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országi magyarok, a dolgok fejlődésébe természetesen nem tudunk döntően 
befolyni ; ha azonban megmaradt nemzeti kisebbségeink mintaszerű kezelésé-
vel segítünk elszakított nemzetiségeinkben felébreszteni, illetve ébren-
tartani az összehasonlítás hajlamát, másrészt pedig félreérthetetlen világos-
sággal nem szűnünk meg hangoztatni, hogy a Ruthénföld és Szlovákia 
részére 1918-ban messzemenő önkormányzatot akartunk adni s ezt a szándé-
kunkat ma is és a jövőben is változatlanul álljuk, a magunk részéről is 
hathatósan előmozdíthatjuk a csehországi események kívánatos irányú 
fejlődését. 

Moravek Endre. 

V I C O M T E DE R O C H E F O R T : 
RASTLENOFF T R A G I K U S S Z A B A D U L Á S A . 

Matvei Petrovics Rastlenoff keservesen bandukolt előadásáról haza-
térőben a Volodarsky-prospekt girbe-gurba kőkockáin. Matvei Petrovics az 
élettan tanára volt a leningrádi egyetem orvosi karán, a Tudományos Aka-
démia rendes és számos külföldi akadémia levelező tagja. Egyhangú élete 
egészen megoszlott egyetemi előadásai és az olyan közönséges házi foglalatos-
ságok között, mint a fűrészelés, a konyhába való vízhordás és a végtelen 
álldogálások a fogyasztók soraiban, kik a kiosztási napokon a szövetkezetek 
vagy az állami raktárak kapui előtt gyülekeztek. Évek óta így folyt már 
ez a jól beosztott élet, melyhez végre is hozzászokott, bár különösebb örömet 
egyáltalában nem talált benne. 

Mint annyi más napon, Matvei Petrovics lassan tette meg a hosszú 
utat , mely a Néva még mindig fönségesen szép partjain nyomorúságos 
lakásáig vezetett. Minden kanyarodónál kifújva magát mászta meg annak 
a roskadozó háznak hat emeletét, ahol meghúzódott. Lakása előtt egy levél-
hordót talált, aki türelmetlenül döngette aj taját . Miután a levélhordó meg-
bizonyosodott arról, hogy tényleg Rastlenoff elvtárssal beszél, követte az 
öreg tanárt a lakásba, melynek egy szobáját foglalta el Matvei Petrovics 
a feleségével. Míg a tudós letette felöltőjét, a postás a világ legegyszerűbb 
és legtermészetesebb hangján jelentette be, hogy egy Párisból érkezett levelet 
kell átadnia. Erre Matvei Petrovics rémesen elsápadt és megtántorodott. 
Ha földrengés rázta volna meg az ócska házat a pincétől a padlásig, az sem 
izgatta volna jobban föl, mint ez a hír, mely számára nem valami egyszerű 
eseményt, hanem valóságos szerencsétlenséget jelentett. 

Mielőtt még felbontotta volna a borítékot, már olyan előérzete volt, 
hogy ezzel végzetes korszak nyílik meg számára. Elég volt látnia saját nevét, 
melyet a bolsevisták épp akkoriban vettek fel az ortodox marxizmushoz 
tartozó vörös tudósok irigyelt és alig megközelíthető osztályába, egy olyan 
borítékon, melynek bélyegzője Párist jelezett. Párist, mely minden befogadott 
vagy be nem fogadott kommunista elvtárs számára, akiknek kezén a levél 
csak keresztülment, gyűlöletes helyet jelentett. Páris, Páris — állt ezen 
a borítékon ! Páris — a kapitalizmus barlangja, az imperializmus menedéke, 
az egész világ elnyomóinak búvóhelye, Páris, melynek nevét az egyetemi 
összejöveteleken — Matei Petrovics sohasem hiányzott róluk, akár «vegye-
sek» voltak, vagyis tanárok és hallgatók gyűlése volt, akár kizárólag a 
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tanáritestület ülésezett — a kommunisták több gyűlölettel ejtették ki, mint 
amennyi gyűlölettel szerepelt Corneillenál Róma neve Camille átkozó-
dásaiban. 

Páris — a tiltott ország, az átkozott város, mely a legközelebbi for-
radalomnak úgyis áldozatul esik. Zavaros, de kuszáltságukban is kellemes 
emlékek fordultak meg ekkor Matei Petrovics agyában, de riadtan nyomta 
el azokat, nehogy a postás leolvassa arcáról a gondolatokat. Páris — egy 
gyűlölt nemzet gyűlölt fővárosa, melyet a szovjet már tíz éve halálra ítélt. 
Páris — mely ezt a halált csak annak a munkásvérnek árán kerülte el, melyet 
Chiappe rendőrfőnök, a vérengző korzikai minden május és augusztus elsején 
kiontott, Blum, Herriot, Renaudel és a többi áruló tapsai között. Páris — 
ahol a kokottok (Matvei Petrovics e téren még az ifjúkorában divatos meg-
határozásnál maradt), ezek a kapitalizmus fertőjében termelt beteg virágok 
olyan ügyesen el tudják hitetni veled, hogy paradicsomban vagy — legalább 
is itt a földön ! Ó, Páris ! 

Matvei Petrovics nem vette észre, hogy terhes felhőként sűrűsödő 
gondolatai tavaszi záport zúdítanak rá és az áradat a legváltozatosabb 
törmelékeket sodorja magával : emlékei, melyeket hiába próbált elfojtani, 
egy letünt csodás korszakról beszéltek. És ebben az érzésviharban a gyűlések 
s a szovjetujságok szólamai cikkáztak, mint dübörgő villámok. 

Párisból levelet kapni annyi volt tehát, mint a proletáriátus ellenségé-
nek lenni. Ezzel elvesztette a hatóságok nehezen megszerzett bizalmát, 
elvesztette a másodosztályú élelmezési jegyet . . . (Az első osztályút a kézi 
munkások kapták.) Párisból levelet kapni : ez a pusztulást jelentette . . . 
ó, ez rettenetes volt. 

Jól játszott megvetéssel nyujtotta vissza Matvei Petrovics a levelet : 
nem szólhat neki, hiszen ő senkit sem ismer Párisban. 

A postás elmosolyodott s e mosolyban Matvei Petrovics kegyetlen 
iróniát vélt felfedezni : a levél valóban neki szólt. A címzés szövege 
határozottan erről tanuskodott. Matvei Petrovics utolsó pár szál haja 
égnek állt volna koponyáján, ha nem tapasztotta volna össze a piszok, hisz 
már a mult hónapban elfogyott a másodosztályú jeggyel szerezhető szappan-
járadéka. Igy tehát már bizonyosan olvasták levelét a postán . . . Már tudo-
másuk volt Matvei Petrovics valószínű üzelmeiről. Hogyan moshatná tisztára 
magát? Istenem, hogyan bizonyítsa be, hogy ez a levél csak valami felbujtók-
nak, vesztére esküdt ádáz ellenségnek a műve lehet? Hogyan bizonyítsa be, 
hogy ő, kommunista hazájának hű szolgája, nem ismert, nem ismerhetett 
senkit — ott? 

A postás távoztával Matvei Petrovics bizonytalanul forgatta kezében 
a levelet. 

Jobb lett volna, ha nem veszi át? El kell-e azonnal vinnie felbontat-
lanul az Egyetem politikai vezetőségének? Kétségbeesés szállotta meg, 
furcsa, hideg ürességet érzett a gyomra tájékán s roskadozó térddel inkább 
lerogyott, mintsem leült a szoba sarkában két tuskóra tet t deszkára, amelyet 
széknek, munka vagy ebédlő asztalnak használt aszerint, amint a tuskókat 
hosszant vagy lapjukra állítva helyezte el. 

Matvei Petrovics kétségbeesése jogosult volt. Tíz évi munka, becsü-
letesség, alázat és tökéletes behódolás egyszerre semmivé lehet — ó, bizo-
nyára így lesz ! — e gazság miatt. De ki akarhatta Matvei Petrovics vesztét? 
Schullermann, az ujdonsült akadémikus, kit egy szavazat hijján — valaki 
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tartózkodott a szavazástól — egyhangúlag választottak be az akadémiába? 
Schullermann azt gondolta, hogy ő nem szavazott ! De ez tévedés ! Hiszen 
ő Schullermannra adta szavazatát. 

Podhalimoff ! A rivális kolléga, kit a tudományos bizottság minap 
nyilvános megrovásban részesített, mivel a sejtek fejlődéséről szóló elmélete 
jelentékeny eltérést mutatott a marxizmus alapelveitől és aki elé példaként 
állította ugyanez a határozat Matvei Petrovicsnak, a forradalmi tanokkal 
oly tökéletesen összhangban álló tudományos munkáit? 

Stoierssoff végül, a fiatal s nem túlságosan képzett orvos, ki a fakultás 
diákjaiból és tanáraiból alakuló vegyes kommunista sejt elnöke s akinek 
doktori értekezését kénytelen volt Matvei Petrovics kissé megkritizálni? 

De mit ér a találgatás? A helyrehozhatatlan baj megtörtént. Nem 
használ semmit, ha felbontatlanul visszaadja a levelet . . . már ismerték 
a tartalmát . . . A tartalmát? . . . Hideg verejték verte ki Matvei Petrovicsot. 
És ő még nem is bontotta fel ! 

Pénz van-e vagy volt a levélben, vagy élelmiszercsomagról szóló elismer-
vény? Vagy az U R S S-t sértő kitételek? 

Elkészülve a legrosszabbra, végre felszakította dermedten remegő, de 
hideghez szokott ujjaival — hiszen egész télen úgy kellett megtörni a mosa-
kodáshoz a tálban képződött jeget — feltépte a borítékot, melyet a sietős 
mozdulattal egészen összeszakított. Azután elolvasta újra meg újra a nehány 
sort, melyet a végzetes levél tartalmazott. 

Az Institut de France meghívta Matvei Petrovics «Kolléga urat», hogy 
szíveskedjék megjelenni a . . . . centenárium alkalmából tartandó ünnepi 
ülésen, 19 . . . . . . . ber 10-én . . . stb. Az elkopott kifejezések «Kolléga 
úr» . . . «fogadja őszinte nagyrabecsülésem nyilvánítását» . . . — mind egy 
eltűnt korszakból származtak, messzi halott multból elevenedtek meg s most 
ott táncoltak Matvei Petrovics elbámészkodó szeme előtt. Oly rég tilos 
volt neki «minderre» gondolnia ! Oly rég eljutott már arra a megállapodásra, 
hogy «mindez» nem létezik s nem is létezett soha ! Évek s akaratának minden-
napi edzése kellettek ehhez s valóban sikerült is neki ; s lám, most egyszerre 
itt ez a kellemetlen meghívó, sírontúli formuláival s azt kiáltja : «Ez az élet 
igenis létezik ; nem is szünt meg soha !» 

Nem tehetett róla Matvei Petrovics, hogy az addig gondosan elfojtott 
emlékek most egyszerre agyába tódultak. Hogy menekedjék ebből a hely-
zetből? Első gondolata az volt, hogy legjobb lenne nem válaszolni. Meg-
vetni a kapitalizmusnak s hamis tudományának ördögi fondorlatait. Szikla-
szilárdan állani a fékevesztett ellenforradalom provokációjával szemben ! . . . 
Akaratának teljes megfeszítésével mégis visszaidézte a jelent. Már égette 
ujjai t a levél. 

Igen, de vajjon elhiszik-e, hogy nem válaszolt? Nem sejtik-e majd, 
hogy titkos úton küldött valami mérges rágalmazást a nagy Vörös Köz-
társaság ellen? 

Matvei Petrovics szegény öreg szíve lankadni kezdett. Minél többet 
gondolt a helyzetre, annál bonyolultabbnak látszott. Végül elhatározta magát 
és hosszú keresés után egy kockás papírlapot találva, sárga borítékKal, gon-
dosan megfogalmazott választ szerkesztett a kétszínű meghívásra. Matvei 
Petrovics kellő felháborodással utasította vissza a «botrányos meghívást, 
melyet a rabszolgatudósok, a kapitalizmus csúszó-mászó silány bérencei 
mertek őhozzá intézni». Ő, mint a szabad marxista tudomány szabad szol-
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gája, semmi közösséget nem vállal a proletáriátus elnyomóival, kik az igaz 
tudományt sárba tiporták. 

Jól tudván, hogy levelét elindítás előtt még több figyelemmel cenzuráz-
zák, mint a francia meghívót, Matvei Petrovics a legnagyobb gonddal szer-
kesztette meg, minden kitételt hosszan mérlegelt, óvatosan válogatva össze 
azokat, melyek a lehető legkevesebb kétséget hagyták a kommunizmus iránti 
hűségére vonatkozólag. S bizony, elég jól sikerült neki a válasz. Még egyszer 
átolvasva a lelkesedéstől csöppögő iratot, Matvei Petrovics tökéletesen meg 
volt elégedve vele. Néhány bosszúálló sorban sikerült felhalmoznia mindazt, 
amit az ujságok és pártszónokok az ántánt, a kapitalizmus s a polgári rend 
fejére dörögtek. Sokáig habozott a befejezésen s végül az egyszerű és hűvös 
«proletári üdvözletnél» maradt. 

Ezek után Matvei Petrovics valamivel nyugodtabban várta jó öreg 
feleségének hazatértét, ki már immár három órája odavolt a szövetkezeti 
cukorkiosztásnál ; már három hete halogatták ugyan, de ezúttal, végre, 
megtartották a kiosztást. 

Rövid félóra mulva az öregasszony hazatért, elcsigázottan, átfázva és 
bosszankodva : mikor rá került a sor, az üzletet bezárták további késziet 
hiányában. 

— Pedig 350 grammot kellett volna kapnunk ! 
Felindulástól remegő hangon adta elő Matvei Petrovics a történteket. 

Felesége feltétlenül helyeselte, hogy ilyen módon igyekezett menekülni 
a kelepcéből. Nyilvánvaló, hogy személyes rosszindulat szörnyű mesterkedé-
séről van szó s Matvei Petrovics minden eshetőségre legjobban így készülhet 
el akár (itt az öregasszony óvatosan fülébe súgta a szavakat) innen, akár 
külföldről származik a provokáció. 

Mindazonáltal a tudós rosszul aludt s a következő nap folyamán másra 
se tudott gondolni, csak erre az ügyre. Mikor a nap mégis különösebb esemény 
nélkül telt el, egészen megnyugodott. 

Levelét, amint gyanította, bizonyosan útközben elfogták, elolvasták, 
helyesnek találták (nem vigyázott-e eléggé stílusára? és esetleg el is küldték 
Franciaországba. Ha tehát a legcsekélyebb gyanú is támad az illetékeseknél 
ezzel a kapitalista imperializmus főfészkéből érkezett levéllel kapcsolatban, 
válasza, melyből a legtisztább és legátérzettebb loyalitás árad, feltétlenül 
helyreállítja jó hírnevét a vörösök szemében. 

A nap kellemes eseménnyel végződött : az öregasszony visszamenvén 
a szövetkezetbe, az annyira várt cukoradagon kívül kapott még 125 gramm 
glicerines befőttet, 100 gramm zsírt (valódi állati zsírt és nem valami pótlékot) 
s egy pár horgolt kesztyűt. A kesztyű ugyan túlkicsi volt Matvei Petrovicsnak 
s túl nagy a feleségének, de az asszony, még hazajövet elcserélte három font 
kenyérért — valódi falusi kenyér volt ez, nem amolyan szövetkezeti ! — és 
két füstölt heringért. Valóságos lakoma volt ez, lukullusi dőzsölés, amint 
Matvei Petrovics elragadtatással állapította meg s ezt mind a ketten szerencsés 
előjelnek tekintették. 

Még egy éjszaka telt el. Ezután Matvei Petrovics szokása szerint elment 
előadására. Különösen jó hangulatban lévén, úgy vélte, finom s alkalomszerű 
érveket talált, hogy kimutassa a marxista elvek biológiai alkalmazásának 
feltétlen szükségét. Futólag kikelt az eltompult burzsujtudomány ellen, 
mely inkább a forradalom ellen harcol, mint a tudományos igazságért (nem 
adták éppen akkor a fizikai Nobel-díjat egy arisztokratának, egy francia 
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hercegnek?) s különben is, ez a tudomány képtelen lenne felfedni az igazságot, 
mivel nem merít ösztönzést Leninnek és zseniális utódjának, műve folytató-
jának, Stalin elvtársnak munkáiból, ki az U R S S-t oly biztos kézzel vezeti 
a szebb kommunista jövő felé. 

E szónoklatra a hallgatóság lelkes éljenzéssel felelt, annál is inkább, 
mivel több hallgatót, kiknek felfogása jobb felé tolódott el, a G P U épp 
azidőtájt tartóztatott le, száműzetésbe küldvén őket. A többi elvtárs ezért 
hangos kifejezést akart adni Stalin forradalmi elveihez való hűséges ragasz-
kodásának. 

Míg a hallgatók moraja elcsöndesedett, a felügyelő elvtárs (ki kétszeres 
felügyelettel volt megbízva, kötelessége lévén meggyőződni úgy a tanárok, 
mint a hallgatók elvhűségéről) Matvei Petrovicshoz lépett s tudomására 
hozta, hogy az egyetemi tanács segédtitkára sürgős közlendőkkel várja. 
Matvei Petrovics émelygésfélét érzett, gyomra összeszorult s térdét mintha 
csipkedték volna : Sukinsohn elvtárs, a tanács segédtitkára s az egyetem 
kommunista sejtjének elnöke korlátlan hatalommal volt felruházva. Az öreg 
tanárok érintkezése nem a legkellemesebb volt ezzel a fiatal — huszomhárom-
éves — óriással, kit a legorthodoxabb s a legmerevebb forradalmi szellem 
vezetett. Általában elrémítette az idős urakat, akik már nem tudván bele-
illeszkedni a kommunista élet és tudomány új követelményeibe, mindig attól 
féltek, hogy Sukinsohn elvtárs tévtanokon, vagy azoknak a vezérelveknek 
hibás értelmezésén kapja rajta őket, melyeket a vörös tudósok utolsó kongresz-
szusa 453 jelenlevő egyhangú szavazatával fogadott el. 

Háromnegyedórás vagy talán egész órányi várakozás után Matvei 
Petrovicsot bevezették a segédtitkárhoz. Anélkül, hogy válaszra méltatta 
volna a tudós félénk «jó napot, elvtárs» köszöntését, a titkár kellemetlen, 
megvetéssel és felháborodással kevert mosollyal sokáig Petrovicsra szegezte 
szemét. Matvei Petrovics kötelességének tartotta, hogy szintén mosolyogjon, 
száját bizonytalan szorongás tette szárazzá. Végre Sukinsohn elvtárs meg-
szólalt. Sziszegő és megközelíthetetlen magasságból alászálló hangon, mely 
fáradt volt a ránehezedő méltóság súlyától, megkérdezte : igaz-e az, hogy 
Matvei Petrovics a párisi kongresszusra levelet kapott s ha igen, miért nem 
értesítette 24 órán belül úgy az Egyetemi Tanácsot, mint a Tudományos 
Akadémiát. Matvei Petrovics azt hitte, a világ összeomlik körülötte. Lába 
megroggyant s hiába keresett széket, ahová leroskadjon, nem volt más, 
csak a segédtitkár karszéke, ki kényelmesen himbálta magát abban, miköz-
ben töltőtollával hanyagul játszott. Matvei Petrovics észrevette, hogy a töltő-
toll aranyból van s csodálkozott, hogy még képes efféle megfigyelésre. De ez 
a kikapcsolódás csak a kétségbeesésig fokozódó rémület jele volt. Fel-feltörő 
hangon próbálta a tudós kifejteni eljárásának indokait. Nem mintha sokáig 
kellett volna gondolkoznia a döntésen : elutasító válasza, melyet, sajnos, 
Sukinsohn elvtárs nem látott (természetesen be kellett volna mutatnia), 
híven kifejezte az ösztönös felháborodást, melyet nem igyekezett türtőztetni 
minősíthetetlen szemtelenség láttára . . . Matvei Petrovics érezte, hogy bele-
zavarodik. Most már őmaga sem értette az ostobaságot, az esztelenséget, 
melyet a durva kihívással kapcsolatban elkövetett. 

Elhallgatott és mozdulatlanul állt, meggörbült háttal, kezei, ezek a hir-
telen elfáradó kezek vértelenül remegtek s — hiába ellenkezett, akaratát 
a fizikai szenvedésig megfeszítve — szemei mereven tapadtak a töltőtollra, 
mely vidám sárga fényt vetett a segédtitkár mozgékony s közömbös ujjai 
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között. Végül a titkár törte meg a csendet s higgadtan magyarázni kezdte, 
hogy az efféle sietség s az arra következő mély hallgatás csak bűnös lelki-
ismerettel magyarázható s következéskép súlyos gyanúra ad okot . . . hogy 
az ügy tulaj donkép nem is ezen fordult meg . . . s hogy Matvei Petrovics 
válasza a francia meghívásra, melyről ő, Sukinsohn már tudomást szerzett — 
ekkor kihúzott a fiókból egy papírlapot, melyet Matvei Petrovics előbb fel-
ismert, mielőtt meglátta volna — dagályos, az őszinteség hiánya miatt egé-
szen nevetséges s az adott helyzetben teljességgel, tel-jes-ség-gel célszerűtlen. 
Csodálkoznia kell, hogy egy oly ember, ki a halhatatlan Lenin meggyőződéses 
követőjének mondja magát, nem igyekezett a vörös tudomány hasznára 
fordítani, a kommunizmus apostolának elvei szerint, a polgári imperializmus 
eme váratlan meghívását. 

Egyszóval Matvei Petrovics köteles megírni francia kollégáinak, hogy 
örömmel tesz eleget meghívásuknak, köszönetét fejezi ki, hogy ez alkalommal 
a vörös tudomány üdvözletét Európának átadhatja. 

Matvei Petrovics azt hitte, hogy rögtön összeesik. Sukinsohn elvtárs 
nem adott ere időt, közölte, hogy a meghívón jelzett idő előtt tizenöt nappal 
el kell indulnia, úgy hogy megállhasson Berlinben s a kongresszus előtt még 
Londonba is átrándulhasson. Utazásában titkárnő kíséri el ; különböző okok-
ból helyesebb lenne azonban, ha ez mint felesége szerepelne s ha Matvei 
Petrovics úgy is bánna vele — a lehetőséghez képest. (I t t a segédtitkár 
elmosolyodott, de Matvei Petrovicsnak nem volt már ereje vele mosolyogni.) 
Ne féljen, el lesz kényeztetve, csinos fiatal nőt kap majd. 

. . . A jelzett napon Matvei Petrovics hajóra szállt azzal a hölgyei, 
kinek egy hónapig Raissa Pavlovna Rastlenovának kellett lennie s elindult 
vele Berlin felé. 

* * * 

Vajjon csak egy szerkesztőségi titkár hihetetlen ostobaságáról volt szó 
vagy az oly ügyesen rejtőző, de mindig ártani kész «forradalomellenes hidra» 
újabb felbukkanásáról? Senki sem tudhatja bizonyosan, bár e provokáló meg-
jegyzés miatt, mely alább olvasható, az U R S S Akadémiai Tudósításainak 
egész szerkesztőségét elmozdították s elnökségét, a Tudományos Akadémia 
örökös titkára s a Szépművészeti Akadémia két tagja személyében a Solovkok-
hoz vitték, ahol eme szórakozott tudósok fát vágnak majd a gyüjtőtáborban, 
a G P U rendelkezése szerint . . . 

A párisi kongresszus már négy napja tartott s végéhez közeledett. Este 
hazatérve a Hotel de Normandiebe Raissa Pavlovna kíséretében, kinek a leg-
szárazabb gyűléseken való kitartó jelenléte meglepte Matvei Petrovics európai 
kollégáit, a tudós ott találta levélszekrényében az Izvesztiját, a Pravdát s az 
Akadémiai Tudósítások e heti számát. Csak a nyomtatványok jöttek az ő 
nevére ; a posta többi része először Raissa Pavlovna kezén ment keresztül, 
aki főleg a párisi emigránsoktól érkező levelekre szeretett a tudós nevében 
válaszolni. Ilyenkor Matvei Petrovics csak aláírta a nevét. Az emigránsok 
ugyanis a tudóstól felvilágosításokat kértek az oroszországi állapotokról, fel-
hívták, hogy lépjen át az emigrációba s heves szemrehányásokat tettek amiatt, 
hogy a haza hóhérainak szolgálatába állt. Raissa Pavlovna serény tolla hol 
maró, hol érzelgős válaszokat adott, dicsérvén az U R S S jótéteményeit 
s minden esetben felhívta az illetőt, hogy haladéktalanul térjen vissza a sza-
badság honába. 

Óvatosságból nem mert francia lapokat olvasni — az egy Humanité 
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kivételével — s még kevésbbé a Párisban megjelenő orosz ujságokat, Matvei 
Petrovics ezért élvezettel futotta át az Izvesztija és a Pravda hatalmas oldalait 
s az Akadémiai Tudósítások szerény kis hasábjait. Elvont nyelvezetükhöz 
szokottan egy rajta kapott gimnazista szomjúságával olvasott a sorok között 
a papiron győzelemmé szépített nehézségekről, a sikernek elkönyvelt zava-
rokról. 

Amikor egy alkalommal Raissa Pavlovna elment bevásárolni a Galerie 
Washingtonba s magával vitte a szoba kulcsát, Matvei Petrovics hozzá-
szokva már ezekhez az elzárásokhoz, nyugodtan elhelyezkedett karosszéké-
ben s egy csésze tea meg krémes sütemény mellett szétterítette az Akadémiai 
Tudósításokat. Fél óra mulva egy ártatlan híradást olvasott a lap negyedik 
oldalán, amely kis hír mégis a szerencsétlen és óvatlan szerkesztőség fejére 
zúdította a mindig éber G P U méltó haragját : 

«Mély sajnálkozással értesültünk Anna Stepanovna Rastlenova elvtárs 
nőnek, nagy vörös tudósunk, Matvei Petrovics Rastlenoff hűséges élettársá-
nak elhunytáról. Mélyen átérzett részvétünk fejezzük ki a marixsta tudomány 
rendíthetetlen előharcosának, kit e súlyos csapás épp akkor ér, mikor for-
radalmi kötelességből eltávozva felesége oldala mellől, Párisba, a nemzet-
közi szélhámosok búvóhelyére viszi a forradalmi tudomány vörös zászlaját. 
Rastlenoff polgártárs örömét, hogy néhány napon belől visszatérhet áldott 
kommunista hazájába, megzavarja e szomorú hír, de a teljesített kötelesség 
tudata elegendő erőt ad neki e szerencsétlenség elviseléséhez». 

Rettenetes, vad fájdalom markolt Matvei Petrovics szívébe. A «jó öreg» 
meghalt ! Nem tudta teljesen megérteni mit jelent ez. S mégis oly egyszerű 
volt : az öregasszony halott. Kis fagyos szobájukban, ott a vörös városban — 
olyan valószerűtlen innen hazagondolni — nem tipeg többé az íróasztalnak szol-
gáló deszkától a hordozható kályháig . . . Tehét meghalt. Őrült kétségbeeséssel 
tet t magának szemrehányásokat, miért is nem gondolt reá ezekben a napok-
ban. Ha hazatér, nem látja hát viszont fényes, mosolygó szemét, melyet 
40 évig egyformán szeretett, nem látja viszont azt a gombaszerűen ráncos 
arcot, melyet olyan nagyon szeretett, ragyogó szépségében, mikor húszéves 
volt, s még most is, vánnyadtan, a hatvanadik évben. Meghalt. Elhamvasz-
tották. Még sír sincs, ahová elmehetne ; csak egy cserépedény, nevetséges 
és kegyeletsértő kis urna, melyet majd nyomorúságos szobája sarkába tehet . . . 
Ha visszatért . . . ha visszatér . . . ha visszatérne. 

Pár perc óta Matvei Petrovics csapongó gondolatai szélvészként kering-
tek e szavak körül : ha visszatérne. S miért is térne vissza? 

Fájdalma mélyéről nagy, roppant világosság lobbant fel : amikor 
elküldték e kongresszusra, tudtára adták, hogy minden kilengés vagy ott 
maradási kísérlet feleségének azonnali kényszermunkára való ítélését vonja 
maga után «a jó öreg» túsznak maradt odahaza. Most ő meghalt. Nincs már 
senki túsznak ! Micsoda bosszúság a hóhéroknak ! S akkor miért térne 
vissza? Most a remény és az öröm még szégyenlősen, de már legyőzhetetlenül 
felserkent Matvei Petrovics megfiatalodott szívében. Szerető hálával fordult 
gondolatban még egyszer a «jó öreg» felé, ki halálában is őt szolgálta. Azután 
tettre készült. Teát öntött az asztalra s feltörölte az Akadémiai Tudósítások 
lapjával, melyen a gyászjelentés állott. Oly erősen dörzsölte a papírt, ahogy 
csak bírta : fontos volt, hogy Raissa Pavlovna ne olvashassa el s még fon-
tosabb, hogy minderre természetes és gyanút sem keltő magyarázatot talál-
jon. Mikor a papírlap már teától átázott rongycsomó lett, a sarokba dobta, 
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de elég látható helyre. Azután széthajtotta az Izvesztijat — holnap olvashatja 
a Tempst, a Matint, akár a Figarot is, ha kedve tar t ja — s várt, gondosan 
beállított arckifejezéssel, melyet annál is tökéletesebben ölthetett magára, 
hisz évek óta őmaga s vele annyi más egyebet sem tet t a U S R R-ban. 

Raissa Pavlovna hat órakor tért haza, sürögve-forogva, csomagokkal 
megrakottan. Észrevévén a kis piszkos papírcsomót, gyanakodva felkapta — 
Matvei Petrovics szíve ekkor hevesen dobogott —, de megnyugodott, mikor 
kisillabizálta az ujság címét. Félnyolckor együtt indultak dinèrre. A tudós 
szándékosan — most már csak a kedvező pillanatot leste — rávette a hölgyet, 
menjenek az egyik nagy kávéházba a Boulevardon. Ez az örökké zsúfolt 
kávéház, több kijárattal a Boulevardra s a szomszédos mellékutcára, ked-
vezett terveinek. 

Étkezés közben Matvei Petrovics, megtörve szokásos hallgatását, sürgős 
tennivaló ürügyével lesietett a ruhatár és mosdó helyiségébe. Majdnem azonnal 
fel is jött onnan egy másik lépcsőn, melyet vastag oszlop takart el Raissa 
Pavlovna elől s nem tudva többé mérsékelni magát, kirohant s eltűnt a tömeg-
ben. S mikor tíz perc multán Raissa Pavlovna nyugtalankodni kezdett a vörös 
tudomány csillagának, Rastlenoff polgártársnak távolléte miatt, az a kövér, 
szélesarcú, lelógó bajuszú munkás, ki a Humanitét olvasta az Invalidesről 
indul Metroban, nem is gondolta, hogy egy olyan embert szorított az ajtóhoz, 
ki csak pár perce nyerte vissza szabadságát. 

* * * 

— Igy segített engem haláláig a «jó öreg». Egész életében csak segít-
ségemre volt — fejezte be Matvei Petrovics. — Halála nem remélt örömet 
szerzett nekem, a szabadulás örömét. Neheztelhet-e reám azért, mert boldog 
vagyok? — Ujjával szórakozottan dobolt a márványasztalon, egy csöndes 
Boulevard St. Germaini-i kávéház terraszán, hol már egy órája ültünk. Fel-
hajtotta sörét, szomorú, szelíd mosollyal rámnézett és így szólt : 

— És tudja pár napja kivel találkoztam? Raissa Pavlovnával, kiszol-
gáló egy kis vendéglőben. Egyedül nem mert visszatérni az U S R R-ba 
s néhány nappal szökésem után ő is belépett a «nevozvrascsencik» vagyis 
a «vissza-nem-térők» egyre népesebb sorába. Viszontlátásra, fiatal barátom ! 

Rongyos cipőjével, ócska, foltos s vékony felöltőjében, piszkos kalap-
jában lassan távolodott az utcalámpák fényében Matvei Petrovics, minden 
gazdagok közt a leggazdagabb, mert tudja, hogy mit ér a szabadság. 

Fordította : Göbl László. 




