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Tudósítónk a közelmúltban tért vissza háromhónapos
oroszországi utazásáról, melynek során bejárta
Ukrajnát, a moszkvai körzetet, s elsôként nyert

engedélyt, hogy belépjen az „Elítéltek Köztársaságának”
– Kolimszkaja Reszpublika Aszuzsgyonnih – területére

(Kolima-félsziget, Szibéria); ezzel a vidékkel
kapcsolatban a felszabadulás kezdete óta csak  és

elképesztô és ellenôrizhetetlen hírek – inkább pletykák –
érkeztek a külvilágba. Mr. Koestler utazását a UNIHOPE

(United Nations Housing and Providing Enterprise)
finanszírozta. A következôkben naplójának egyes,

kiemelt és szerkesztett részletei olvashatók. (a szerk.)

Harkov, 19… június 30.
A levegôbôl nézve Ukrajna minden városa – Kijev, Voro-
nyezs, Harkov, Poltava – egészen egyforma, mintha azonos
minta szerint építették volna ôket. Közepükön két-három
hatalmas, kerek, üres terület látható; átmérôjük egy és hat
kilométer között mozog. Ezek a foltok a teljes pusztulás
területei, amelyeket a UNIHOPE légierejének Földmunkás
Osztagai megtisztogattak, felszántottak és zöldségültetvé-
nyekké változtattak át. A tervek szerint késôbb középüle-
tek és parkok kerülnek majd a helyükre, de ez az orosz
emberek beszédében oly gyakori késôbb amióta a világ
világ, mindig is a távoli és bizonytalan jövôre vonatkozott.

Akárhogy is; a levegôbôl nézve hatalmas, zöldesbarna
tányéroknak látszó krumpli- és káposztaültetvények ezrek
életét mentették meg a lerombolt városokban a háború
utáni éhínség éveiben. Közöttük és körülöttük terülnek el
a régi városok – vagy legalábbis az, ami belôlük megma-
radt; az épületeket kezdetleges eszközökkel és módsze-
rekkel pofozták helyre valamelyest, az ablakokat – mint-
hogy üveget kapni nem lehetett – bedeszkázták, s a sebhe-
lyes homlokzatokról leborotválták a leroskadt erkélyeket.
A látvány nyomasztó volt és barátságtalan.

Az „óvárosok” körül elôregyártott házakból álló új
lakónegyedek terültek el; öt-, tíz-, húszezer parányi, tö-
meggyártott házikó, amelyeket a UNIHOPE építôi geomet-
rikus rendben helyeztek el. Ezek a „Woolworth-falvak” –
ahogyan az esztétikai érzékkel megáldott látogatók nevez-
ték el ôket, mert olyanok voltak, mint valami, az öt- és
tízcentes áruk boltjában vásárolható termék – színesek vol-
tak és vidámak; repülôgéprôl nézve az óvárosok körüli
sztyeppére dobott tarkabarka kendôkre és szalagokra em-
lékeztettek. A lakótér, amelyet kínáltak, nem volt több,
mint fejenként öt négyzetméter – vagyis két embernek ju-
tott egy közepes méretû szoba –, de a legtöbb orosz szemé-
ben még ez is soha azelôtt nem álmodott fényûzésnek
számított.

A lakással való ellátás és az élelmezés volt a két legne-
hezebb probléma, amivel az ENSZ a felszabadult Oroszor-

szágban szembesült, s amíg ezeket nem sikerült megoldani,
maga a „felszabadulás” szó is csak csúfság és ámítás maradt.
Az atlanti civilizáció történelmi hôstette nem abban áll,
hogy megnyertük a háborút, hanem abban, hogy képesek
voltunk a leghatalmasabb jóléti intézménnyé változtatni
a világ legnagyobb katonai apparátusát.

A berlini légihíd annak idején bebizonyította, hogy
egy romboló erô ellátórendszerré való átalakítása nemcsak
technikailag lehetséges, de eredményeket is sokkal gyor-
sabban hoz, mint bármely emberbaráti szervezet. A
UNIHOPE körülbelül 1:100000 arányban ismételte meg a
berlini intézkedéseket. A Földmunkás Osztag, az Aratás
Hadmûvelet, a C-vitamin Hadmûvelet és az Otthon Had-
mûvelet nemcsak megmentette a legyôzött oroszokat, de
a gyôzteseket is megóvta azoktól a morális veszedelmektôl,
amelyek rájuk rontottak a korábbi megnyert háborúk
nyomán. Az elsô világháborút a felelôtlen és bohém jazz-
korszak követte, a második után fél Európa Hitler serpe-
nyôjébôl Sztálin bográcsába zuhant. A harmadik után azon-
ban a UNIHOPE következett – és visszaadta civilizációnk-
nak a biztonságot és az önbecsülést.

Harkov, 19… július 5. (a Választás Napja)
A Harkovi Helyhatósági Választás – az elsô szabad választás
1917 óta – lehangoló esemény volt, amely ugyanakkor
nem nélkülözte a legdurvább komédia elemeit. A megmé-
rettetésen nem kevesebb, mint huszonkét párt indult, köz-
tük a következôk:

– Egyesült Monarchista Nagyorosz Párt
– Ukrán Szeparatista Párt
– Parasztpárt (egyéni termélôk és kisbirtokosok)
– Szövetkezeti Agrárpárt
– Liberális Demokrata Párt, és
– Demokratikus Liberális Párt (A városi középosztályok

e két tömörülésének programja gyakorlatilag azonos,
de vezetôik között engesztelhetetlen, személyes gyûlö-
let lobog.)

– Demokratikus Munkáspárt (szabad munkásszakszer-
vezet-pártiak)

– Szindikalista Munkáspárt (Kropotkin eszményi anar-
chizmusának hívei)

– Amerikanszkij Párt (egy hírhedt helyi feketekereskedô
alapította abban a reményben, hogy így az Egyesült
Államoktól kaphat majd fizetést)

– Genrih Adamcsiki (Henry Adam nevének ukrán átírá-
sából. A pártot egy egyetemi professzor alapította, aki
történetesen olvasta Adam könyvét a progresszív föld-
adóról.)

– Trockij Megbosszulói (Azt hirdetik, hogy a kommuniz-
mus Lenin és Trockij idején még jó dolog volt, s csak
Sztálin alatt fordult rosszra minden. A csoport jelent
némi feladatot Biztonsági Szolgálatunk számára is.)

– Kontriki (Korábbi politikai elítéltek és deportáltak. A
párt neve az orosz „ellenforradalmi elem” kifejezés rö-
vidítésébôl származik; a szovjet rendszer idején így
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nevezték ezeket az embereket. Ezt a befolyásos cso-
portot nem politikai program, inkább egyfajta testületi
szellem tartja össze.)
E tizenkettô tartható a mi értelmezésünk szerinti poli-

tikai pártnak. A többi „független” alakulat – hóbortosok,
vallásos szektariánusok és világmegváltók –, amelyek a
felszabadulás óta úgy szaporodnak, mint esô után a gomba,
a vallási és egyéb csoportok kategóriába sorolható. Többek
közt:

– Tolsztoj Tanítványai (Pacifista és vegetariánus keresz-
tény csoport; elutasítják a vallási dogmatizmust.)

– Teokraták (Az Ortodox Egyház hívei, akik szerint Orosz-
országban Szergej pátriárkának kellene uralkodnia.)

– Óhitûek (Vakbuzgó, tradicionalista szekta.)
– Isten Szolgái (Elutasítják a vezetéknév használatát.)
– Dukoborok (A ruhátlanságot hirdetik.)
– Sztaroszták (Hirdetik – és olykor gyakorolják is – az

önkasztrációt, mert véleményük szerint az emberiség
romlott, és pusztulnia kell.)

– Eszperantisták (Meggyôzôdésük, hogy egy univerzális
nyelv bevezetése minden problémát meg fog oldani.)

– Pavloviták (Úgy tartják, hogy az emberekben egyforma
vélekedést és világnézetet kell kialakítani azáltal, hogy
Pavlov professzor híres kutyakísérleteihez hasonlóan
kondicionálják a reflexeiket.)

– Barankovici (Soha nem voltam képes megtudni, hogy
mit is akarnak voltaképpen.)

A fennmaradó pártot, a Világmegváltók-at egy elme-
gyógyintézetbôl szökött férfi alapította; a választás elôtti
éjszaka ôrjöngeni kezdett és a zárt osztályra kellett szállí-
tani.

Oroszország tehát mézesheteit élte a Demokráciával.
A dolog talán furcsának tûnik a nyugati ember szemében,
de hasonló eseményeknek voltam tanúja Tel Avivban is
az elsô önkormányzati választások elôtt, mintegy harminc
esztendeje; akkor és ott huszonnégy párt versengett mind-
össze százötvenezer szavazatért. Ott az emberek kétezer
éve elôször kaptak lehetôséget, hogy kinyilvánítsák po-
litikai akaratukat; itt, Oroszországban ötven évet vártak rá
– feltéve, hogy demokráciának tartjuk a cári idôk rendsze-
rét. Természetes tehát, hogy az elszenvedett, iszonyatos
elnyomás megszûnte után az oroszok csak úgy lubickoltak
az új, szuper-demokratikus választási rendszer örömeiben.

A figyelemre legméltóbb dolog volt a kampányidô-
szakban uralkodó, szinte teljes nyugalom; csupán egy vagy
két kisebb összetûzés tört ki a Monarchisták és a Szepara-
tisták között. A választási propaganda a nyomdai kapacitás
hiánya miatt jószerivel kézi nyomtatású röplapokra és sten-
cilezett falragaszokra korlátozódott; az amerikai vagy fran-
cia kampányok mértékével mérve egyszerûen idilli volt.

A nyugalom valószínûleg annak is volt köszönhetô,
hogy az utca embere képtelen volt komolyan venni a vá-
lasztásokat. Ameddig csak vissza tudott emlékezni, mindig
is volt valamiféle kötelezô, választásnak nevezett szertartás,
amelynek eredménye rendre az lett, hogy a lakosság 99,8
százaléka az egyetlen létezô pártra adta le szavazatát. Egy-
szerûen nem tudta elhinni, hogy a szavazás az ô és a nem-

zet jövôjére bármiféle befolyással lehet. Ami valóban érde-
kelte, az egyedül a Nagy Lottójáték következô, a választás
utáni vasárnap esedékes húzása volt.

Harkov, 19… július 8.
Tegnap hozták nyilvánosságra a választás – a legenyhéb-
ben szólva is váratlan – eredményeit.

A szavazatszámlálás tekintélyes személyiségek részvé-
telével, a Szabadság Házában rendezett ünnepélyes szertar-
tással vette kezdetét. Az elsô urnát Dalcroix ezredes, a
UNITOC (United Nations Temporary Occupation Com-
mand** ) vezetôje nyitotta fel. Mellette az ukrán paraszt-
szülôktôl származó, széles arcú, higgadt Krupnyik, Harkov
polgármestere ült. Eleinte minden a legnagyobb rendben
ment. Az ezredes rövid beszédet tartott, majd a taps után
leült, elôhúzta az urnából az elsô cédulát, és ünnepélyesen
átadta a polgármesternek, hogy olvassa fel. Közbevetôleg
meg kell említenem, hogy a szavazólapokon a huszonkét
párt neve szerepelt, mindegyik elôtt kis négyzet; a polgá-
roknak a megfelelô helyre egy ikszet kellett rajzolniuk. A
teremben feszült csend volt; mindenki érezte, hogy az elsô
szavazatnak szimbolikus jelentôsége és jelentése lesz.
Krupnyik a papírra pillantott, és fennhangon felolvasta a
szavazatot: Da.

– Micsoda? – kérdezte az ezredes. – Mit jelent az, hogy da?
– Da; azt jelenti: igen – magyarázta kedvesen a tolmács.
– És akkor? Melyik pártra szavazott ez az ember?
– A polgártárs mindegyikre szavazott. Egyszerûen oda-

írta a papír tetejére, hogy igen.
Kínos csend lett.
– No, jó – mondta az ezredes. – Nézzük a következôt.
Kihúzta a második cédulát, és odaadta a polgármes-

ternek.
– Da. – olvasta Krupnyik tárgyilagosan és szenvtelenül.
A Parasztpárt képviselônôje kuncogni kezdett, ez felol-

dotta a feszültséget, s az egész teremben kirobbant a neve-
tés. Minden második-harmadik szavazat da volt, sokan pe-
dig kötelességtudóan berajzolták mind a huszonkét négy-
zetbe a kereszteket. Krupnyik egykedvûen, arcán megértô
kifejezéssel folyatta a felolvasást – da, da, da… Furcsán
megnyugtató volt, mint a kisgyermekek gügyögése.

Az eredményt másnap reggel hozták nyilvánosságra.
A legtöbb szavazatot a monarchisták és az ukrán szepara-
tisták kapták, ôket követte a parasztpárt, az elítéltek pártja,
a teokraták és az amerikánusok. A szavazatoknak több,
mint fele volt da – ezeket érvényteleneknek kellett nyilvá-
nítani. A rádió hírei szerint nagyjából ugyanígy történt
mindenütt: ötven, hatvan, néhol hetven százalék érvény-
telen szavazat.

Július 9.
Ebéd a UNIHOPE étkezdéjében Iszakoviccsal, a tolmáccsal.
Aszott arcú, ötvenes emberke; korábban általános iskolai
tanító volt Minszkben, s egész családját elvesztette a Vörös
Hadsereg visszavonulásakor figyelemelterelô mozzanat-
ként szervezett és végrehajtott zsidóüldözések és mészár-
lások során. Értelmes, mûvelt ember, s ezért meglepôdtem,
amikor kiderült, hogy a pavlovistákra szavazott.

– De hát mit akar? – kérdezte, és megvonta a vállát. –
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A választás a legékesszólóbban bebizonyította, hogy Pav-
lovnak igaza volt. Az ember ad a kutyának egy csomó
áramütést, és minden áramütésnél megszólal egy csengô;
a kutya hamarosan a puszta csengetésre is összerándul.
És hát ugyanez a helyzet: ha az orosznak azt mondják:
választás, összerándul és felüvölt: da.

Ha én tettem volna ezt a megjegyzést, Iszakovics joggal
érezhette volna sértve magát, mert szerette Oroszországot,
ô azonban valami különös, melankolikus tárgyilagossággal
beszélt. Szavaiból megértettem, hogy itt és most egy valóra
vált science-fiction-ben élünk mindannyian. Nem a háború
miatt – amelyben egyébként, s minden várakozással ellen-
tétben, a hagyományos fegyverek játszották a fôszerepet
– a nagy meglepetést a tömegpszichológia jelentette. A
korábbi kirakatperek vallomásai már csak szelíd elôjáték-
nak látszottak azokhoz a szentségtelen csodákhoz, amelye-
ket a zsarnokság áldozatainak elméjében és lelkületében
végbevitt.

Július 10.
Vajon kik a jelenkori Oroszország legjobban fizetett polgá-
rai? A fordítók. Amikor a vasfüggöny negyven év után végre
felemelkedett, hihetetlen erôvel lángolt fel az éhség a köny-
vek, újságok, és bármiféle, a misztikus Nyugatról informá-
ciót tartalmazó szöveg iránt. Senkit nem érdekeltek többé
az orosz írók; ahhoz túlságosan is sokáig játszották az iro-
dalmi prostituáltak szerepét. A fordítók, a mûvészet korábbi
páriái léptek a költôk és regényírók nyomdokaiba. A best-
sellerlistát a Sears Roebuck áruház teljes és csonkítatlan,
magyarázó lábjegyzetekkel ellátott katalógusa vezeti.

Július 14.
A külföldiek gyakran kérdezik, itt azonban soha senki: mi
történt a kommunizmussal Oroszországban?  Ha valaki
felteszi a kérdést, mindenki ásít az unalomtól; a válasz az
oroszok számára annyira nyilvánvaló. Oroszországban so-
ha nem volt kommunizmus, Oroszországban csak kommu-
nisták voltak. Amikor a kommunisták eltûntek, eltûnt velük
együtt a kommunizmus is.

Miért oly magától értetôdô ez az oroszoknak, és miért
értik meg oly igen nehezen a külföldiek? Azért, mert külföl-
dön nyugati értelemben vett politikai rendszernek, vagy
valamiféle, a társadalmi igazságosság létrehozására tett,
balul sikerült kísérletnek, esetleg különös vallásnak tekin-
tik a szovjet kommunizmust. Ám egy igen rövid, s már
régesrégen elfeledett kezdeti szakasztól eltekintve nincs
szó semmi ilyesmirôl. A kommunizmus az elmúlt évtize-
dekben – s amennyire a mai nemzedékek egyáltalán képe-
sek visszamelékezni – nem volt politikai mozgalom, hisz
Oroszországban nem létezett olyan ellenfele, amelyhez
az erô vagy az ideológia fogalmaival mérhette volna magát.
A tömegeknek nem adhatott programot vagy filozófiát,
mert az irányvonal szüntelenül, és vad cikcakkokban vál-
tozott; a tegnapi igazságok mára eretnekséggé váltak, s a
folyamat minden hitet és bizalmat alapjaiban aknázott alá.

Egy primitív közösségben az ember a kormány iránti
egyszerû lojalitással cserélheti fel a politikai gondolkodást.
Ám még ez a lojalitás is tönkrement és elfogyott, amikor a
kormány tagjai idônként – és egyre gyakrabban – bevallot-

ták, hogy árulók, kémek, és a nép esküdt ellenségei.
A Forradalom gyôzelmének elsô éveiben Oroszország

színpadáról eltûntek a papok, de a vallás élô és eleven
maradt az emberek között. Amikor azonban a kommunis-
ták tûntek el, eltûnt a kommunizmus is, mert az orosz em-
berek szívében és gondolataiban mint hit, soha nem léte-
zett.

A kommunizmus, mint hit, az elmúlt évtizedekben csak
Oroszországon kívül létezett. Létezett, s azért, mert az em-
berek jelentôs része mocsokban és nyomorúságban élt, s
a pusztában vándorlók mindig hajlamosak elhinni a cso-
dákról szóló történeteket. Oroszország urai hermetikusan
elzárva tartották birodalmukat, hogy életben tartsák ezt az
illúziót, s a valóságot rejtve tartották a csodák színfala mö-
gött. Tették pedig mindezt oly ördögi ügyességgel, hogy a
nyugati világnak, még a kommunista rezsim ellenségeinek
sem volt fogalmuk arról, hogy a valóság, az igazi valóság
mennyire iszonyatos. Az orosz igazság a világtörténelem
legféltettebb és legsikeresebben megôrzött titka volt.

Amikor azt mondom, hogy Oroszországból a kommu-
nistákkal együtt eltûnt a kommunizmus, nem azt állítom,
hogy szertefoszlott negyven évnyi, a bölcsôtôl a koporsóig
tartó félrevezetés eredménye is. Az indoktrináció lelki kár-
tétele lépten-nyomon látható és tapasztalható. Az embere-
ket azonban nem sikerült a kommunizmusra megtanítani.
Megtanították ôket da-t mondani, hogy a szavazásokon
meglegyen a 99,8 százalék; da-t ordítani Iván elvtárs elô-
léptetésére, és da-t mennydörögni a kivégzésére is; da-t
kiáltani a nácizmus elleni küzdelemre és da-t üvölteni a
nácikkal megkötött paktumra; da-t mondani mindenre,
amit a teljhatalmú vezér elhatározott. Ezt a csodát nem a
mi értelmezésünk szerinti propaganda mûvelte, hanem a
lelki megdolgozás. A rezsim nem akart kommunizmust, a
rezsim robotokat akart. Legalább egy emberöltôre lesz
szükség, hogy a robotokból ismét emberek legyenek.

Moszkva, július 17.
Három napig influenzásan feküdtem; ágyamban hemzseg-
tek a híres orosz poloskák, a klopi. Az oroszok szerint ez
valami új, szuper-klopi-törzs; a mutációt a radioaktivitás
okozhatta; olyanok, mint a vörös nefelejcs. Mindenesetre
bámulatraméltó bestiák, és a jelek szerint imádják a DDT-t.

Minthogy beteg voltam, nem lehettem jelen a Lottó-
sorsoláson, de azt mesélték, hogy – mint mindig – óriási
esemény volt, a szokásos beszédekkel, hangversenyekkel,
tánccal, stb. A Lottó intézménye mostanra szilárdan beépült
a társadalomba. Minthogy sokan nincsenek tisztában mi-
benlétével és jelentôségével, röviden ismertetem a mai
orosz élet legnépszerûbb jellegzetességét:

A NAGY LOTTÓJÁTÉK TÖRTÉNETE

Az élelmezési- és a lakásgondok után a legnagyobb problé-
mát a bezprizornije, a bûnözôvé vált elhagyatott, kóbor
gyermekek sáskajárása okozta. A kiskorú – akadtak közöt-
tük még hétévesek is – zsiványok a Forradalom napjai óta
vissza-visszaatérô gondot jelentettek a szovjet élet min-
dennapjaiban. A polgárháború után, az 1920-as években
a becslések szerint már milliónyian voltak. A harmincas
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évek tömeges deportálásai újabb hullámmal növelte szá-
mukat, s a szovjet rendszer összeomlása nyomán soha nem
látott tömegben lepték el az országot. A vidéken a teljes
vadság szintjére züllött fiatalkorú bandák portyáztak. A
haditörvények hatástalanok voltak ellenük, mert a katonák
nem voltak hajlandók gyermekekre lôni. A feketepiac fel-
számolására tett kísérletek sem lehettek eredményesek,
amíg a csempészek és zugkereskedôk ügynökként és infor-
mátorként használhatták a törvényen kívüli gyerekeket. A
bezprizornije volt a táptalaj, amelyen az éhínség éveiben
kivirágzott a bûnözés, az iszákosság és a prostitúció. A
ragály legdöbbenetesebb tünetei a gyermek-bordélyházak
voltak, amelyekbôl csak Moszkvában legalább egy tucat
mûködött.

A megszálló hatóságok eleve kudarcra ítélt küzdelmet
folytattak a bezprizornije ellen. A tél közeledtével össze-
fogdosták, és táborokban helyezték el ôket, ahol otthont,
ruhát és ennivalót adtak nekik, de a tavasz beköszöntével
a gyerekek kisebb-nagyobb bandákban sorra megszökdös-
tek, és folytatták a rablást és fosztogatást. A hatóságok ha-
marosan arra kényszerültek, hogy szögesdrórkerítést húz-
zanak és ôrtornyokat állítsanak fel a táborok körül.

A hatás katasztrofális volt. A szovjet rezsim távoli, szi-
bériai munkatáborokba hurcolta a fiatalkorú bûnözôket,
ahol mindenki szemétôl távol pusztultak el. A felszabadítók
által a Fekete-tengertôl a Baltikumig minden nagyobb város
szomszédságában létrehozott új táborok gyötrô lelkiisme-
retfurdalást jelentettek, az oroszok szemében pedig rémítô
képekkel idézték fel a múltat, s azt súgták nekik, hogy a
jövendô se lesz sokkal különb. A háború utáni második
év ôszére a táborlakó gyerekek száma elérte az egymilliót.

Október tizenötödikén az ENSZ-nek a gyermektábo-
rokban uralkodó életkörülményekkel foglalkozó bizott-
sága jelentésben számolt be munkájának eredményeiról,
s a nyugati közvélemény elôtt teljes ôszinteséggel tárta fel
a szívszorító és egyben hajmeresztô állapotokat. A táborok
gyermekorvosok, pszichológusok, ápolónôk és tanítók
egész seregének minden erôfeszítése ellenére sem voltak
mások, mint a bûn és romlottság melegágyai. A jelentés
arra a következtetésre jutott, hogy semmi remény bármiféle
változásra, ha a távoli, éhínség sújtotta országokban to-
vábbra is erôszakkal, szögesdrót mögött tartják összezárva
a bûnözô gyermekeket. Megmentésük és rehabilitációjuk
egyetlen lehetôsége, hogy  elkülönítik, és egészséges kör-
nyezetbe helyezik ôket olyan országokban, ahol az élet
nagyjában-egészében normálisnak nevezhetô.

A javaslat fantasztikusnak tûnt. A felzúdulás azonban,
amelyet Európában és Amerikában kiváltott, véget vetett
az aktatologatásnak és halogatásnak – különösen a
Downing Street-i csata után változott meg a helyzet, amikor
felbôszült angol vénkisasszonyok behajigálták a Külügy-
minisztérium ablakait, behatoltak az épületbe, és majdnem
meglincselték a miniszter urat. Más fôvárosokban is elôfor-
dultak hasonló esetek, s az Egyesült Nemzetek szövetsége
végül is lépni kényszerült. Megkezdôdött a példátlan, le-
nyûgözô méretû akció.

A SKID (Save the Kids*** ) Hadmûvelet lebonyolítását a
frissiben létrehozott szervezetre, a UNIHOPE-ra bízták. Ka-
rácsonyra készen álltak az oroszországi fiatalkorú bûnözôk

Ausztráliába, Új-Zélandba, Kanadába és az Egyesült Álla-
mokba való utaztatásának és ottani letelepítésének tervei.
Háromnegyed részük önkéntes nevelôszülôknél, a többiek
bentlakásos iskolákban, szanatóriumokban, tangazdasá-
gokban nyertek elhelyezést. A UNIHOPE légiflottájának
gépei, amelyek élelmiszert és elôregyártott épületeket szál-
lítottak Oroszországba, visszafelé megteltek a hôsies légi-
személyzet számára rettenetes megpróbáltatást jelentô uta-
sokkal. A következô év nyarára, fél évvel a SKID Hadmûve-
let kezdete után elszállították a kiskorú gyermekek nyolc-
van százalékát, a kemény bûnözôk és a tizenöt évnél idô-
sebbek pedig Oroszországban kerültek különleges neve-
lôotthonokba. Újabb egy év múlva az utolsó tábort is felszá-
molták.

Itt azonban még nincs vége a történetnek. Az éhínség-
tôl leginkább sújtott területeken a végsôkig elkeseredett
orosz, ukrán és örmény anyák bezprizornyije-nek „álcáz-
ták” és világgá küldték gyermekeiket, hogy a UNIHOPE
felvegye és a bôség földjére vigye ôket. Meg akarták men-
teni ôket az éhhaláltól még azon az áron is, hogy nem
találkoznak többé soha. Az áradat vékonyka patakká apadt,
de még így is havi néhány ezer gyermek kelt útra a tenge-
rentúli országok felé.

Ezek az „ál-árvák” okozták idôvel az események várat-
lan és drámai fordulatát. Szüleik, mielôtt az elkeseredett,
végsô lépésre elszánták magukat, szinte kivétel nélkül
megjelölték valahogyan gyermekeiket, ahogy a költözôma-
darakat szokás meggyûrûzni; amulettekkel, nyakláncokkal,
s néha még tetoválásokkal is. Egy-két év után pedig, ami-
kor a helyzet lassacskán jobbra fordult, ostromolni kezdték
a hatóságokat, hogy hozzák vissza gyermekeiket. A UNI-
HOPE rádión és a sajtóban hosszú „körözôlistákat” adott
ki, és lassan megkezdôdött a vándorlás – hazafelé.

Az egy-két éve még csontsovány, kiéhezett kis csavar-
gók hazatérése, megváltozott külsejük és életszemléletük
az oroszok szemében egyszerûen csodának számított, s
többet ért, mint bármely, gonddal megtervezett politikai
propaganda. A UNIHOPE központjait elárasztották a leve-
lek, amelyekben a szülôk azért esedeztek, hogy legalább
egy évre vigyék külföldre gyermekeiket. (Ne felejtsük,
hogy Oroszországban az egy fôre jutó átlagos napi élelmi-
szeradag még ma is csak 1800 kalória, s ez a mennyiség is
nemegy helyen csupán papíron létezik.) Nyilvánvaló volt
azonban, hogy a UNIHOPE nem szállíthat külföldre min-
den orosz kisgyereket. Így született meg a Lottó ötlete.

A korlátozott számú befogadóhely kapacitása szerint,
s a szülôk anyagi helyzetének gondos tanulmányozása
alapján való válogatás helyett – ez a gyötrelmesen lassú,
és költséges módszer amúgy is csak elégedetlenséget és
irigységet szült volna –, lottón sorsolták ki a szerencsések
neveit. Minden városnak és közigazgatási egységnek meg-
volt a maga kvótája, s negyedévenként megrendezték a
sorsolásokat. A húzást vigaszdíjak – játékszerek, képes-
könyvek és rengeteg jégkrém – kiosztása követte, s a ren-
dezvények hihetetlenül népszerûek lettek mind a gyerme-
kek, mind pedig a felnôttek között. A mûsoron hamarosan
megjelentek a zeneszámok, a bábelôadások és táncmulat-
ságok is. A Húzás Napja minden városban egyfajta feszti-
vállá terebélyesedett, s fokozatosan felváltotta a hagyomá-
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nyos orosz vásárokat.
A lottóôrület fokozódásával a UNIPROD (United

Nations Political Re-education Department**** ) úgy gondol-
ta, hogy a lehetôséget ki kellene terjeszteni a felnôttekre
is. A közel fél évszázadon át a világ többi részétôl teljes
elzártságban élt oroszok leghôbb vágya volt, hogy egyszer
meglátogathassák a misztikus külföldet, ha csak egy hó-
napra, egy napra, egy órára is. A hazatérô gyermekek elbe-
szélései a szabad világ leghatékonyabb propagandájának
bizonyultak; egy-egy történetecske többet ért, mint egy-
millió dollárnyi unalmas UNIPROD-rádióadás vagy egy
tonna röpirat és tájékoztató. Nyilvánvaló volt, hogy a felnôt-
tek – újságírók, orvosok, ipari vezetôk vagy mezôgazdasági
termelôk – külföldre utaztatása a politikai véleményformá-
lás és -alakítás legeredményesebb eszköze lehet.

A program keretében ma évente százezer szakember
vesz részt háromhónapos tanulmányutakon azokban az
országokban, ahol a legtöbbet tanulhat a saját szakterüle-
tén. A kiutazók számát lakóhelyük és foglalkozásuk szerint
határozták meg. Remélték, hogy ily módon néhány év alatt
sikerül felszámolni a vasfüggöny utolsó maradványait, s a
sötét múlt pszichikai utóhatásait. Egy-egy ember esélye,
hogy a nevét kihúzzák a lottón, kevesebb, mint egy az
ezerhez, de az össznemzeti lelkesedés máig sem hagyott
alább. Az oroszok született szerencsejátékosok, és a Lote-
rija minden érvnél és fejtágítónál jobban megmozgatja
képzeletüket.

Mára már minden nagyobb városban és járási központ-
ban megvan a lottónyertesekbôl álló kicsinyke mag, akik
saját szemükkel látták a nyugati életformát, s akik szellemét
felvillanyozta a másféle valósággal való találkozás. Ôk let-
tek a szabad világ misszionáriusai, de tevékenységüket a
maguk sajátos, orosz módján végzik, s talán nem túlzott
optimizmus azt remélni, hogy idôvel az ország szellemi
vezetôivé válnak, s betöltik a levitézlett párt gazdátlanul
maradt szerepét.

AZ ELÍTÉLTEK KÖZTÁRSASÁGA

Magadan, Kolima-félsziget, augusztus 1.
Útközben a „64. kilométernél” fekvô település felé Berzin,
az Elítéltek Kolimai Köztársaságának ideiglenes kormány-
zója elmondta:

Kolimáról három dolgot kell tudni. Ezen a vidéken
mérték a Földön a legalacsonyabb hômérsékletet, itt talál-
hatók a világ leggazdagabb aranybányái, és ezt a Francia-
országnál hatszor nagyobb területet húsz éven át egyetlen,
hatalmas kényszermunkatábornak rendezték be, s a
lakosság kilencven százaléka elítélt…

Ezután néhány kilométeren át hallgatott, aztán hirtelen
megállította az autót egy káposztaültetvény mellett, ame-
lyen néhány ember dolgozott. Kiszálltunk a rekkenô hô-
ségben – errefelé júniustól augusztusig egyáltalán nem
nyugszik le a Nap. A munkások, akárcsak mi, egyujjas kesz-
tyût viseltek, és szúnyoghálóval védték arcukat a körülöt-
tünk sûrû felhôkben kavargó rovarok csípéseitôl. Kolimán
télen a fagy, a skorbut és az üszkösödés keseríti meg az
emberek életét, nyáron pedig a szúnyogok, a pôcsikek és
a bögölyök.

Berzin elkérte az egyik ember ásóját, és a káposztaföl-
dön át elvezetett bennünket a mocsárhoz, amely kitöltötte
a láthatárt egészen a tajgáig; az érintetlen erdôségig, amely
száz meg száz kilométeren át húzódott, a Jeges-tenger felé.
A mocsár szélén megállt, a kezembe nyomta az ásót, és
csak ennyit mondott: Próbálja meg!

A sûrû szúnyogháló alatt csak úgy folyt rólam a verej-
ték, s még a szememet sem tudtam megtörölni. Belenyom-
tam az ásót a puha, sáros földbe. A szerszám úgy huszonöt
centiméteres mélységben sziklakemény felületbe ütközött.
Berzin mosolygott (arca egyik fele béna és mozdulatlan
volt), és azt kérdezte: Na, mit gondol, mi az?

– Nem tudom. Arany?
– Jég.
Aztán elmagyarázta, hogy a talajnak még a forró nyár

idején is csak a legfelsô, húsz-huszonöt centi vastag rétege
enged fel, s alatta több száz méter vastag, „geológiai jég”
borítja az egész félszigetet.

A hômérséklet a tízhetes sarki éjszaka alatt gyakran
zuhan –50 °F alá. A viharok olyan ádázak, hogy az emberek
még Magadanban, a fôvárosban is (ha már mindenképpen
ki kell menniük az utcára) a házak között kifeszített, erôs
kötelekbe kapaszkodva közlekednek, hogy el ne ragadja
és a tengerbe ne sodorja ôket a szél. Itt, a fehér halál biro-
dalmában fekvô munkatáborokban a rabszolgáknak min-
den évben körülbelül a fele élte túl a sarki éjszakát, de
megesett, hogy tavasszal, amikor járhatókká váltak az utak
egyes táborokban egyetlen élô lelket sem találtak; elítéltek,
ôrök és kutyák holtan feküdtek mind, a közönyös, fehér
hótakaró alatt.

A „betelepítés” elsô idôszakában – a harmincas évek
elején – öt rab közül csak egy élte túl Kolimán az elsô
nyolc hónapot. A vége felé évi harminc százalék volt a
halálozási arány. Ez azt jelenti, hogy egy ember körülbelül
három évig maradhatott életben, csakhogy húsz-huszonöt
év volt a büntetés átlagos idôtartama.

A közhely szerint a „sötét középkor” színvonalára zu-
hant vissza a társadalom. A középkorban azonban nem
találunk olyan borzalmakat, mint a kolimai, a Bajkál-Amur
vidéki, a vorkutai vagy a pecsorai rabszolga-országok, ahol
tizenöt-húszmillió rongyos, éhezô, összefagyott és elférge-
sedett nyomorult vegetált és pusztult el az utolsó szikrányi
erejüket is kifacsaró kényszermunkában. A nyomorúság
és szenvedés ilyen hatalmas óceánja az ókorban, de még
a civilizációkban sem volt elképzelhetô. Az ember lelki-
szellemi evolúciója itt érte el a mélypontot, és úgy tûnt,
hogy innen soha többé nem fog felemelkedni megint.

A kolimai emberekben sajátos szemlélet, gondolko-
dásmód alakult ki. Néhányan közülük öt, tíz, vagy tizenöt
évet éltek le a táborokban; volt, akik gyermekként kerültek
ide, mások pedig már itt születtek, és soha életükben nem
jártak „odakint”, túl a szögesdrót-kerítéseken és a géppus-
kás ôrtornyokon. Erre a sajátságos lelkiségre kell gondol-
nunk, ha meg akarjuk érteni mindazt, ami Kolimán és a
többi hatalmas kényszermunka-körzetben a háború óta
végbement.

Foglaljuk össze röviden a történteket:
A félsziget tízezer kilométerre fekszik Oroszország eu-

rópai részének központjától. Ha valaki békeidôben kény-
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szerült rá, hogy ideutazzon, Moszkvából a Transzszibériai
vasúttal juthatott el Vlagyivosztokig, majd hajón folytathatta
az utat, túl Szahalinon, az Ohotszki-tengeren át. A háború
óta azonban megszûnt minden szárazföldi és tengeri közle-
kedés, és a gyérecskén érkezô szállítmányok csak légi úton
érhetik el Kolimát. Ide repülni még most, három évvel a
háború után sem teljesen biztonságos az Ural és a Bajkál
vidékén fel-fellángoló gerillaharcok miatt. A körülbelül két-
millió kolimai deportált hazaszállítása egyelôre elképzel-
hetetlen.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy túlnyomó többsé-
gük számára az otthon szó puszta absztrakció. A családok
nem tarthattak semmiféle kapcsolatot az elítéltekkel, s még
a halálukról sem kaptak tájékoztatást. A deportáltak csa-
ládtagjai egyébként nagy valószínûséggel hamarosan bün-
tetôtáborokba kerültek maguk is. Az elítéltnek – egyfajta
lelki önvédelembôl – fel kellett adnia a boldog viszont-
látás reményét, és számûznie gondolataiból az otthon
fogalmát és emlékeit.

Mindez fokozott mértékben állt a kínai, mongol, koreai
és tibeti elítéltekre, akik a kínai Nagy Tisztogatás óta növek-
vô számban érkeztek a táborokba, s lassan többen voltak
már, mint az oroszországiak.

A kolimai rabok nem olvashattak újságot, de az irodai
szolgálatra rendelt néhány fogoly olykor hallhatott valami
hírfoszlányt a rádióból. A moszkvai kormány elmenekülése
után a szervezett ellenállás összeomlását nem lehetett töb-
bé eltitkolni; a változás tömeges szökésekhez, s a fegyelem
fellazulásához vezetett.

Magadantól körülbelül kilencven kilométerre, a Taskan
folyó mellett fekvô elgeni táborban tört ki az elsô lázadás.
A raboknak sikerült az útépítéseknél használt robbanó-
anyagot szerezniük, levegôbe röpítették a géppuskás ôrtor-
nyokat, az ôrség többi tagját pedig lerohanták és megölték.
Soraikban nem a demoralizált ôrség golyói, hanem a min-
den táborban nagy számban tartott vérebek okozták a leg-
súlyosabb veszteségeket. Ezek marták össze a lázadás ve-
zetôjét, Berzint is, akinek a fél arca béna maradt.

Az elgeni lázadók ezután traktorokkal, terepjárókkal,
és az ôrség fegyvereivel elindultak a legközelebbi nagy
tábor, az ötven kilométerre fekvô Jagodnoje felé. Az ottani
ôrség megadta magát. A rabok gyors tárgyalást tartottak, s
két, emberségéért köztiszteletnek örvendô ôr kivételével
a mocsárhoz szállították és agyonlôtték a teljes keretet.

Jagodnoje után Talon, Balagannoje, majd a fôváros,
Magadan következett. Az irányítás és utasítások nélkül ma-
radt, bizonytalan és rémült NVD-egységek belenyugvással
vették tudomásul az eseményeket, és csak néhol tanúsí-
tottak ellenállást. Magadan és a többi központ maroknyi
polgári lakosa sietett köpönyeget fordítani. A fôváros eleste
után a Lénától és az Aldantól az Amurig és a Jeges-tenger-
ig húzódó földrésznyi terület a Senki Földje lett.

A harc második, és sokkal véresebb szakasza a meg-
születô Elítéltek Köztársasága és a terület népességének
egynegyedét kitevô köztörvényes bûnözôk összecsapása
volt. A politikai foglyok minden civilizált országban, s még
a cári Oroszországban is élveztek a köztörvényesekhez
képest bizonyos elônyöket. A totalitárius rendszerekben
a visszájára fordult a dolog. A náci és a szovjet koncentrá-

ciós táborokban a közönséges bûnözôk közül kerültek ki
a barakkfelügyelôk és a munkavezetôk. Az urki – így ne-
vezték magukat az orosz bûnözôk – szabadon rabolhatták
ki, bántalmazhatták, büntethették vagy dolgoztathatták ha-
lálra az alájuk rendelt politikai elítélteket. Az urki rosszab-
bak voltak, és alig valamivel emberibbek, mint a vérebek.

A Forradalom után megpróbálták elôsegíteni beillesz-
kedésüket az újonnan kialakult közösségekbe, de siker-
telenül. A bûnözôk kártékony, bomlasztó elemek marad-
tak, akik lopással, részegeskedéssel, erôszakkal és gyilkos-
ságokkal tették elviselhetetelnné az életet. 1957 telén –
vagyis sarki éjszakáján – kísérteties polgárháború zajlott
egész Kolimán, s végül sikerült a bandákat a táborokból
és a városokból kiszorítani. Legnagyobb részük odaveszett
a tajgában, néhányan átálltak a politikaiakhoz és befoga-
dást nyertek, pár ezren pedig elmenekültek a szinte meg-
közelíthetetlen északi vidékekre, s ott fosztogatták a helyi
halász-vadász népeket, a jakutokat és a csukcsokat.

A gyôzelem után Berzin és társai megkíséreltek valami-
féle, törvényes és szervezett életre emlékeztetô rendszert
létrehozni a váratlanul ölükbe pottyant, hatalmas biroda-
lomban; kétmillió kiéhezett, s hirtelen a Föld legnagyobb
aranykészletének birtokosává vált elítélt országában.

A második világháború kitörésekor a kolimai bányák
évi négy-ötmillió uncia aranyat termeltek, ami a világ össz-
termelésének mintegy tíz-tizenöt százaléka volt. A második
és a harmadik világháború közötti idôszakban a termelés
világszerte csökkent, Kolimán azonban gyorsan növeke-
dett, s most hirtelen az a helyzet állt elô, hogy az Elítéltek
Köztársaságának területére esett a világ kiaknázatlan arany-
készleteinek körülbelül egyharmada.

Senki nem látta elôre az események ilyetén fordulatát.
A megszállás idôszakának általános forgatókönyve szerint
minden természeti vagy ipari erôforrással, és minden ás-
ványkinccsel a UNITOC felügyelete alatt álló Ideiglenes
Orosz Kormány rendelkezik, csakhogy a UNITOC
ellenôrzése az Uralnál gyakorlatilag véget ér, s Oroszország
ázsiai részén csak egyes fontosabb körzetekben: Kamcsat-
kán, Szahalinon és a Transzszibériai Vasútvonal mentén
fekvô városokban gyakorol felügyeletet. Kolimán csakis
szárazföldi csapatok odaszállításával és a katonai jelenlét
fenntartásával lehetett volna megszilárdítani az ellenôrzést,
ez a lépés azonban könnyen okozhatott volna nemzetközi
bonyodalmakat. A kolimai aranykészletek jövôje máris fe-
szültségeket támasztott a Szövetségesek között, a globális
aranytermelés egynegyed résznyivel való megugrása pedig
katasztrofális hatással lett volna az egész világ gazdasági
életére. Az elátkozott félsziget geológiai jegével és aranyá-
val együtt a gyôztes hatalmak legtöbb fejfájást okozó prob-
lémája lett.

A dilemma – és számos, hozzá kapcsolódó kérdés –
megoldása a UNIHOPE létrehozása volt. Visszatekintve
logikusnak és kézenfekvônek tûnik az ötlet, hogy a kolimai
aranyat a UNIHOPE gigantikus rehabilitációs programjának
finanszírozására kell fordítani, de akkor páratlan államfér-
fiúi képességekre, szárnyaló képzelôerôre és egy felmérhe-
tetlen jelentôségû döntés meghozatalára volt szükség
ennek, az emberiség jövendô sorsát meghatározó, logikus
lépésnek a megtételéhez.



53

A félsziget problémája azonban a döntés megszületésé-
nek pillanatától kezdve nem volt többé politikai dinamit,
s a megoldás már csak technikai hatékonyság kérdése volt.
Az aranyat természetesen csak azok termelhették ki, akik
ott éltek, a helyszínen. A lakosság létrehozta és kikiáltotta
az „Összorosz Kormányzat Alkotmányozó Nemzetgyûlé-
sének megválasztásáig fennálló Elítéltek Független Köztár-
saságát, amelynek választott kormányzata elégségesen
hatékony hatalmat gyakorol”. A nyilatkozat összhangban
áll az Egyesült Nemzetek Szövetsége Ideiglenes Megszállási
Alapszabályának hetedik pontjával, amely kívánatosnak
tartja a helyi igazgatási központok létrejöttét az ázsiai terü-
leteken; a nyilatkozat e tekintetben is észszerû volt és gya-
korlatias. Megfogalmazója dr. Hsziao, egykor a Pekingi
Egyetem nemzetközi jog-professzora volt, akit „ellenforra-
dalmi trockista-maoista propaganda” vádjával ítéltek húsz-
évi kényszermunkára, és öt évet töltött Kolimán, mint lat-
rinapucoló.

A nyilatkozat legfontosabb pontjai szerint a Köztársa-
ság Ideiglenes Kormánya a UNITOC felügyelete alatt mû-
ködik, de az Egyesült Nemzetek Szövetsége Ideiglenes
Megszállási Alapszabályának hetedik pontja értelmében
helyi autonómiát élvez, s hogy a kitermelt arany teljes
mennyiségét élelmiszer, elôregyártott lakások, ruházat,
gyógyszer, orvosi mûszerek és a hazájukba visszatérni
szándékozók lehetôség szerinti repatriálása fejében a
UNIHOPE rendelkezésére kell bocsátani.

Három nappal azután, hogy a szahalini ENSZ képvi-
seleten vették az elsô rádióközleményt, a UNIHOPE kül-
döttségének gépe leszállt Magadan repülôterén. Vezetôje
a legmagasabb kitüntetésekkel elhalmozott Sir Robert
Manningham-Ward dandártábornok bizonyos félreértések
alapján alakította ki várakozásait, és rendkívül meglepte a
fogadtatás. Lady Manningham-Wardnak írt elsô levelében
a következôk olvashatók:

… Ezek az elítéltek nemcsak józanok és értelmesek,
de némelyikük, például Hsziao professzor igen kedves em-
berek is. Hsziao egyébként etoni diák volt, és sikerült mind-
ezidáig megôriznie a nyakkendôjét, noha – kimondani
is fájdalmas – kapcának kellett használnia. Azt mondja,
a megmaradt hat lábujját ennek köszönheti.

Kolima, augusztus 5.
Berzin annak köszönhette tekintélyét, hogy az elgeni tábor
azon kevés lakóinak egyike volt, akik valóban elkövették
a terhükre rótt bûnöket. Tizenhat éves korában ítélték el a
Szovjet Büntetô Törvénykönyv 58. paragrafusa 7., 10. és
11. bekezdésének alapján: izgatásért, ellenforradalmi pro-
paganda terjesztéséért és ellenforradalmi csoportok szer-
vezéséért. Ogyesszában élt, és részt vett egy kérészéletû
szervezkedésben – maroknyi kamasz akart tiltakozni szüle-
iknek a tisztogatások során történt elhurcolása miatt. A cso-
port a Bosszú Szüleinkért névvel illette magát, s lefülelték
ôket már az elsô stencilezett röpcédulák szétszórásakor.
Berzin tizenöt évet kapott, majd miután letöltötte, automa-
tikusan tíz év hosszabbítást. Történetének iróniája, hogy
az ô szüleit nem is érintette a tisztogatás, a csoporthoz csak
barátnôje, Mása kedvéért csatlakozott. Amikor lebukott,
természetesen apját és anyját is letartóztatták – mindketten

a Párt tiszteletreméltó tagjai voltak –; nem hallott róluk
azóta sem. Most negyvenegy éves, életébôl huszonöt évet
töltött a táborban; ez az életben maradási rekord legendás
figurává tette ôt egész Kolimán.

Alacsony, köpcös, hihetetlen fizikai erejû ember;
maszkszerû arcának egyik oldala béna. Keveset beszél,
és szenvtelenül figyeli mások szavait; el sem lehet képzelni,
miféle belsô világa lehet; milyen lelki magánéletet élhet
valaki, aki negyed évszázadot töltött el rabszolgaként, de
megôrizte méltóságát és sikerült embernek maradnia.

Anarchistának mondják, ô maga azonban soha nem
beszél politikáról – e tekintetben éppen olyan, mint a töb-
biek. A volt elítéltek közül szinte senkit nem érdekel a
politika; legtöbben bizonytalanul valami olyasmit monda-
nak, hogy „anarchisták”, vagy hogy „Tolsztoj és Kropotkin
herceg hívei”. Ha az ember tovább kérdezgeti ôket, ha-
bozva kibökik, hogy minden gonosz forrása, és az ember
legfôbb ellensége az Állam; ha az Államot megszüntetik,
minden helyrejön, és az emberek testvérekké válnak me-
gint. Ha vitatkozni próbálunk velük, összezavarodnak, és
némaságba burkolóznak. Az anarchizmusról alkotott fogal-
maik egészen kuszák, s alapjuk csak a ködös szóbeszéd.
A kínai többség írástudatlan, a többiek pedig majdnem
azok. Letartóztatásuk pillanatától kezdve megfosztották
ôket minden olvasnivalótól – Berzin például tizenhat éves
kora óta nem látott betût. Képtelenek bármiféle tiszta politi-
kai nézet megfogalmazására; a politika – akárcsak az élet
legtöbb kérdése – kívül esik szûk szellemi horizontjukon;
közönyössé váltak, és ezen már nemigen lehet segíteni.
Elméjük a világtól való elzártság következtében ellustult,
szellemük nehézkes, lassú, tompa lett. Akik tíz évnél
hosszabb idôt töltöttek a táborokban, vonakodnak vissza-
térni a világba, amely számukra ijesztô, és már teljességgel
idegen. Felszabadulásuk elôtt tíz-tizenkét órát dolgoztak
az életben maradáshoz sem elegendô élelmezéssel, elkép-
zelhetetlenül kegyetlen körülmények között. Most hat-hét
órát töltenek munkával, megfelelôen táplálkoznak, jó ruhá-
kat viselnek, és olyan lakásokban élnek, amilyenekrôl még
csak álmodni sem mertek soha. Fizikai és szellemi rehabili-
tációjuk azonban lassú folyamat, és sokan már túl vannak
azon a ponton, ahonnan még van visszaút.

Közvetlenül a felszabadulás után, amikor megindul-
tak az élelmiszer, gyógyszer és ruhaszállítmányok, a halá-
lozási arány néhány hétre erôteljesen felszökött. Sok sze-
rencsétlen, akit addig már csak a puszta akaraterô tartott
életben, a feszültség hirtelen megszûnését már nem élte
túl. Röviddel késôbb az alkoholizmus hulláma söpört végig
Kolimán, s Berzinéknek a legszigorúbb tilalmakat kellett
bevezetniük. Ezután más divatok és hóbortok következtek.
Az elítéltek számára szinte természetessé vált, hogy az ôrök
és az urki szüntelenül hajszolták ôket, s most a rengeteg
szabaddá vált idôvel nem tudtak mit kezdeni. A tétlenség
és az unalom – különösen a hosszú sarki éjszakák idején
– a legkülönbözôbb idôtöltések, hóbortok és mániák ki-
alakulásához vezetett. Sokan hazárdjátékokat kezdtek ját-
szani, mások hímeztek, horgoltak és kötöttek; különös há-
ziállatokat tartottak és konyhamûvészeti különlegességeket
készítettek – annál jobb, minél tovább tart a pepecselés.
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Kolima, augusztus 6.
Kolima egyik különlegessége a rengeteg „mesemondó”,
ôk voltak az egyik legszilárdabb „intézmény” a könyv és
bármiféle írott betû nélküli szovjet börtönökben és kény-
szermunkatáborokban. Saját történeteket ritkán találtak ki,
fôleg a hajdan olvasott regények és novellák egyéni válto-
zatait adták elô. A rabszolgaság korának visszatérése feltá-
masztotta a bárdokat és énekmondókat is.

A táborokban egyedül a mesemondók tudhatták biz-
tonságban személyes tárgyaikat, tisztelték ôket még az ôrök
és az urki is. Az Elítéltek Szabad Köztársaságában a mese-
mondás jól fizetett mesterséggé, hivatássá változott. Az
olvasástól mindenki véglegesen elszokott, s szívesebben
töltötték az estéket a közös pihenôszobákban, hallgatva
az Anna Karenina, a Hamlet vagy az Ezeregyéjszaka meg-
kurtított, de annál színesebb változatait.

A fô, és még mindig megoldatlan probléma, amely
lehetetlenné tette a valóban normális élethez való vissza-
térést, a nôk, az asszonyok hiánya volt. A táborokban átla-
gosan minden száz férfira jutott egy nôi elítélt. Itt, Kolimán
hirtelen döbbenetesen igaznak bizonyultak a költô sorai
az asszonyról, aki „annyit ér, mint a súlya aranyban” – s itt
még a külsô és a kor sem játszott szerepet. A helyzet egyes
primitív társadalmakban megfigyelhetô megoldásokat
eredményezett; ezek egyike volt a poliandria, amikor
egyetlen asszonyon több férfi – férj – is osztozott.

Kolima, augusztus 9.
… Négy év telt el azóta, hogy az elgeni táborban kitört
lázadás meghozta a szabadságot Kolima rabszolgáinak.
Még e vázlatos beszámolóból is megérezhetjük, hogy az
elviselt szenvedések micsoda iszonyatos károkat okoztak
e szerencsétlenek testében és lelkében; hogy milyen lassú
és gyötrelmes folyamat a gyógyulás, és milyen sokan van-
nak azok, akiknél már elveszett a reménye is annak, hogy
ismét teljes és egészséges emberek legyenek.

Minden zsarnokság magában hordozza saját végzetét
– de az emberiségnek minden zsarnokságért irtózatos árat
kell fizetnie.

Kolima, augusztus 10.
Hsziao vendégséget rendezett. Ott volt Berzin, és az Ideig-
lenes Kormány két másik tagja is. Egyikük – magas, izgága
férfi – korábban általános iskolai tanár volt Litvániában, s
most az általános oktatási program vezetôje; kissé bátor-
talannak, kedvetlennek tûnt. A másik Szerafimova Anya
volt; ráncos arcú, de fiatalosan csillogó szemû paraszt-
asszony, aki szinte egész este egy szót se szólt, és valószí-
nûleg nem is nagyon értette a beszélgetést, de valami külö-
nös békességet árasztott maga körül. Írástudatlan volt, és
semmilyen konkrét szerepet nem töltött be a Kormányban,
de egyhangúlag taggá választották amiatt a meghatároz-
hatatlan sugárzás miatt, amely mindenkit szinte megtisz-
tított, aki a közelébe került. Valószínûleg olyan közel volt
ahhoz, hogy szent legyen, amilyen közel teremtett ember
itt és most csak lehet. Meg kell említenem, hogy minden
tábornak megvolt a maga „szentje”, ahogy megvolt a mese-
mondója is.

Teát ittunk és beszélgettünk, majd a társalgás lassan

akadozni kezdett. Estefelé megkérdeztem Hsziao-t, mire
tanította meg ôt Kolima. Zavartan mosolygott, s ekkor szó-
lalt meg elôször Szerafimova:

– Mutassa meg neki a képeit.
Hsziao felállt, átment a másik szobába, és rövidesen

néhány tusrajzzal tért vissza. A klasszikus kínai hagyomány-
nak megfelelôen festett tájképek voltak: néhány szomorú,
kolimai vörösfenyô, munkába vánszorgó, rongyos embe-
rek, a háttérben az örökké egyforma tajga, a magadani
kikötô magányos szikláival.

– Értéktelenek – mondta Hsziao, és elpirult. – De ezt
tanította meg nekem Kolima.

Vékony, sárga ujjával a rongyos figurákra mutatott, és
akkor hirtelen rájöttem, mirôl beszél. Az embereknek és a
fáknak árnyékuk volt. A kínai festôk, amióta a világ világ,
soha nem festettek árnyékokat.

– Látja, – magyarázta – a Nap nyáron három hónapon
át nem nyugszik le Kolimán. A fény majdnem vízszintesen
érkezik, s a fák hosszan elnyúló árnyékokat vetnek. Egy
nap hirtelen megláttam az árnyékokat, rájöttem, hogy
nélkülük nem teljesek a képeim, és odafestettem ôket. Egy,
a klasszikus kínai hagyományokon felnôtt festôtôl ez igen
merész cselekedet. De minden forradalom az emberek
gondolataiban megy végbe. És amíg csak ember él a Föl-
dön, mindig lesznek forradalmak – még Kolimán is. Min-
den más jelentéktelen.

Moszkva, augusztus 15.
Ismét Moszkvában.

Valami betegséget kaphattam ott, a szúnyogoktól hem-
zsegô mocsárvidékeken; rettenetes álmok gyötörtek az
éjszaka. Azt álmodtam, hogy a UNIHOPE, az Elítéltek Sza-
bad Köztársasága, a gyermekek megmentése és a Nagy
Lottójáték mind-mind csak a képzeletem – egy remény-
vesztett és szorongó fantázia – szülöttei; hogy a valóságban
a gyôztesek a bosszúvágy, a telhetetlen kapzsiság és a szív
vaksága miatt ismét csak elkövették a múlt hibáit és bûneit,
s hogy eljátszották az emberiség utolsó esélyét is arra, hogy
megváltassék. Verítékben úszva ébredtem, s az ágyamban
nyüzsögtek a poloskák.

Makovecz Benjamin fordítása
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