott dicső győzelmünket hírüladó röplapok terjesztése 
és az ezzel kapcsolatos véletlen tűzharc a németek ellen a katakomba 
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egyik bejáratánál. Ezután kerül sor a második hadműveletre, — a 
román rablók törzskarának felrobbantására; egyébként ennek a jele-
netnek leírása elnagyolt, felületes, nem kifejező. Ezután „a földalatti 
kerületi bizottság számára a kényszerű tétlenség időszaka következett", 
minthogy Gavrik elhatározta, — nem tudni miért —, hogy azt a 
benyomást kelti az ellenségben, hogy az osztag működését elnyomták, 
vagy teljesen megszüntették — bár az ellenség semilyen katonai akciót 
sem indított Gavrik csoportja ellen. 

Ezután, 1942 decemberéig, azaz egy egész esztendőn át, az író 
Odessza földalatti harcosainak egyetlen haditettét sem írja le. így 
tehát ahhoz a 208 oldalhoz, amelyen szó sem esett a földalatti harcról, 
további 108 oldal csatlakozik. Ezen a 108 oldalon mindössze 2 hadi-
tettről van sző! 

Gavrik csoportja földalatti harcának első félesztendejéről Katajev 
szárazon ezt ír ja: „Eddig osztaga.. . apró kirohanásokkal, egyes román 
vagy német katonák, tisztek ellen intézett támadásokkal, röplapok 
kiragasztásával, a Szovjet Tájékoztató Iroda jelentéseinek a környék-
beli falusi lakosság körében való terjesztésével foglalkozott." A szerző 
hajlandó a féléves munkának ezeket az eredményeit „egész kielégítőek-
nek, sőt ragyogóaknak" tekinteni, bár Gavrik nem alaptalanul „minő-
sítette őket lényegteleneknek". 

Az első év második felében, midőn Gavrik az író akaratából „holt-
nak tetette magát", csoportja jelentékenyen feltöltötte sorait. A föld-
alatti harcosok a városban közel húsz kommunistával létesítettek kap-
csolatot, feladatokat bíztak rájuk, és azok „a kikötőben, a vasútállomá-
sokon, az üzemekben, sőt a rendőrségen is, hozzákezdtek az akna-
munkához". — Arról, hogyan harcoltak a földalatti harcosok az ellen-
ség ellen a második félévben, az. író szintén fukarul és szárazon beszél: 
„A bolsevik földalatti harcosok csoportjában is, egyéni akcióknál is. 
mindig a legnagyobb elővigyázatossággal, rendületlen kitartással mű-
ködtek, kétségbeejtették és vad diihre gerjesztették a fasisztákat. . . 
Tevékenységüket egységes partizánközpont irányította és fogta össze, a 
harcosok mindig érezték, hogy nemi állnak egyedül, hogy sokan van-
nak, hogy számuk napról-napra növekszik . . . " Más helven Gavrik azt 
mondja barátjának, Koljosznyicsuknak: „Mi is a mi Földalatti Kül-
városi Kerületi Pártbizottságunk? Apróság. Egy csepp a tengerben. 
Egyébként tudod-e, hány megbízható embert találtunk1? Több mint 
ötvenet. . . Mindenütt ott vannak. . . Nemrégiben Gnyiljakovo közelé-
ben kisiklott egy katonavonat. Az én fiaim siklatták k i . . . Megnyomok 
itt egy gombot.. . és valahol a levegőbe repül egy lőszerraktár. Szép, 
mit Es most hallgass ide. Talán egyedül állok? A városban több mint 
tíz olyan van, mint én. Több mint tíz földalatti pártbizottság és egyéb 
osztag működik." 

Igen, ez rendjén van. De miért korlátozta magát Katajev az odesz-
szai földalatti harcosok nagyszerű hőstetteinek ilyen száraz leírására? 
A regényben egyetlen szó sincs arról, hogyan kereste meg Gavrik 
Csernoivanyenko a párthoz hű embereket, akikre szüksége volt, hogyan 
adott nekik megbízásokat és hogyan teljesítették a megbízásokat. 

Miről beszél Katajev, amikor leírja Gavrik csoportjának életét 
a katakombákban az első tizenöt hónap alatt? 
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Katajev — sokkal részletesebben, mint a harci cselekményekről —, 
beszél például arról, hogyan készítettek a katakombákban a földalatti 
harcosok dolgozószobát Gavrik Csernoivanyenko számára. Tulajdon-
képpen ezzel kezdi Katajev hősei földalatti életének leírását. Gavrilc 
— ír ja — „utasítást adott, hogy nyissanak tágas helyiséget dolgozó-
szobába számára, és rendezzék be úgy, ahogy a kerületi bizottságok 
első titkárainak dolgozószobáit berendezni szokták". A földalatti har-
cosok két héten át dolgoztak, amíg kifaragták a dolgozószobát! Asztalt 
faragtak kőből a titkár számára és mellette tanácskozó asztalt, köréje 
karosszékeket, az egyik sarokba emelvényt, a tűzbiztos szekrény szá-
mára, a másik sarokba kisasztalt a . . . vizesvedernek! (minthogy korsó 
nem volt!) 

Katajev többízben beszél a „földalatti pártbizottság" üléseiről. 
Gavrik „majdnem naponta tartott ülést, habár röviden, de valamennyi 
szabály betartásával — az előírásoknak megfelelően és jegyzőkönyv-
vezetéssel folytatta le". Ülést tartottak, mint a regényből kitűnik — 
állandóan, okkal és ok nélkül. Katajev igyekszik megmutatni, hogy a 
„kerületi bizottság" irányította a földalatti harcosok egész munkáját 
és életét. E közben nevetségesen elferdíti a pártirányítás lényegét az 
illegalitásban. így például elég sok bel vet szentel annak a harcnak, 
amelyet Gavrik vívott azért, hogy a földalatti harcosok fognor hijján 
mészkőporral tisztítsák fogukat. Azokat, akik nem1 tisztítják, Gavrik 
megfenyegeti: „A választmány elé állítom és megrovom." Más helyen 
Katajev megírja, hogy a „petróleumlámpa meggyújtásához" a kerületi 
pártbizottság választmányának külön "határozatára volt szükség. 

Még részletesebben mondja el, hogyan ünnepelték a földalatti har-
cosok a katakombákban; az újesztendőt. Katajev élvezettel írja le, hogy 
C«prnoivnvenko, a föld^lntti kerületi hizot^áp- titkára, ezúttal „lemon-
dott arról, hogy szónokoljon", e helvett Cimballal együtt, ..minthogy 
az osztagban nem akadt a Szovjet írók Szövetségének egyetlen tagja 
sem", egy dalt költött és azt előadta. A kerületi bizottság titkárra ezeket 
a szavakat találta földalatti harcostársai „újévi" érzéseinek kifeje-
zésére: 

Megjártuk már a kínok útját, 
Rettentő hosszú volt utunk, 
A szivünk csupa szomorúság 
És lélegzethez nem jutunk. 

Bármerre nézel: csapdák, vermek. 
Éhség gyötör, agyadba vág. 
Fasisztától ne v á r j kegyelmet! 
Halál leselkedik reád. 

I t t már kiutat nem találunk, 
Nem kérjük ellenség kegyét. 
Mindnyájan itt leljük halálunk, 
Hogy majd szabad legyen a nép . . . és így tovább 

Katajev igen hosszasan, meglepően részletesen írja le Koljesznyi-
«suk „bizományi üzletét", melyet a földalatti harcosok összekötő hely 
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céljaira nyitottak. Arról, hogyan találkoztak itt embereink, hogyan 
kapták meg a harci feladatokat és cserélték ki a harci tapasztalatokat, 
Katajev csak futólag, mellesleg emlékezik meg. Arról azonban, hogy 
Koljesznyicsuk, aki nem ismerte a kapitalizmus kegyetlen „rendszerét", 
ügyetlenül kereskedett és végül is csődbe jutott, — rendkívül rész-
letesen ír. Művészi kifejező készség tekintetében talán ezek a regény, 
legjobb lapjai! 

Helyet talál Katajev más igen jelentéktelen események leírása 
számára is, — mint amilyenek Petya és Yalentyina játékai és vesze-
kedése, a katakombák élelmiszer-tartalékait dézsmáló egerek ellen foly-
tatott küzdelem, stb. 

Amint látjuk, Katajev igen nagy figyelmet fordított a földalatti 
harcosok életmódjának bemutatására. Ezt nem kifogásoljuk. Élet-
módjukat be kellett mutatni: e nélkül az olvasó nem tudja elképzelni, 
milyen körülmények között éltek a földalatti harcosok a katakombák-
ban. A hiba azonban ott van, hogy Katajev regényében aránytalanul 
sok helyet juttat ennek kapcsán bizonyos részleteknek és különféle 
apró történeteknek, viszont nem. elég részletesen mutatja be a föld-
alatti harcosok életének főtartalmát, — a hősi harcot. 

* * * 

Katajev állítása szerint a földalatti harc első évének végére 
Gavrik már több mint ötven szovjet hazafit szervezett be. Ezek Gavrik 
földalatti bizottságának irányításával fent a városban harcoltak az 
ellenség ellen. A regényben az író ezek közül a hősök közül egyetlen-
egyet sem nevez: meg. Hősi tetteiknek mindössze néhány sort szentel. 

A városban működők közül részletesebben csak három emberről 
beszél. Ezek sem odesszai lakosok. Az egyik Pavlov hadnagy, állami-
védelmi funkcionárius, aki Druzsinyin álnév alatt működik, a román 
határról került Odesszába; a másik — helyettese — Misa rádiós katona, 
nem tudni hova való, — a harmadik Pjotr Vasziljevics Bacsej, 
moszkvai tisztviselő, akit „bekerítettek" és moldvai parasztruhában 
jelent meg Odesszában. Ez a csoport hírszerzéssel foglalkozik és 
Moszkvába jut tat ja adatait, különféle rombolásokat végez, felkutatja 
a katakombák bejáratát a város központjában. Druzsinyinről Katajev, 
ezt írja: „Lényegében hatalmas földalatti szervezet élén állott. Ez a 
szervezet napról-napra növekedett. Csak ügynökhálózata hetvenöt, gonJ 

dosan kiválasztott, jól megszervezett munkatársból állott. Ezenkívül 
vezetése alatt volt több ötös romboló harci-csoport. Ezek egyáltalában 
nem tudtak egymás létezéséről. Mindig számontartott 5—6 jó ö?sze-
kötőhelyet, emberei ott voltak a városi útlevélosztályon, a rendőrségen, 
a szigurancán, sőt még a Gestapónál is." 

Ezek azonban — csupán szavak. A regényben Katajev nem mutat 
be egyetlenegyet sem Druzsinyin hetvenöt ügynöke közül, egyetlen-
egyet sem „hatalmas földalatti szervezetének" tagjai közül. Druzsinyin 
hármas csoportja egyedül működik, semmi kapcsolata sincs az odesz-
„földalatti kerületi bizottsága". 
szai szovjet hazafiakkal. Éppen úgy, mint Gavrik Csernoivanyenko 

1942 végén ez a két csoport a katakombákban egyesült. „Párt-
vonalon (Druzsinyin) alárendelte magát Gavriknak és tagja lett a 
Külvárosi Kerületi Pártbizottság Választmányának. Katonai vonalon 
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az egész hatalom Druzsinyin kezébe került: ő volt az egyesített partizán-
osztag parancsnoka". 

Néhány szót erről az „osztagról", összekerült itt: Gavrik unoka-
húga, Matrjona Tyerentyevna, leányával Yalentyinával és szomszéd-
juk, Szvjatoszláv, Valentyina vőlegénye, Koljesznvicsuk, feleségével, 
Raisza Lvovnáival, Pjotr Yasziljevics Bacsej, fiával, Petyával; a töb-
bieknek, hogy-hogynem, nem volt ott a családijuk. Általában földiek 
voltak. Szóljunk itt néhány szót ezeknek az embereknek kölcsönös vi-
szonyáról. A regény lapjain éltes emberek — Csernoivanyenko, Bacsej, 
Koljesznyicsuk — egyre-másra „Gavrik"-nak, „Petyká"-nak, „Zsorká"-
nak szólítják egymást. Igaz, hogy gyermekkoruk óta barátok, de ez miég 
nem ok erre. Egyébként ez még a kis Petya Bacsejnak sem tetszik. 
Katajev azt í r ja egy helyen: „Petya valami kínos zavarral szemlélte, 
hogy a papa és Koljesznyicsuk szájoncsókolják és hátbavagdossák 
egymást. A fiúcska némileg természetellenesnek érezte viselkedésüket; 
Petyka mindkettőt majdnem öregembernek tartotta. E mellett úgy 
viselkedtek, mint a fiúk. Tegeződtek és úgy szólították egymást, mint 
az iskolás gyermekek: „Petyka", „Zsorka". 

Egyetértünk Petyával. Ez igen kellemetlenül hat, a nélkül, hogy 
a szerző így akarta volna. 

Nem sokat lendített a dblsrokon a nagyrészt három családból álló 
két „osztag" egyesítése sem. Nem segített az sem, hogy Gavrik csak 
pártmunkával, Druzsinyin pedig a katonai ügyekkel foglalkozott. 

Gavriknak, mint a pártszervezet vezetőjének munkájáról a továb-
biakban világosan beszél a következő eset: Három hónap elmúlt azóta, 
hogy Pjotr Yasziljevics Bacsej a barlangba költözött. Pjotr Vaszil-
jevics gyermiekkora óta, egy egész életen át barátja volt Cserno-
ivnnyenkonak, E<rv alkalommal, midőn Bacsej egv hadművelet köze-
pette hibát követett el. Gavrik ezt mondta neki: „Azt várod, hogy 
elvegvem a pártkönvvedet, vagv legalább is súlvos megrovásban része-
sítselek1!" Bacsei ekkor váratlanul kijelentette hopv nártonkívüli. 
És Gavrik felkiált: „Te tréfálsz!. . . .Tó vicc. Pártonkívüli! Furcsa 
madár vagy, mivel foglalkoztál eddigi" 

Vájjon mivel foglalkozott maera Gavrik? Három hónapja lakik 
együtt a barlangban barátjával, akit harmincöt éve ismer, egv ágy-
ban alszik vele, együtt harcolnak, és nem tudja, hogy pártonkívüli! 
Nem tudja, pedig tűzbiztos szekrényében őrzi csoportja tagjainak 
pártkönyveit. 

Druzsinyin, az osztag naranesnoka ..néha kiment a városba, hocrv 
ott szigorúan konspirativ körülménvek között, különféle helyeken talál-
kozzék „embereivel", feladatokat tűzzön ki nekik, híreket szerezzen, 
romboló-csoportokat szervezzen és kapcsolatot teremtsen a többi föld-
alatti partiznin-ocztafirpral". Erről azonban Kataiev nem óbait részle-
tesebben írni. Druzsinyinnak mindössze esrvetlen hadműveletére', а 
„sínháborúról" beszél, pontosabban egy német katonai szerelvény fel-
robbantásáról. Ez minden. 

Ezzel be is fejeződik a regényben a földalatti harcosok küzdelmé-
nek bemutatása. A vonat felrobbantása után az ellenség kezébe kerül 
Szvjatoszlav komszomol-tag, majd árulás, jobbanmondva valószínűtlen 
nemtörődömség következtében Druzsinyin, az osztag parancsnoka, és 
Valentyina. Elpusztultak: 
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Tíz hónap múlva Odesszát felszabadították a dicső Szovjet Had-
sereg csapatai. Gavriknak ez alatt az idő alatt* folytatott harci tevé-
kenységérői Katajev csak egészen futólag, sietve számol be. 

Amint látjuk, Katajev hatalmas terjedelmű regényében nem túl-
sók helyet szentel az odesszai földalatti harcosok hősi küzdelmének 
a fasiszta rablók ellen. 

hlilenérvként fel lehet hozni, hogy Katajev „A szovjetek hatal-
máért" c. regénye nem az odesszai földalatti harc széleskörű bemuta-
tására törekszik, hanem egy kisfiúról, Petya Bacsejről szól, aki a sors 
akaratából a nagy Honvédő Háború idején Odesszába került és a föld-
alatti harc szemtanúja, sőt résztvevője lett. 

Csakhogy ez nem így van. 
A „Távolban egy fehér vitorla" c. regényben Gavrik kétségtelenül 

központi hős. Reá, tetteire összpontosul a szerző egész figyelme. Állan-
dóan az események középpontjában van. Ez a mű az ifjúságról az 
ifjúság számára íródott, bár felnőttek is szívesen olvassák. 

„A szovjetek hatalmáért" című regényben más a helyzet. Igaz, 
hogy Katajev kezdetben igen nagy figyelmet fordít Petyára, utazására 
Odesszába — „a papa gyermekkorának világába". Sokat foglalkozik 
azzal is, hogyan került Petya az osztagba, sőt azzal is, hogy mit csinál 
az osztagban. De bár Petya Bacsejnek a regényben sok hely jut, külö-
nösen az elején, a fiú mégsem központi alak. Az egész regény folyamán 
másod-, sőt harmadrangú szereplő marad. Rajta keresztül a szerző 
nem tudta bemutatni az odesszai eseményeket; külön vannak az ese-
mények, és külön van Petya, bár néha akarva, nem akarva résztvesz 
az eseményekben. A regény nem vesztett volna semmit sem értékéből, 
ha Petya Bacsej nem is szerepelne benne. 

Maga a szerző is láthatóan úgy véli, hogy ez a regény nem Petyá-
ról, az értelmiségi családból származó moszkvai fiúról szól, aki vélet-
lenül került az odesszai katakombákba, hanem az odesszai földalatti 
mozgalomról, melybe véletlenül került Petya. Nem ok nélkül ír ja a 
szerző utószavában: „Boldog vagyok, ha legalább néhány lapját sike-
rült feltámasztanom Odessza védelme történetének. Ezt a várost a 
nagy Sztálin Leningráddal, Sztálingráddal és Szevasztopollal együtt 
hős-városnak nevezte." 

* * * 

Már mondottuk, hogy Katajev felduzzadt regényében rendkívül 
kevés helyet szentel a földalatti harcosok küzdelmének. Eszünkben 
sincs azt kívánni, hogy a regény minden oldalán a földalatti bolsevikek 
harci tetteinek leírását olvassuk. Annál kevésbbé, mert ezek a harci 
tettek gyakran nagyon hasonlítanak egymáshoz. Fontos, hogy a szerző 
a földalatti harcosok tettei közül a legjellemzőbbeket, a leghősieseb-
beket írja le: hiszen csak ezeken a tetteken, csak a cselekedeteiken 
keresztül lehet megmutatni Odessza földalatti harcosainak jellemét. 
Amellett ezeket a harci tetteket valószerűen, élethűen, meggyőzően kell 
leírni. Ezenkívül bizonyos irodalmi szabályok arra kötelezik az írót, 
hogy a regényben leírt események a logika szigorú törvényeit kövessék. 

Katajev regényében nincs meg az események logikai fejlődése. 
A szerző maga is érzi ezt és a regény végén olyan szavakat ad Pjotr 
Yasziljevics Bacsej szájába, amelyek mintegy igazolják a „körülmények 
szokatlan összefonódását" a regényben: 
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„Nem, Zsorocska... a regényekben ilyesmi nem fordul elő. Ilyesmi 
csak az életben fordul elő. Egy öreg könyvelő, „Zsorzs" néven bizo-
mányi üzletet nyit és konspirációs összekötőhelyet létesít, egy neves 
moszkvai jogász tapasztalt hírszerzővé válik, a kis Petya egy égő hajó-
iéi a vízbe esik, jó emberek kimentik és a híres Gavrik osztagába, a 
híres odesszai katakombákba kerül, ott találkozik apukájával, aki márt 
nem apuka, hanem a híres Druzsinyin helyettese. És a barátok talál-
kozása húsz méterrel a mi drága Fekete-tengerünk szintje alatt tör-
ténik. Micsoda regény ez? Ez maga az élet, Zsorocska!" 

Nem vitatjuk, a földalatti harcban sok véletlenség fordulhat elő. 
De csupán ezekre a véletlenségekre építeni regényt, komoly politikai 
regényt a megszállók ellen illegalitásban folytatott bolsevik harcról — 
bizony nem válik becsületére az írónak, ez művészi igénytelenségéről 
és gyengeségéről tanúskodik. 

Katajev nem óhajtott komolyan dolgozni regényének kompozíció-
ján. Szemmelláthatóan úgy döntött, hogy a regénynek „vonzó olvas-
mánynak" kell lennie, valami olyasfélének, mint „Leichtweisz bar-
langjai". Majdnem minden, ami a regényben történik, véletlenül, köny-
nyedén a szerző bűvöserejű akaratából történik. Ez még jobban eltávo-
lítja az élettől, a történeti igazságtól. A regény sokhelyütt hamis, mert 
felületesen írja le a földalatti harcosok tetteit. A szerző arra törek-
szik, hogy az eseményeket mindenáron „bonyolítsa", minél több vélet-
lent halmozzon egymásra. Ez még inkább meghamisítja a regényt. 

Lássunk néhány példát. 
A kis Petya Bacsej-t egy bombatámadás alkalmával egy hullám^ 

hegy a hajó fedélzetéről a tengerbe sodorta. „ . . . Csodálatos, forró erő 
— írja Katajev — ragadta meg Petyát, felemelte a fedélzetről, átdobta 
a korláton, és lágyan, ívben fejjel a tengerbe dobta." (Talán bizony 
a hullámhegy!) Petya persze nem pusztult el, megmentették, őt egye-
dül. És nem akárki mentette meg, hanem Matrjona Tyerentyevna, 
„Motya a papa gyermekkorából". 

A szerző úgy akarta, hogy Matrjona Tyerentyevna, Valentyina 
leánya és Petya Bacsej, Gavrik csoportjába kerüljenek a katakom-
bákba. Vájjon sok idő kell ehhez? A csoport még alig helyezkedett et 
a katakombákban, azokban az órákban, amikor az ellenség bevonul 
a városba, Gavrik „a konsr»irátör" soffőrjét, Szvjatoszlárvot, elengedi 
a városba anyjához és egyúttal megbízza azzal, hogy szerezzen tisztító 
keféket a petróleum-főzőhöz. 

„Bár a mostani bizonytalan helyzetben személyes ügyben semmi-
képpen sem kellene az osztag egyik tagját elengedni a városba és bár 
ez ellentmond a konspiráció minden szabályának, Gavrik mégsem vette 
lelkére, hogy Szvjatoszlávot, kinek szeme oly kérőn ragyogott reá, 
megfossza az anyjával való találkozástól..." 

Szvjatoszláv persze kitűnően elvégezte a szerző által rábízott fel-
adatot: véletlenül találkozott Matrjona Tyerentyevnával, Valentyiná-
val és Petya Bacsejjel, elvezette őket a katakomba bejáratához. 

Az a katonai alakulat, melyben Pjotr Vasziljevics Bacsej szol-
gált, Besszarábiában vereséget szenvedett. Bacsej egyedül mirndt. 
Midőn felocsúdott és elgondolkodott, hogy hova menjen, eszébejutott; 
hogy a közelben van Bugyáki falu, ott él Ulier, aki az első világ-
háborúban ezredtársa volt! Bement a faluba. Az öreg Ulier persze élt 
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és jó egészségnek örvendett. Bacsejnek hamis okmányokra volt szük-
sége. Vájjon sok idő kell-e az ilyesmihez? És Katajev menten kieszeli, 
hogy az ezredtárs Uliernek „nemrégen halt meg a fivére". Annak 
okmányait azonnal át is adták Bacsejnek, aki egyszeriben Szavva 
Tyimofejevics Ulier lett. 

És ime, Pjotr Vasziljevics Bacsej szülővárosának, Odesszának 
utcáit járja. Moldvai öltözékben van, elmegy egy parkba. Hirtelen 
razzia kezdődik. Hogy elmeneküljön a fasiszták elől, fedezékbe veti 
magát, — egy elhagyott légoltalmi óvóhelyre. Mi lesz most? Egy 
SS-katonával találkozik, megkezdődik a kihallgatás. Rövidesen kiderül 
azonban, hogy egyáltalán nem SS-katonával találkozott, hanem Druzsi-
nyinnel, az államvédelmi hatóság SS-egyenruhába öltözött emberével, 
aki még hozzá nem is Druzsinyin, hanem az a Pavlov hadnagy, akivel 
Bacsej azon a napon ismerkedett meg, amikor fiával együtt, röviddel 
a háború előtt. Odesszába repült. 

Ugy-e milyen egyszerű mindez? 
Druzsinyin osztagában volt egy provokátor, — névszerint Nyi-

kolaj Andrejcsev. Amikor Petya Bacsej megtudja a provokátor nevét, 
hirtelen eszébejut, hogy Nyikolaj Andrejcsev a hős tengerész-komszo-
molc haldokolva átadott neki egy zászlót, okmányait és halála előtt írt 
feljegyzéseit, összehasonlították Nyikolaj Andrejcsev és a provokátor 
kézírását, és akkor kiderül, hogy Andrejcsev tengerész komszomol-
igazolványa, melyet Petya a sztyeppén elvesztett, „az ellenséges hír-
szerzés kezébe jutott, majd a provokátorhoz került, aki ezzel a kom-
SLomol-okmánnyal hatolt be Druzsinyin osztagába". 

Sok ilyen példát lehetne idézni. Egyébként így is világos: Katajev 
az érdekességet hajszolva, gyakran detektívvé alacsonyodik le. Világos, 
hogy ez is sokat ártott; az odesszai földalatti harc realista ábrázo-
lásának. 

Nem elégíthet ki bennünket ,.A szovjetek hatalmáért" című regény 
nyelve sem. A szerző nyelvének semminemű fejlődését sem látjuk 
korábbi műveihez képest. A regénynek majdnem minden oldalán 
rábukkanhatunk valami értelmetlenségre, ügyetlen mondatokra, pon-
tatlan, hajuknálfogva előráncigált hasonlatokra, divatjamúlt, színtelen 
szavakra. 

íme, az értelmetlenségek: 
Katajev leírja Andrejcsev tengerész halálát. „Keble — írja — 

magasra felemelkedett és többé nem hanyatlott vissza. így maradt 
örökre." Mellesleg szólva, a szerző ezt a badarságot kétszer meg-
ismétli. 

Katajev leírja, hogy Petya és Valentyina két hónap alatt hagy-
mát termeltek a földalatti kútnál. A katakombákban, — mint mondja — 
a hőmérséklet állandóan valamivel magasabb volt 0 foknál, a kútnál 
meg egész hideg volt. A kút csövein keresztül betört a hideg a föld 
színéről, még hó is bejutott. Hogyan termeszthettek ilyen hőmérséklet 
mellett a gyermekek hagymát, hogy újévkor megvendégeljék vele a 
földalatti harcosokat? 

Íme néhány másfajta értelmetlenség: 
„Az emberek rémülten tolongtak a kapuszárnyak alatt." 
„Olyan sötét volt itt, hogy még a macska sem látott volna 

semmit." 
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„Koljesznyicsuk csak akkor ocsúdott fel holdkóros állapotából 
és tért magához, amikor hazaérkezett, de akkor se mindjárt, hanem 
csak azután, hogy lefeküdt ágyába és elaludt." 

„Ez ia fütty most viharsebességgel, villámsebességgel terjedt." 
„A (bomba) robbanástól darabokrazúzott fal lapjával feküdt a 

földön." ̂  
Néhány példa a szerző nyelvének jellemzésére: 
„A hullámok továbbra is hányingerkeltően csapdostak és a víz a 

bárka mélyén... hányingerkeltő egyhangúsággal ide-oda görgette a 
kődarabokat." 

„Udvariasan dadogva kérdezte a piperkőcöt " 
„Gavrik áthatóan gyűlölte őket"; 
„Mászott a vonat izületes hernyója"; 
„-... A paták sikeres suttogása" ; 
„Legfőbb szépsége azonban arcszínében rejlett; arca annyira nap-

égette, majdnem fekete volt, hogy forró barnás pírja alig-alig tüzelt 
át napbarnítottságának gesztenyeszín kormán 

„A gép oly gyorsan haladt, a természet körülötte oly lágyan vál-
tozott."; 

„Koliesznyicsuk megrántotta a köpenytől vastag vállát..."; 
„— Pontosan így van — mondotta Gavrik, a katonai hanghordo-

zásba esve."; 
„Ott állott és nem vette le a férfiről világos, átlátszó, kemény-

magú pupillás szemének mozdulatlan pillantását"; 
„Ez olyan kapu volt, mely a semmibe vezetett"; 
,A vékony kezek árnyékai mozogtak a falon, ahogy rakosgatták 

a konyhaedényeket..."; 
Elég már! Ilyen példákat végnélkül lehetne idézni. Sajnálattal 

kell megállapítani, hogy Valentyin Katajev nem dolgozott kellő gond-
dal regényének nyelvén. „A szó vagy gondolati, vagy üres hang" — 
mondotta Belinszkij. Katajev regényében túl sok az üres hang. 

* * * 

Katajev mint látjuk, nem mélyedt el annak az anyagnak a tanul-
mányozásába, amely regényének tartalmát adja és így nem találta meg 
a megfelelő művészi formát sem. „A szovjetek hatalmáért" című regé-
nyét ok nélkül elnyújtotta. A regény szerkezete laza, a felesleges epizó-
dok a regényben torzmódon elterpeszkedtek, elfedték a fontos része-
ket. A mértéktelen „Leichtweiszi szórakoztatás" sokat ártott a komoly 
politikai téma megírásának. 

A nagy Belinszkij a műalkotások tökéletességéről elmélkedve és 
a természet tökéletes alkotásaival hasonlítva össze őket, ezt mon-
dotta: 

„ . . . Művészi alkotásokban lehetnek hiányosságok. E hiányosságok 
oka megjelenési folyamatuk nem1 teljesen tökéletes voltában, azaz 
abban rejlik, hogy többé vagy kevésbbé résztveszi bennük a művész 
személyes akarata és értelme; avagy abban, hogy a művész nem tel-
jesen hordta ki lelkében az alkotás eszméjét, nem várta meg, amíg 
tfljesen határozott és végleges formát ölt. Ezek az alkotások nem 
vesztik el az ilyesfajta hiányosságok miatt művészi lényegüket és érté-
küket. De ahogy a természet alkotásaiban a szervek túlságosan szabály-

6 Irodalomtörténet 



talan fejlődése -torzszülötteket hoz létre, amelyek alighogy megszület-
tek, máris elpusztulnak, így a művészet szférájában is vannak alko-
tások, amelyek nem élik túl születésük pillanatát. Az ilyen művészi 
alkotások a helyzethez és a körülményekhez képest átformálhatok és 
átdolgozhatok. Az ilyen alkotásokról mondják, hogy van bennük szép-
ség is, hiányosság is." 

A „Novij Mir" szerkesztősége, sajnos, nem vette észre „A szov-
jetek hatalmáért" c. regény komoly hiányosságait és nem követelte 
Katajevtől, hogy tovább dolgozzon a regényen. (Egyes kiadóvállalatok 
szintén sietnek Katajev regényét majdnem ugyanolyan formában 
kiadni, ahogy a folyóiratban megjelent.) 

Mivel magyarázható ez? 
Vájjon nem azzal-e, hogy a kiadók azt hiszik, hogy a tapasztalt 

és tehetséges író bármely ú j könyve feltétlenül jó, hiszen eddig jó 
könyveket írt? Nem, semmiféle irodalmi sikerek nem jogosítják fel 
a kiadókat arra, hogy azt gondolják; tehetséges írót nem érhet bal-
siker. Minden író minden új művét úgy kell tekinteni, mintha ú j szerző 
műve volna. 

„A szovjetek hatalmáért" c. regényt nem tekinthetjük az odesz-
szai bolsevikek földalatti harcához méltó, teljesértékű művészi alko-
tásnak. Ez a téma még megírásra vár. Ahhoz azonban, hogy ez a mű 
egyáltalán élhessen az irodalomban, gyökeres, lényegbevágó, mélyre-
ható átdolgozásra van szükség. Valentyin Katajevnek nem szabad 
kímélnie erre sem időt, sem fáradságot,1 

1 Megjelent a Pravda 1950 január 16—17-i számában. Az Irodalomtörténet szerkesz-
tősége szükségesnek érzá megismertetni olvasóit Bubennov kritikájával, mint az elmélyült 
bírálatnak kitűnő példájával. Bubennov bírálata a mi kritikusaink munkája számára is 
iránytmutató. Katajev, a kitűnő szovjet író a kritika alapján átdolgozta regényét. 
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