lyukait a halál lehelete rezegteti, ebben a fa
mauzóleumban csoda történik. Odalent to
vábbra is szívósan és csökönyösen agitál a
pártja érdekében egy ember a távolból, a má
sik, ismeretlen partról, hiszen a tetemével
van csak köztünk, voltaképpen azonban el
utazott már, és árnyék csupán, de olyan ár
nyék, aki dacolva az istenekkel jelszóként él
tovább, és rendületlenül hirdeti, hogy csak
az egységes proletariátus mentheti meg a vi
lágot az újabb katasztrófáktól.
A perzsák és indiaiak, középafrikai és
délamerikai fekete bőrű vendégek, akik el
mentek az összeszorított öklű viasztest előtt,
mind magukkal vitték a Fehér Embernél tett
posztumusz audiencia kitörölhetetlen pe
csétjét. Ez a Fehér Ember huszonöt éven át
nem unta meg írni és mondani, hogy a gyar
matok kérdése az európai munkásosztály
számára ugyanolyan lényegbevágó, mint a
nyolcórás munkaidő vagy a társadalombiz
tosítás. Bonaparte császárként fekszik az In
validusok Dómjában, és az udvari ceremónia
előírásai szerint kell fejet hajtani előtte, mi
közben Lenin Moszkva közepén ugyanúgy
agitál, ahogy azt élőben tette, amikor a város
terei visszhangozták a hangját, és ezrek meg
ezrek hallgatták a viharosan süvöltő szavait.
Lenin mauzóleuma ma Moszkva központ
ja, s ha régen azt kérdezték tőled a moszkvai
ak, hogy megnéztede a Nagy Ivánharang
tornyot meg a Vaszilij Blazsennijszékesegy
házat, ma azt a kérdést teszik fel: hát Iljicsnél
jártále már?
Ünnepi megvilágításban Lenin neve ra
gyog minden épületről és minden gyárké
ményről; a kirakatokban, a magánházakban,
az albumokban és az emlékkönyvekben
fényképeinek és portréinak megszámlálha
tatlan mennyisége virít. Leninről monográ
fiák szólnak, Lenin biedermeier árnykép és
futurista rajz, ő függ a színházi foyerban, a
LouisQuinzeszalonokban és a vonatok há
lófülkéiben. A hajdani Angol Klubban (me
lyet oly jól ismerünk a Háború és békéből), az
az a mai Forradalmi Múzeumban Lenin az
orosz tömegek élén menetel. Az orosz töme
gek már Pugacsovban és Sztenyka Razinban
megérezték önmaguk és saját akaratuk má
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sát, Pugacsovval és Sztenyka Razinnal már
rég saját kezükbe szerették volna venni sor
sukat. Pugacsov és Sztenyka Razin átgázol
tak a Volgán, ezer meg ezer sorsnak paran
csoltak, s páni félelem gyanánt egész váro
sok lángra lobbantásával jelezték előre a pir
kadatot, amely akkor még nem jöhetett el.
Sztenyka előtt is reszkettek a Carszkoje Sze
lói bojárok, amikor a legendás muzsikok
lángoló útjelzőket gyújtottak az orosz hori
zonton – ámde Lenin mint fókusz köré sereg
lettek az Angol Klub összes termei, melyek
ben nemrég még az udvaroncok nevetése
visszhangzott és tábornoki egyenruhák ra
gyogtak a cári gálán.
Lenin nem csupán történelmi anekdota az
olvasókönyvekben, ő átok mindazoknak a sá
padt alakoknak a lelkében, akik ma vízbefúl
tak és hajótöröttek gyanánt bolyongnak a
moszkvai utcákon, átkozván a proletár győ
zelem napját és óráját. Az utcákon Lenint
mandzsettagomb és szolgálólányoknak való
kitűző formájában árulják; ő a párt vörös csil
laga a munkásing gomblyukában, az olcsó
fogpaszta, a fémfeldolgozó trösztök gépeinek
reklámarca, a mozdonyok és a frissen lakko
zott piros elektromos villamos neve. Rengete
gen járják Moszkva utcáit apró, fehér kau
csukrozettákat árulva, melyek foglalatában
Lenin arcképe látható; házalók, hosszú sza
kállú, piszkos kaftánba bújt kalandorok kí
nálgatják Lenint olcsó üvegpoharakon, virág
vázákon, gipsz domborműveken, kávéscsé
széken és szipkákon. Ha ma Moszkvába ér
kezik egy külföldi, az első és legkülönösebb
benyomása az, hogy az egész dinamikus, tö
megeket mozgató város egy irreális árnyék
pecsétjét hordozza, mely a konkrét ember ha
lála után szimbolikus formában jelenik meg,
úgy, mint Krisztus és Mohamed. Lenin beszél
a villamoskocsikról, a márvány emléktáblák
ról, a nagy, reprezentatív moszkvai paloták
homlokzatáról, a Kreml falairól, Lenin néz a
kirakatokból, ő lobog a zászlókon, ő unatko
zik ágyad fölött az üres hotelszobában, ő a
lámpás és az útjelző, a mindennapi beszélge
tés, az újságcikk és az államhatalom.
RADICS Viktória fordítása

Arthur Koestler

RUBASOV*1
– részlet –

K

ét évvel azelőtt a párt felszólította a vi
lág munkásait, hogy kezdjenek harcot
az Európa szívében újonnan létrejött dikta
túra ellen, politikailag és gazdaságilag is boj
kottálják a zsarnokság birodalmát. Ne vá
sároljanak az ellenség országából érkező
árut, és ne engedjék át területükön a hatal
mas hadigépezet fenntartását szolgáló szál
lítmányokat. A párt alapszervei lelkesedéssel
fogadták a felhívást. A kis kikötőváros dok
kmunkásai megtagadták, hogy kirakodják
az ellenséges országból származó vagy oda
szánt rakományokat. Más szakszervezetek is
szolidaritást hirdettek. A sztrájk komoly és
nehéz küzdelemmé vált, bevetették a rendőr
séget, sebesültek is, halottak is voltak. A harc
kimenetele még bizonytalannak tűnt, amikor
öt régimódi, fura kis fekete hajóból álló flot
ta futott be a kikötőbe. A bárkák mindegyi
ke a forradalom egyegy nagy vezetőjének a
nevét viselte, az „odaát” használatos idegen
betűkkel. Tatjukon a forradalom zászlaját
lengette a szél. A sztrájkoló dokkmunkások
lelkesen fogadták őket. Azonnal nekiláttak
a kirakodásnak. Több órába telt, mire kide
* Arthur Koestler leghíresebb és egyik legjelentősebb regénye a Sötétség délben. A regényt németül írta, de a kézirat menekülésük közben elveszett, így minden kiadásnak az angol fordítás lett az alapja.
Ám a végleg elveszettnek hitt eredeti, Rubasov címet viselő kéziratot 2015-ben – teljesen véletlenül – megtalálta egy Matthias Weßel
nevű kasseli doktorandusz a zürichi Zentralbibliothekban. Jelen fordítás az eredeti, német kézirat alapján készült, a teljes regényt új fordításban a Magvető kiadó adja majd ki, a világon elsőként, 2018-ban.
(A ford.)

rült, hogy a szállítmányt a zsarnokság biro
dalma hadiiparának szánták, és Európában
ritka nemesércekből állt.
A kikötői alapszervezetben komoly viták
robbantak ki, amelyek hamarosan ország
szerte, az egész pártban elterjedtek. A reakci
ós sajtó gúnnyal és megvetéssel kapta fel az
ügyet. A rendőrség, ami egyébként sztrájktö
rő rohamcsapatokat vetett be, most semlege
sen szemlélődött, és a munkásokra bízta,
hogy a furcsa, fekete kis flottát kirakodjáke,
vagy sem. A pártvezetés megparancsolta,
hogy a sztrájkot függesszék fel, és pakolják
ki a szállítmányt. Tárgyilagosan magyaráz
ták és ravaszul indokolták a forradalom ha
zájának és vezetőinek a szándékait, ám mind
ez keveseket győzött meg. Az alapszervek
kettészakadtak, a régi tagok többsége kilé
pett. A pártvezetés és a maradék tagság hó
napokon keresztül csak árnyéka volt régi ön
magának, ám lassacskán, ahogyan az ország
ban egyre nőtt a gazdasági szükséghelyzet,
úrrá lett önmagán, és ismét megerősödött.
Azóta két év telt el. Egy másik, déli dikta
túra, a főellenség szövetségese rabló és hó
dító háborút indított Afrikában. A párt ismét
bojkottra szólított fel. Ebben az esetben a
visszhang még nagyobb lett, mivel most ma
guk a kormányok is, a világ szinte összes or
szágában úgy határoztak, hogy az agresszor
nak, a béke megszegőjének nem szállítanak
nyersanyagokat, amelyek felhasználásával
háborúzni tudna. Márpedig nyersanyagok,
kiváltképp kőolaj nélkül az agresszornak
buknia kell. Így állt a helyzet, amikor a fura
kis fekete flotta ismét útra kelt. A hajók leg
nagyobbika annak az embernek a nevét vi
selte, aki a világháborúban egyedüliként szó
lalt fel a háború ellen, és ezért agyonverték,
az árbócokon ismét a forradalom zászlaja
lengett, ám a rakodóterüket az agresszornak
szánt olajjal pakolták meg. Már csupán egy
napi útra voltak a kikötőtől, a kis Löwy és
barátai pedig még mit sem sejtettek az érke
zésükről. Rubasov feladata volt, hogy felké
szítse őket. Az első napon még semmit nem
mondott, csupán tanulmányozta a terepet.
A vitára a második nap reggelén került sor, a
párt székhelyének nagytermében.
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A terem nagy volt, rideg, rendetlen, ugyan
olyan érzelemmentesen berendezve, aho
gyan a párt bármelyik helyisége a világ akár
melyik városában. Ennek oka részben a
pénztelenségben, ám nagyobb részben még
is inkább a puritán és életidegen hagyomá
nyokban rejlett. A falakat régi választási pla
kátokkal, jelszavakkal, géppel írt cédulákkal
ragasztgatták tele. Az egyik sarokban régi
sokszorosítógép porosodott, a másikban ócs

ka ruhákat halmoztak fel, amelyeket a sztráj
kolók családjainak szántak, mellettük elsár
gult brosúrák és röplapok tornyosultak.
A hosszú asztal két szál, bakokra fektetett
deszkából állt. Az ablakokat festékkel má
zolták be, mint az új épületeknél szokás. Az
asztal fölött a plafonról ernyő nélküli, csu
pasz villanykörte lógott, mellette ragacsos
légypapír. A kis növésű Löwy, a kopasz Paul,
Bill, a szerkesztő és még három társuk ülte
körül az asztalt.
Rubasov meglehetősen hosszan beszélt.
A környezet ismerős volt számára, megszo
kott rondasága az otthonosság érzésével töl
tötte el. Ebben a környezetben teljességgel
meg volt győződve küldetése hasznosságá
ról és célszerűségéről, nem is értette már,
hogy előző este a kikötői kocsma zajában mi
ért is támadtak kellemetlen érzései. Tárgyila
gosan, de a hangjában nem minden meleg
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ség nélkül magyarázta el, mi is a helyzet va
lójában, ám jövetele valódi célját egyelőre
nem nevezte meg. Az agresszor elleni világ
méretű bojkott az európai kormányok kép
mutatása és profitéhsége miatt gyakorlatilag
megbukott. Néhányan ugyan a látszat ked
véért még tartják magukat, de a többség im
már a látszattal sem törődik. Az agresszor
nak olajra van szüksége. Ennek a szükséglet
nek nagy részét mindeddig a forradalom or
szágából fedezték. Ha most beszüntetnék a
szállításokat, azonnal más országok ugraná
nak mohón a helyükre, hiszen ezek nem is
várnak másra, mint hogy a forradalom or
szágát kiszorítsák a világpiacról. Az efféle
romantikus gesztusok csak akadályoznák az
építőmunkát odaát, ezzel pedig világszerte
kárt okoznának a forradalmi mozgalomnak.
Paul és a három dokkmunkás bólogatott.
Lassan járt az eszük, számukra meggyőző
volt, amit az „odaátról érkezett elvtárs” mon
dott, amúgy is elméleti kérdésekről esett szó,
amelyek közvetlenül nem érintik őket. Végül
is hová akar majd kilyukadni, azt nem értet
ték, föl sem rémlett előttük a kikötőjük felé
közeledő fekete flotta képe. Viszont a kis
Löwy és a ráncos képű szerkesztő gyors pil
lantásokat váltott egymással. Rubasov felfi
gyelt erre. A beszédét szárazabb hangon, im
már mindenféle melegség nélkül zárta.
– Tulajdonképpen ez minden, elvtársak,
amit elvileg közölni akartam veletek. Odaát
elvárják, hogy hajtsátok végre a központ uta
sításait, és ha a kevésbé érett elvtársakban
kételyek vetődnének fel, akkor magyarázzá
tok el nekik az összefüggéseket. Egyelőre vé
geztem.
Rövid szünet következett. Rubasov levette
a cvikkerét, és rágyújtott. A kis Löwy egy
kedvűen megjegyezte:
– Köszönjük a beszámolót. Valakinek van
esetleg kérdése?
Senki nem jelentkezett. Végül a három dokk
munkás egyike szólalt meg.
– Nincs mit ehhez hozzászólni. Odaát nyil
ván tudják az elvtársak, mit miért tesznek.
Mi itt természetesen továbbra is kiállunk a
bojkott mellett. Bízhattok bennünk. Innen az
tán semmi nem jut el azokhoz a disznókhoz.

Két kollégája bólogatott. A kopasz Paul pe
dig mintegy megerősítette:
– Tőlünk aztán nem!
Harcias grimaszt vágott, és tréfából moz
gatni kezdte a fülét.
Rubasov egy ideig azt hitte, hogy ellensé
ges összeesküvéssel került szembe, csak las
sacskán fogta fel, hogy a többiek valóban
nem értették meg. A kis Löwyre nézett, hogy
vajon nem oszlatnáe el a félreértéseket. De a
kis Löwy lesütötte a szemét, és hallgatott.
Végül ideges grimaszt vágva a szerkesztő
szólalt meg:
– Feltétlenül a mi kikötőnkben kell lebo
nyolítani ezt az üzletet is?
A dokkmunkások értetlenkedve néztek rá,
nem tudták, hogy milyen „üzletre” céloz; a
ködbe és füstfelhőbe burkolózó, ama bizo
nyos zászló alatt hajózó s éppen a partjaik fe
lé közeledő fekete flotta képének felidézése
még mindig meghaladta a képzelőerejüket.
Rubasov azonban fölkészült a kérdésre.
– Földrajzilag is, politikailag is ez a leg
megfelelőbb hely. Az áru innen már száraz
földi tranzitszállítmányként megy tovább.
Ugyan nincs okunk arra, hogy bármit is tit
koljunk, de mégis okosabb kerülni a feltű
nést, amiből a reakciós demagógia politikai
tőkét kovácsolhatna.
A szerkesztő ismét a kis Löwyre pillantott.
A dokkmunkások értetlenül bámulták Ruba
sovot, szinte látni lehetett, amint a fejükben
lassan útjukra indulnak a gondolatok. Hirte
len Paul szólalt meg, rekedt, megváltozott
hangon.
– Tulajdonképpen miről is van itt szó?
Mindenki ránézett. A nyaka kivörösödött,
meredt tekintettel bámult Rubasovra. A kis
Löwy visszafogottan kérdezte:
– Csak most esett le?
Rubasov végigmérte őket, majd higgadtan
hozzáfűzte:
– Elfelejtettem elmondani a részleteket.
Kedvező időjárás esetén a Külkereskedelmi
Népbiztosság öt teherhajója várhatóan hol
nap reggel érkezik meg.
Még mindig eltartott néhány másodpercig,
amíg mindenki felfogta, miről is van szó. Sen
ki nem szólalt meg. Mindenki Rubasovot

nézte. Végül a kopasz Paul felpattant, földhöz
vágta a sapkáját, és elhagyta a helyiséget. Két
kollégája utánanézett. Még mindig nem szólt
senki egy szót sem. Végül a kis Löwy megkö
szörülte a torkát, és megtörte a csöndet:
– A referens felsorolta az okokat. Ha odaát
ról nem szállítanak, majd szállít helyettük
valaki más. Kíván valaki még fölszólalni?
Az a dokkmunkás jelentkezett, aki egyszer
már megszólalt:
– Ezt a nótát jól ismerjük. Egy sztrájk során
mindig akad valaki, aki azt mondja: ha én
nem veszem fel a munkát, akkor majd más
valaki megteszi helyettem. Már eleget hallot
tuk ezt. Így a sztrájktörők beszélnek.
Megint csönd lett. Jól lehetett hallani, amint
Paul odakint bevágja maga mögött az ajtót.
A hallgatást most Rubasov törte meg:
– Elvtársak, az építőmunka érdekei odaát
most minden más érdeket felülírnak. Érzel
gősséggel nem megyünk semmire. Gondol
kodjatok el ezen.
A dokkmunkás fejét felemelve válaszolt:
– Ezen már eleget gondolkodtunk. Eleget
hallottunk is erről. Nektek odaát mindenki
számára példát kellene mutatnotok. Az egész
világ rátok figyel. Szolidaritásról, áldozatról
és fegyelemről beszéltek, valójában azonban
sztrájktörésre használjátok a flottátokat.
Ekkor a kis Löwy is megemelte a fejét, sá
padt volt, pipájával Rubasov felé szalutált,
majd halkan és gyorsan ennyit mondott:
– Amit az elvtárs most mondott, azzal én is
egyetértek. Szeretne még valaki hozzászól
ni? Ha nem, berekesztem az ülést.
Rubasov a mankójára támaszkodva kibice
gett a helyiségből. Az események a maguk
előre megszabott, megváltoztathatatlan út
ján mentek tovább. Miközben a kicsi, régi
módi flotta befutott a kikötőbe, Rubasov né
hány táviratot váltott az odaát székelő illeté
kes hatóságokkal. Három nap múlva az ille
tékesek leváltották és kizárták a pártból a ki
kötői alapszervezet vezetőit, a párt hivatalos
lapja a kis Löwyt pedig agent provocateur
nek nevezte. További három nap múlva a kis
Löwy felakasztotta magát.
MESÉS Péter fordítása
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A terem nagy volt, rideg, rendetlen, ugyan
olyan érzelemmentesen berendezve, aho
gyan a párt bármelyik helyisége a világ akár
melyik városában. Ennek oka részben a
pénztelenségben, ám nagyobb részben még
is inkább a puritán és életidegen hagyomá
nyokban rejlett. A falakat régi választási pla
kátokkal, jelszavakkal, géppel írt cédulákkal
ragasztgatták tele. Az egyik sarokban régi
sokszorosítógép porosodott, a másikban ócs

ka ruhákat halmoztak fel, amelyeket a sztráj
kolók családjainak szántak, mellettük elsár
gult brosúrák és röplapok tornyosultak.
A hosszú asztal két szál, bakokra fektetett
deszkából állt. Az ablakokat festékkel má
zolták be, mint az új épületeknél szokás. Az
asztal fölött a plafonról ernyő nélküli, csu
pasz villanykörte lógott, mellette ragacsos
légypapír. A kis növésű Löwy, a kopasz Paul,
Bill, a szerkesztő és még három társuk ülte
körül az asztalt.
Rubasov meglehetősen hosszan beszélt.
A környezet ismerős volt számára, megszo
kott rondasága az otthonosság érzésével töl
tötte el. Ebben a környezetben teljességgel
meg volt győződve küldetése hasznosságá
ról és célszerűségéről, nem is értette már,
hogy előző este a kikötői kocsma zajában mi
ért is támadtak kellemetlen érzései. Tárgyila
gosan, de a hangjában nem minden meleg
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ség nélkül magyarázta el, mi is a helyzet va
lójában, ám jövetele valódi célját egyelőre
nem nevezte meg. Az agresszor elleni világ
méretű bojkott az európai kormányok kép
mutatása és profitéhsége miatt gyakorlatilag
megbukott. Néhányan ugyan a látszat ked
véért még tartják magukat, de a többség im
már a látszattal sem törődik. Az agresszor
nak olajra van szüksége. Ennek a szükséglet
nek nagy részét mindeddig a forradalom or
szágából fedezték. Ha most beszüntetnék a
szállításokat, azonnal más országok ugraná
nak mohón a helyükre, hiszen ezek nem is
várnak másra, mint hogy a forradalom or
szágát kiszorítsák a világpiacról. Az efféle
romantikus gesztusok csak akadályoznák az
építőmunkát odaát, ezzel pedig világszerte
kárt okoznának a forradalmi mozgalomnak.
Paul és a három dokkmunkás bólogatott.
Lassan járt az eszük, számukra meggyőző
volt, amit az „odaátról érkezett elvtárs” mon
dott, amúgy is elméleti kérdésekről esett szó,
amelyek közvetlenül nem érintik őket. Végül
is hová akar majd kilyukadni, azt nem értet
ték, föl sem rémlett előttük a kikötőjük felé
közeledő fekete flotta képe. Viszont a kis
Löwy és a ráncos képű szerkesztő gyors pil
lantásokat váltott egymással. Rubasov felfi
gyelt erre. A beszédét szárazabb hangon, im
már mindenféle melegség nélkül zárta.
– Tulajdonképpen ez minden, elvtársak,
amit elvileg közölni akartam veletek. Odaát
elvárják, hogy hajtsátok végre a központ uta
sításait, és ha a kevésbé érett elvtársakban
kételyek vetődnének fel, akkor magyarázzá
tok el nekik az összefüggéseket. Egyelőre vé
geztem.
Rövid szünet következett. Rubasov levette
a cvikkerét, és rágyújtott. A kis Löwy egy
kedvűen megjegyezte:
– Köszönjük a beszámolót. Valakinek van
esetleg kérdése?
Senki nem jelentkezett. Végül a három dokk
munkás egyike szólalt meg.
– Nincs mit ehhez hozzászólni. Odaát nyil
ván tudják az elvtársak, mit miért tesznek.
Mi itt természetesen továbbra is kiállunk a
bojkott mellett. Bízhattok bennünk. Innen az
tán semmi nem jut el azokhoz a disznókhoz.

Két kollégája bólogatott. A kopasz Paul pe
dig mintegy megerősítette:
– Tőlünk aztán nem!
Harcias grimaszt vágott, és tréfából moz
gatni kezdte a fülét.
Rubasov egy ideig azt hitte, hogy ellensé
ges összeesküvéssel került szembe, csak las
sacskán fogta fel, hogy a többiek valóban
nem értették meg. A kis Löwyre nézett, hogy
vajon nem oszlatnáe el a félreértéseket. De a
kis Löwy lesütötte a szemét, és hallgatott.
Végül ideges grimaszt vágva a szerkesztő
szólalt meg:
– Feltétlenül a mi kikötőnkben kell lebo
nyolítani ezt az üzletet is?
A dokkmunkások értetlenkedve néztek rá,
nem tudták, hogy milyen „üzletre” céloz; a
ködbe és füstfelhőbe burkolózó, ama bizo
nyos zászló alatt hajózó s éppen a partjaik fe
lé közeledő fekete flotta képének felidézése
még mindig meghaladta a képzelőerejüket.
Rubasov azonban fölkészült a kérdésre.
– Földrajzilag is, politikailag is ez a leg
megfelelőbb hely. Az áru innen már száraz
földi tranzitszállítmányként megy tovább.
Ugyan nincs okunk arra, hogy bármit is tit
koljunk, de mégis okosabb kerülni a feltű
nést, amiből a reakciós demagógia politikai
tőkét kovácsolhatna.
A szerkesztő ismét a kis Löwyre pillantott.
A dokkmunkások értetlenül bámulták Ruba
sovot, szinte látni lehetett, amint a fejükben
lassan útjukra indulnak a gondolatok. Hirte
len Paul szólalt meg, rekedt, megváltozott
hangon.
– Tulajdonképpen miről is van itt szó?
Mindenki ránézett. A nyaka kivörösödött,
meredt tekintettel bámult Rubasovra. A kis
Löwy visszafogottan kérdezte:
– Csak most esett le?
Rubasov végigmérte őket, majd higgadtan
hozzáfűzte:
– Elfelejtettem elmondani a részleteket.
Kedvező időjárás esetén a Külkereskedelmi
Népbiztosság öt teherhajója várhatóan hol
nap reggel érkezik meg.
Még mindig eltartott néhány másodpercig,
amíg mindenki felfogta, miről is van szó. Sen
ki nem szólalt meg. Mindenki Rubasovot

nézte. Végül a kopasz Paul felpattant, földhöz
vágta a sapkáját, és elhagyta a helyiséget. Két
kollégája utánanézett. Még mindig nem szólt
senki egy szót sem. Végül a kis Löwy megkö
szörülte a torkát, és megtörte a csöndet:
– A referens felsorolta az okokat. Ha odaát
ról nem szállítanak, majd szállít helyettük
valaki más. Kíván valaki még fölszólalni?
Az a dokkmunkás jelentkezett, aki egyszer
már megszólalt:
– Ezt a nótát jól ismerjük. Egy sztrájk során
mindig akad valaki, aki azt mondja: ha én
nem veszem fel a munkát, akkor majd más
valaki megteszi helyettem. Már eleget hallot
tuk ezt. Így a sztrájktörők beszélnek.
Megint csönd lett. Jól lehetett hallani, amint
Paul odakint bevágja maga mögött az ajtót.
A hallgatást most Rubasov törte meg:
– Elvtársak, az építőmunka érdekei odaát
most minden más érdeket felülírnak. Érzel
gősséggel nem megyünk semmire. Gondol
kodjatok el ezen.
A dokkmunkás fejét felemelve válaszolt:
– Ezen már eleget gondolkodtunk. Eleget
hallottunk is erről. Nektek odaát mindenki
számára példát kellene mutatnotok. Az egész
világ rátok figyel. Szolidaritásról, áldozatról
és fegyelemről beszéltek, valójában azonban
sztrájktörésre használjátok a flottátokat.
Ekkor a kis Löwy is megemelte a fejét, sá
padt volt, pipájával Rubasov felé szalutált,
majd halkan és gyorsan ennyit mondott:
– Amit az elvtárs most mondott, azzal én is
egyetértek. Szeretne még valaki hozzászól
ni? Ha nem, berekesztem az ülést.
Rubasov a mankójára támaszkodva kibice
gett a helyiségből. Az események a maguk
előre megszabott, megváltoztathatatlan út
ján mentek tovább. Miközben a kicsi, régi
módi flotta befutott a kikötőbe, Rubasov né
hány táviratot váltott az odaát székelő illeté
kes hatóságokkal. Három nap múlva az ille
tékesek leváltották és kizárták a pártból a ki
kötői alapszervezet vezetőit, a párt hivatalos
lapja a kis Löwyt pedig agent provocateur
nek nevezte. További három nap múlva a kis
Löwy felakasztotta magát.
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