
IVUSKIN: 

NEHÉZ FELELŐSSÉG 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 252 o.) 

Találóan nevezhetjük Ivuskin ezre
des nagysikerű visszaemlékezését a 
Volokalamszki országút méltó párjá
nak és egyben folytatójának. A szerző, 
aki a Nagy Honvédő Háború idején egy 
hadosztály vezető politikai munkása 
volt, hasonló feladatra vállalkozott, mint 
Alekszandr Bek ma már klasszikus 
hangzású művében, a Volokalamszki 

országút-ban. De valóban megtaláljuk 
e két könyvben a párhuzamot, a hason
lóságot, azt a nagyszerű célt, hogy az 
olvasó hősi történeteken, epizódokon 
keresztül ismerje meg a szovjet nép gi
gantikus küzdelmét a fasiszta meg
szállókkal? 

Kétségkívül. Mindkét kiadvány ha
sonló abban, hogy a benne levő epizó
dok, harcok, hőstettek egytől egyig egy 
hatalmas nép honvédő háborújának he-
roizmusát hivatottak példázni, s hogy 
olyan emberek kelnek életre lapjaikon, 
akik a haza, a nép iránti roppant nagy 
felelősségérzetük tudatában minden ál
dozatot meghoztak azért, hogy egyetlen 
ököllé kovácsolódva szétzúzzák a német 
hadigépezetet. S ha a két könyv közti 
bizonyos különbségekre is utalni aka
runk, akkor talán azt említhetjük meg 
egyik jellemzőként, hogy Ivuskin me
moárja elsősorban a harci körülmé
nyek közt végzett pártpolitikai munká
ra, annak tapasztalataira, a politikai 
munkások tevékenységének módszerei
re irányítja az olvasó figyelmét, míg a 
Volokalamszki országút szerzője a 
harccselekmények leírására helyezi a 
súlyt. 

A lebilincselő stílusú és tartalmú 
könyvet olvasva tanúi lehetünk annak, 
hogyan születtek azok a hőstettek, ame
lyek összességükben a szovjet nép győ
zelmét eredményezték. A Nehéz fele
lősség írója tulajdonképpen nem is 
Ivuskin, hanem a valóság, az élet. Hőse 
tágabb értelemben az egész szovjet nép, 
szűkebb értelemben a német csapato
kat ellenállhatatlanul visszaverő Vörös 
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Hadsereg. Az események Ukrajna és 
Belorusszija területén, a félelmetes 
Pripjaty mocsarak, a belorusz erdőren
geteg, a Keleti Sáncnak nevezett nagy 
német védővonal, a Dnyeper vidékén 
peregnek le előttünk. 1943 tavaszától e 
területeken áthaladva űzik ki a szov
jet csapatok a betolakodókat a iiaza 
földjéről. A megvert német hadsereg 
Kurszk körzetében ekkor egy utolsó, 
kétségbeesett, hiábavaló ellentámadási 
kísérletet tesz, amelynek összeomlása 
már előreveti a fasiszta rendszer végső 
bukásának árnyékát. 

Bár Ivuskin nem egységes, összefüg
gő cselekményt, illetve történetet be
szél el könyvében — a memoár műfaj 
jellege ezt nem is igényli —, az egy
máshoz láncszerűen, kronologikus sor
rendben kapcsolódó epizódok sokasága 
kerek egésszé teszi a művet, s mozaik
szerűségével jól érzékelteti az egyes 
csaták lefolyásának megszakítottságát, 
drámaiságát. A kiadványnak ez a sajá
tossága, valamint az, hogy a szerző 
nem egy vagy két hőst állít a közép
pontba, hanem a harcosok óriási csa
ládját és jelképesen a hazáját védő 
egész szovjet népet, azt mutatja, hogy 
Ivuskin az alakulata mindennapi életén 
keresztül az egész szovjet haza küzdel
mét igyekszik érzékeltetni. 

A legfontosabb talán, amit a könyvvel 
kapcsolatban megemlíthetnénk, az író
nak az a gondolata — s ez tulajdonkép
pen a mű alapgondolata is —, hogy a 
haza sorsáért minden harcos, a front
parancsnoktól a sorkatonáig, együtte
sen és külön-külön is felelős, s hogy ei 
a felelősség igen nehéz. A nehéz felelős
ségnek tudata hatja át a parancsnoko
kat, politikai munkásokat, egészség
ügyieket, hadtáposokat s az egyszerű 
harcost ott a tűzvonalban. A szerzőnek 
megvan hozzá a jellemábrázoló ereje, 
hogy valójukban, jó tulajdonságaikkal 
és hibáikkal együtt rajzolja meg a pa
rancsnokok és katonák portréját, s 
mély emberismerettel és lélektani ér
zékkel mutassa be őket harc közben. 

Lehetetlen volna a könyv részletes 
tartalmát ismertetni, hiszen — mint 
már említettük — epizódok, mozaiksze
rű kis történetek sorozatából áll. Csu
pán egy-két mozzanatot ragadunk ki a 
mű óriási élményanyagából, dokumen
tum tárházából. Vegyük például azt az 
esetet, amikor a szerző először esett át 
a tűzkeresztségen. Egy támadásban vett 
részt és a többi harcossal együtt a föld

re vetette magát a kegyetlenül erős el
lenséges tűzben. így feküdtek ott so
káig mozdulatlanul, amikor váratlanul 
megszólalt mellettük nyugodt, de pa
rancsoló hangon az ezredkomisszár; 
„Kommunisták, előre!" És ő maga in
dult előre, magasra tartott fejjel, nem 
nézve hátra, hogy követik-e. Az addig 
mozdulatlanul fekvő harcosokat vala
mi titokzatos hullám, megmagyarázha
tatlan erő állította talpra és lendítette 
előre a komisszár után. Utolérték és el
hagyták. Ivuskin így ír erről: „A későb
biek során sokáig töprengtem az arcvo
nalon folytatott pártpolitikai munka 
formáiról, módszereiről, de ugyanak
kor egyszer s mindenkorra meggyőződ
tem arról, hogy e munka lényege két 
egyszerű és sodró erejű szóban rejlik: 
»Kommunisták, előre!«" 

Vegyünk egy másik példát. A kurszki 
csata idején Ivuskin ezrede erős tűzbe 
került, s az egység vezetői már azon 
gondolkodtak, hogy a figyelőpontot nem 
kellene-e hátrább vinni, amikor Zaijul-
jev, a hadosztályparancsnok közbelé
pett és ezeket mondta: „Azt a szót, 
hogy vissza, el kell felejteni!" A szer
ző így értékeli ezt: „Zaijuljev nagyon 
jól tudta, hogy a parancsnok legkisebb 
megingása, bizonytalansága óhatatlanul 
átterjed a katonákra. A figyelőpont 
hátrább helyezése kimondatlanul is a 
visszavonulás lehetőségét jelentette vol
na. Ilyen hibát a hadosztályparancsno
kunk sohasem követett el. A katonák
nak tudniuk kell, hoey itt van velük és 
biztos a győzelemben." 

Ivuskin azt is hangsúlyozza, milyen 
sokat jelent a parancsnok nyugalma és 
határozottsága, mely a harcosokra is 
átragad. Egy alkalommal, miután a 
szovjet harcosok egy magaslatot ro
hammal bevettek, s az egység vezetői 
megvitatták a harc tapasztalatait, a pa
rancsnok rámutatott néhány hibára: 

— „Miért nem harc közben hívta fel 
figyelmünket ezekre? — kérdeztem 
tőle. 

— Ezek apró és lényegtelen hibák 
voltak — felelte. — Ha beavatkozom, 
ön elbizonytalanodik, és idegeskedni 
kezd, s ezek jóval komolyabb hibákhoz 
vezettek volna." 

Beszélhetnénk még Ivuskin sok olyan 
élményéről, megállapításáról, tanulsá
gos leírásáról, amelyek szerves részek
ként illeszkednek be a mű témájába. 
Szólhatnánk azokról a politikai munká
sokról, akik a peremvonalban, tomboló 
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harc közepette tartanak megbeszélést 
a tagfelvételi kérelmekről, szólhatnánk 
a harcosok rettenthetetlen tetteiről, a 
nagyszerű mesterlövészekről, a me
moárt jellemző meggyőző, őszinte 
hangvételről, a remekül érzékeltetett 
hazai tájakról, ahol egykor csaták dúl
tak, az egyes fejezetekben tudatosan 

kifejtett mély gondolatiságról. A szer
ző tollából olyan frissen, közelien kel
nek életre az emlékek, hogy az ember 
észre sem veszi, hogy Ivuskin csaknem 
negyedszázad távlatába tekint vissza. 

Váradi László 
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