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1924. január
Éltem!
Élek.
Élni… fogok…?
De vajon meddig?
„Elsődleges az anyag” – szólott legfőbb tanítóm, Marx. De mégis, mi a teendő akkor, drága 
mesterem, ha az ember ellen tulajdon szervezete lázad fel? Mert éberségemet kijátszva tes-
tem mostanra a materializmus csődjévé lett, és magasról tesz a történelmi szükségszerűség-
re. Mire kínkeservesen lefektettem egy boldogabb jövő ideológiai alapjait, én magam tel-
jesen leépültem. Orvosaim növekvő nyugtalansággal figyelik egyre sokasodó nyavalyáimat, 
konkrét diagnózissal azonban képtelenek előállni ezek a  szemfényvesztő, túlfizetett hús-
mágusok. Fejüket csóválják, találgatnak (Szifilisz?! Jó vicc!), és noha a Központi Bizottság-
nak napi szinten elküldik jelentésüket vegetálásom aktuális fejleményeiről, engem hagynak 
kételyek közt hánykódni, jelentéktelen mellékszereplővé lefokozva saját kórtörténetemben. 
Még azt is a Pravdából kellett megtudnom nemrég, hogy szívem az újabb és újabb roha-
mok hatására állítólag titkon ellenforradalmi álláspontra helyezkedett, véremben túlsúlyba 
került a fehér söpredék, gyomromat pedig (renitens bomlasztó, sosem bíztam benne…) re-
akciós idealizmus fertőzte meg. A vezércikk szerint már az is erősen kérdéses, hogy három 
szélütéssel sújtott lángelmém mennyi ideig lesz még képes teljesíteni a Párt által megköve-
telt szellemi normát; az sem kizárt, koponyám védvonalai mögött már alattomos diverzió-
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A gombák forradalma
– És mondd csak, kislány, hol vannak a gombáid?
Varjának nem volt szerencséje: hiába járta az erdőt, üres maradt a kosárkája.
– Cudar dolog ám üres kézzel hazatérni – mondta Vlagyimir Iljics. – De ne 
búsulj, ezen mindjárt segítünk: csiribí-csiribá – fehér gomba, bújj elő hát!
És Varja hirtelen megpillantott egy tölgyfa tövében strázsáló gombát: egy dundi 
törzsű, húsos kalapú vargányát. Majd még egyet, és még egyet… Seperc alatt 
megtelt a kosárkája.
A kislány csodálkozva nézett Leninre.

Szergej Alekszejev Csiribí-csiribá című, 1967-es elbeszéléséből



59

ba kezdett a demencia, hogy múltamat végképp eltörölje. Valóságos dührohamot kaptam 
a gyalázatos anatómiai aknamunka leleplezését olvasva, és egy pillanatra még arról is meg-
feledkeztem, hogy rólam szól – hiába, a szovjet propaganda objektivitásának nincsen párja. 
Ez egyszerűen felháborító – azonnal riadóztatni a GPU-t, és kivégezni az áruló szerveket!

A lábamban csalódtam a legnagyobbat. Lógós, liberális végtag. Mióta teljes jobb felemen 
bénult rezignáció lett úrrá, már csak bal kezemre, erre a bátor sztrájktörőre számíthatok 
valamelyest – én, a dicső cárgyilkos, a Romanov-ház végzete, ötvenhárom évesen röghöz 
kötöttebb lettem, mint holmi középkori jobbágy… Márpedig a politikai harcban a meg-
torpanás egyenlő a halállal. Ezért aztán először nagyon megörültem, amikor úgy egy éve 
a londoni elvtársak megleptek egy villanymotoros kerekesszékkel. Fejemben azonnal fel-
gyúlt az Iljics-lámpás: elektromosság + szovjethatalom = kommunizmus! Nosza, gyorsan 
akadálymentesíteni a történelem országútját, és hajrá – legyőzzük a teret és az időt, a ka-
pitalisták meg csak nyeljék a port. Hamar kiderült azonban, hogy a szerkezet kapcsoló-
ja nem a megfelelő oldalon van, így sajnos esélyem sem volt rá, hogy önállóan működtes-
sem. Rögtön átláttam a fondorlatos cselszövésen: szóval jobboldali kormányzást szeretné-
tek, tetvek?! Azt leshetitek, brit elhajlók. Aztán csak óvatosan a következő Komintern-kong-
resszuson, jobban teszitek, ha messziről elkerülitek Dzerzsinszkijt és a magas épületeket…

Úgyhogy maradt a  lassú döcögés a  többnyire feleség-meghajtással működtetett toló-
kocsival. Szerencsére ősszel még voltam annyira egészséges, hogy alkalomadtán legkedve-
sebb időtöltésemnek, a gombavadászatnak hódolhassak, és az egyik expedíció különösen 
emlékezetesnek bizonyult. Nágya már órák óta tologatott a közeli fenyvesben, mindenfaj-
ta eredmény nélkül, mígnem… Hohó, csak nem egy termetes kucsmagomba lapul annak 
a fának a tövében? Különös időzítés – elnézte volna az évszakot? Lélegzet-visszafojtva gu-
rultunk oda, nehogy elijesszük: de csak egy kucsma volt, amit még az előző alkalommal 
veszítettem el, amikor egy csapat pimasz szarka lekapta a fejemről és elszelelt vele. Másnap 
elrendeltem a Vörös Hadsereg mesterlövészeinek, hogy statuáljanak példát a környékbe-
li madarakon – most majd megtanulják azok a sunyi szárnyasok, hogy az állami tulajdont 
tisztelni kell. Azóta sokkal csendesebb a rengeteg… Annál jobb, mert a gombák köztu-
dottan nem szeretik a zajt – de akkor miért nem mutatkoznak? Hol bujkáltok, ti ínycsik-
landozó partizánok? Egyre jobban lelombozódtam, már-már kezdtem úgy érezni, hogy az 
egész NEP fabatkát sem ér – menthetetlen a szovjet gazdaság, ha még Gorki erdejei sem 
képesek kitermelni néhány nyamvadt tinórut. És akkor a  szemem sarkából megpillan-
tottam… A látványtól reflexből összefutott a számban a nyál, mint Pavlov professzornak, 
amikor megkapta a Nobel-díjat. Elgyengült mellkasomból boldog hörgés szakadt fel: Ott, 
Nágya, arra! Uram irgalmazz… Gombák, gombák mindenütt! Óriás pöfetegek. Nagy őz-
lábgombák. Ízletes rizikék. Gusztusos gumók és húsos halmok, ameddig csak a szem ellát. 
Páratlan felfedezésemnek azonban nem örülhettem sokáig, közelebb érve ugyanis rögvest 
az a gyanúm támad, hogy a mesébe illő zsákmányt a biztonságomért felelős tisztek ártal-
matlanították és deportálták egy helyre, hogy aztán könnyedén rájuk találhassak – sejté-
semet a nagyobb kalpagokon tátongó golyónyomok csak tovább erősítették. Nágya azon-
ban ügyet sem vetett a gáláns összeesküvés árulkodó nyomaira, és olyan önfeledten tapsi-
kolt örömében, akár egy kisgyerek a fenyőünnepi ajándékozáskor. Erőt vettem magamon, 
és elégedett mosolyt parancsoltam szégyentől rángatózó arcomra: Uljanov sírhatna, de Le-
ninhez már nem méltók a könnyek.

Édes jó Nágya, elkötelezett harcostársam a nagy eszmében… Micsoda remek terem-
tés – igazán időszerű asszony! Habár a főztje felér egy merénylettel… Már azért kijárna 
neki egy alapos fejmosás a Lubjanka pincéjében, amit azokkal a szegény gombákkal mű-
velt… (Ugye finom lett, Vova? Na, csak még egy falatot a kedvemért! Hamm!) De ki mondta, 
hogy a szovjet nőnek a konyhában a helye? Én ugyan nem. Világéletemben azért küzdöt-



60

tem, hogy asszonyainkat felszabadítsam a háztartás rabigája alól, és a revolúció frontvona-
lába vezessem őket. Sosem fogom elfelejteni, mekkora ovációban volt részem 1918-ban, 
a munkásnők I. össz-oroszországi kongresszusán. „A forradalom sikere attól függ, mennyi-
re vesznek részt benne a nők…” – a saját szavaimat is alig hallottam; szónoklatomat mind-
végig dübörgő tapsvihar, füttyögés, kéjes sikoltozás és szerelmi vallomások (Ilyen férfi kell 
nekem, mint Vova!) kísérték. A teremben összezsúfolódott több száz asszony teljes eksztá-
zisba esett: önkívületben szaggatták kék munkásoveralljukat, a szószéket szinte beterítet-
ték a röpködő vörös fejkendők, és amikor beszédem végeztével jegyzeteimet egy laza moz-
dulattal az első sorok közé dobtam, valóságos tömegverekedés tört ki az értékes ereklyé-
kért. Mindig is ellene voltam a személyi kultusznak, de bevallom, ez tetszett. A Csekának 
végül úgy kellett kicsempésznie a hátsó kijáraton, elmaradhatatlan simléderes sapkám he-
lyett ezúttal papírzacskóval a fejemen – ha azok a derék, osztályöntudatos bacchánsnők fel-
ismernek, elragadtatásukban biztosan darabokra szaggatnak. Voltak persze kevésbé sikeres 
találkozásaim is a szebbik nemmel: ugyanabban az évben történt, hogy Fanni Kaplan, az 
az eszement perszóna nyakon trafált a revolverével, elültetve testemben a pusztulás mag-
ját… De Lenin nem hátrál meg a nőkérdésben. Előre, szovjet leányok és asszonyok! Vezes-
sék szakácsnők az államot! Akkor talán ehetnék végre egy tisztességes krumplilevest… csi-
perkével… rengeteg csiperkével…

Már kisfiúként is rajongtam az erdő szorgos és szapora proletárjaiért. Ismerkedés az ábé-
cével: G mint gomba. Írd le százszor. Leírtam ezerszer. Feledhetetlen portyázások a termé-
szet objektív törvényszerűségeinek lágy ölén, az első sikeresen becserkészett selymes susuly-
ka: a kúpos, hetyke kalapka visszafogott eleganciája, a gallér nélküli fehér tönk megindító 
egyszerűsége, a spóralemezkék érdes érintése kíváncsi gyereknyelvemen… Majd még az-
nap az első ételmérgezés izgalmai… Aztán ott voltak még a mama fenséges fogásai: pirított 
gombafejek, laskával töltött pirog, leves lilatönkű pereszkéből, és saját specialitása, a kan-
ti Ding an sich szaftos megtestesülése, a gombával töltött gomba… Meg persze az esti me-
séi… Főleg az a bizonyos… Mindösszesen egyetlen oldal, mégis a legtanulságosabb elbe-
szélés, amivel az orosz irodalom valaha is előrukkolt – hozzá képest még Gorkij barátom 
(vagy most épp ellenségem? Már nem tudom követni…) egész eddigi életműve is smafu. 
A címe: A gombák háborúba mennek. Ebben a gaz Borsó cár a burzsoá elnyomás további ki-
terjesztésével fenyegeti a nemzeti flórát, ezért Vargánya elvtárs, az erdő rettenthetetlen fő-
titkára hozzálát az ellenállás megszervezéséhez, ám a gombák többsége alkalmatlannak bi-
zonyul a társadalmi együttműködésre. A pufók csiperkék elkényelmesedett kulákok, nincs 
fülük a történelem hívó szavára. A megfonnyadt rizikék földhözragadt opportunisták, rég 
szem elől tévesztették a magasabb célokat. A nyeszlett szegfűgombák sem jobbak: pacifista 
naplopók, akik gyenge tönkjükre hivatkozva gyáván kibújnak a hadkötelezettség alól. Var-
gánya elvtárs azonban nem veszíti el a türelmét, és ahelyett, hogy ott helyben agyonlövet-
né az összes beszari semmirekellőt, rendíthetetlenül folytatja az agitációs tevékenységet, és 
láss csodát, a galambicák, az orosz televény vasfegyelmű munkásai végül beadják a dere-
kukat: „Mi, galambicák, összefogunk, ha kell, hát harcolunk!”* És itt a vége, fuss el véle – 
hadd eméssze magát még évekig az ártatlan, zsendülő lélek azon, hogyan is végződhetett 
Borsó cár és Vargánya elvtárs összecsapása. Vajon a galambicáknak sikerült megbuktatniuk 
a monarchiát? Megannyi álmatlan éjszakám telt ezzel a kínzó kérdéssel, de már gyerekfej-
jel is eleget felfogtam a világból ahhoz, hogy a szívem mélyén gyökeret verjen a baljós fel-
ismerés: itt bizony nem volt semmiféle forradalom. Tovább őrlődtem: ha viszont a gom-
bák kudarcot vallottak… vajon miféle szörnyű büntetéssel sújtotta őket az uralkodó? Ti-

* Rab Zsuzsa fordítása.
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zenhét évesen aztán erre is megkaptam a választ: könyörtelenül felköttette őket, akárcsak 
Alekszandr bátyámat.

A családunkat sújtó tragédia új értelmet adott létezésemnek; kitartóan fejlődtem, neve-
lődtem, szerveződtem, és közben mindvégig egyetlen cél lebegett a szemem előtt: hogy egy 
szép napon a történelem komposztjára hajítom Borsó cárt az egész rothadt zöldségbirodal-
mával együtt. Végül aztán beköszöntött 1917 ősze, és én testem minden egyes sejtjével érez-
tem, hogy harminc éven át érlelt bosszúm hamarosan beteljesedhet – és mikor máskor, ha 
nem a sorsdöntő pillanat küszöbéhez érkezve kellett megtörténnie, hogy életemben először 
meginogtam a sors által rám helyezett felelősség súlya alatt. Mintha csak tegnap lett volna, 
olyan élénken emlékszem arra a gyötrelmes aggodalmak közt telt vonatútra Petrográd fe-
lé, október havának első napjaiban: Mi a teendő? Mi a teendő? – mantráztam kétségbeeset-
ten, miközben remegő kézzel morzsolgattam rózsafüzéremet, ugyanis a rám vadászó ható-
ságok megtévesztésére finn lutheránus papnak öltöztem. Nem mintha a Központi Bizott-
ság által kijelölt feladat ne lett volna a napnál is világosabb: e szerint mindent el kell követ-
nünk, hogy a munkásokat fegyveres lázadásra bírjuk Kerenszkij bandája ellen. Eleinte még 
reménykedtem benne, hogy az elvtársak meghagynak kényelmes finnországi emigrációm-
ban, és személyesen majd csak akkor kell a tettek mezejére lépnem, ha az események oda-
haza már mozgásba lendültek. Nágya azonban finoman emlékeztetett, hogy a marxizmus 
terméketlen direktíva marad csupán, amennyiben nem ültetik át a gyakorlat táptalajába – 
egyszóval leszek szíves elővánszorogni az íróasztalom mögül, és ha a közös ügy azt követe-
li, a koszos prolik közé merészkedni! Vagy talán úgy képzelem, hogy fehér glaszékesztyű-
ben, lakkozott parkettán fogunk betipegni a szocializmus kapuján? Elégszer megtapasztal-
tam már, hogy jobb nem vitába szállnom a feleségemmel, úgyhogy másnap útnak is indul-
tam. Pedig az igazat megvallva nem sok kedvem volt a dologhoz, és nem csak a fejemre ki-
tűzött kétszázezer rubeles vérdíj miatt – mihez kezdek majd, ha például nagyobb tömegek 
előtt kell felszólalnom? Már a gondolattól is kirázott a hideg, a nyilvános szerepléseket il-
lető korábbi önbizalmam ekkoriban ugyanis romokban hevert.

Mialatt vagonom ablakából az elsuhanó nyírfákat figyeltem, ahogy megsárgult leveleiket 
hátrahagyva menekültek, fülemben ott visszhangzott azoknak a suttyó petrográdi melósok-
nak a hisztérikus gúnykacaja – még áprilisban történt, hogy beszédet tartottam a „Krisztus 
teste” konzervgyárban, és miután két órán át szünet nélkül mennydörögtem a kapitalizmus 
elkerülhetetlen bukásáról, olyannyira kimerültem, hogy a szó szoros értelmében leszédül-
tem az emelvényről, egyenesen egy kád savanyított tőkegombába. És ezt a fiaskót sikerült 
úgy összehoznom, hogy akkor még előadói arzenálom leghatásosabb fegyverei, szúrós kis 
szakállkám és pengeéles bajuszom is a rendelkezésemre álltak! Mi lesz akkor velem most, 
csupasz fizimiskával? Reverendám alatt egyre gyülemlő szorongással zötykölődtem tovább 
a főváros irányába, és szomorú nosztalgiával simítottam végig immáron semmitmondóan 
sivár ábrázatomon. Újfent be kellett látnom: nem életem legokosabb döntése volt, hogy 
nem sokkal korábban (szintén álcázás végett) likvidáltattam hűséges arcszőrzetemet. (Nincs 
a világon undorítóbb és félelmetesebb dolog a borbély kezénél – pláne, ha Sztálin mancsá-
ban van a borotva! Nem is értem, hogy jutott eszembe pont őt megkérni erre…) Ki fog így 
komolyan venni engem, a bolsevik Sámsont? „Minden hatalmat a szovjeteknek!” – ilyes-
miről nem lehet rózsás babapopsi-arccal szónokolni az orosz embereknek, megszakadná-
nak a röhögéstől. Vajon mennyi időm lehet még, amíg Petrográdba érek? Talán, ha min-
den erőmmel a Kommunista kiáltvány gyapjas szülőatyjaira koncentrálok, addigra sikerül-
het újat növesztenem! Karl és Friedrich – Friedrich és Karl… Nem, érzem, hogy nem fog 
menni… És ha szereznék valahonnan egy álszakállt? Micsoda eszement gondolat… Ho-
gyan is pótolhatnám azt az utánozhatatlan harci díszt, mely maga volt a borzas forradalmi 
dialektika? Ó, az állam szőrszálproletárjainak feltörekvő hadoszlopa, felette az értelmiségi 
bajuszkával, mely egyenes, akár a Párt politikai irányvonala! Szemből nézve egészen olyan 
volt, mint egy borostás dombocskán trónoló… barnás… gomba.
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És ekkor ködös emlékeim között hirtelen felderengett a varázserejű galóca. Még Trockijtól 
hallottam róla ismeretségünk kezdetén, amikor elmesélte, hogy szülőfalujában, Janovkában 
az ukrán parasztok szentül meg voltak róla győződve, hogy a közeli rengetegben egy ősöreg 
boszorkány tanyázik, aki mágikus légyölő galócái révén képes bepillantást nyerni a jövőbe. 
A helyi mendemondák szerint annak idején még maga II. Sándor is hozzá folyamodott ta-
nácsért a fontosabb államügyekben – olybá tűnik, a jóstehetségű banya elfelejtette figyel-
meztetni az aktuális Borsó cárt, hogy óvakodjon a nihilista merénylőktől és a nagyokat dur-
ranó pokolgépeiktől. Akkoriban még a hasamat fogva nevettem az abszurd histórián, jelen-
legi lámpalázas állapotomban azonban úgy véltem, egy történelmi léptékű leszereplésnél 
bármi jobb, úgyhogy mihamarabb fel kell keresem azt a jól informált Raszputyinát, már 
amennyiben nem dobta még fel a talpát. Azzal győzködtem magamat, hogy a kapitaliz-
mus sötét erőivel folytatott küzdelemben a marxizmus nem vethet el egyetlen harci formát 
sem – ha most jobb híján rontó manókkal, kikimorákkal és egyéb mitikus jöttmentekkel 
kell szövetségre lépnünk, hát legyen. Fordult farkasok, forduljatok a forradalom felé! Ru-
szalkák, a pancsikálásnak vége – ne hagyjátok, hogy az Ideiglenes Kormány megússza szá-
razon! Mesevilág proletárjai, egyesüljetek!

Minden korábbi meggyőződésemet sutba dobó képtelen elhatározásomat, miszerint nya-
kig merülök a miszticizmus ingoványában, és elhivatott ateistaként természetfeletti útmu-
tatásért folyamodok, ma sem tudom mással magyarázni, mint hogy a pánik hatására ide-
geim átmenetileg felmondták a szolgálatot. A fővárosba érve az állomásról egyenesen Troc-
kijhoz siettem, aki csaknem infarktust kapott, amikor ajtót nyitva egy jól borotvált papot 
pillantott meg, és ellentmondást nem tűrően közöltem vele, hogy azonnal Janovkába me-
gyünk: egy bizalmas információk birtokába jutott, „Baba Jaga” fedőnevű imperialista ügy-
nököt kell semlegesítenünk. Ezen áll vagy bukik a forradalom sikere, úgyhogy nincs idő 
bizottságosdit meg szavazósat játszani, muszáj a Párt élharcosainak személyesen intézked-
niük, méghozzá a legnagyobb titokban. Miután nagy nehezen meggyőztem, rövid tépelő-
dés után úgy döntöttem, ideiglenesen felülemelkedek megkopasztásom sérelmén, és Sztá-
lint is magammal viszem. Azok a mucsai hoholok teljesen kiszámíthatatlanok, faluvégen 
bármi megtörténhet – nem árt, ha kéznél van egy tőrőlmetszett grúz haramia.

Utazásunk meglehetősen eseménytelenül telt, mindössze annyi tudok felidézni belőle, 
hogy Lev Davidovics hosszasan lelkendezett arról, mennyire szereti a vasutat („A forradal-
mak a történelem mozdonyai” – Marx ezzel az egy mondattal örökre megnyert magának!), és 
amint megvalósítjuk a bolsevik hatalomátvételt, első dolga lesz építtetni magának egy spe-
ciális páncélvonatot, ami szén helyett a nép kokszosított ellenségeivel üzemel majd. Joszif 
ellenben szinte meg sem szólalt, cserébe egyfolytában azt az ocsmány pipáját szívta, telefüs-
tölve az egész vagont, és ha ez önmagában nem lett volna elég idegesítő, rendre azon kap-
tam, hogy gunyoros pillantásokkal méregeti szőrtelenített arcomat, kihívóan meg-megre-
zegtetve sűrű kefebajszát…

Janovka pontosan olyan lepusztult koszfészeknek bizonyult, mint amilyenre számítot-
tam – a kommunizmus kísértete szemmel láthatóan még nem tévedt erre a hetedhét köz-
igazgatási határon túli vidékre, vagy ha mégis, a vasvillát és feszületet ragadott jobbágyok 
elkergették. Érkezésünkkor nagyban zajlott az őszi betakarítás: beesett arcú, félholt muzsi-
kok szállították girhes lovak vonszolta szekereken a természettől elbitorolt javakat. Félre-
vontam a dolgozó nép legkevésbé mocskosnak és leginkább babonásnak tűnő képviselő-
jét, és bizalmas hangon megérdeklődtem, egészen véletlenül nincs-e tudomása egy erdő-
ben rejtőzködő gyanús elemről – nőnemű az illető, gombákkal seftel. Egészen véletlenül 
volt róla tudomása, de mint azt megtudtam, a szóban forgó boszorkány kunyhóját csak egy 
nagy erejű varázstárgy segítségével leszünk képesek megtalálni. Tovább faggatóztam, és las-
sacskán világossá vált, hogy az említett „varázstárgy” egy üveg vodkát takar, amiért cseré-
be a pofátlan spekuláns hajlandó lenne megjelölni térképünkön a banya pontos tartózko-
dási helyét. Alkohol ugyan nem volt nálunk, de szerencsére ott lapult a tarsolyunkban egy 
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másik, hasonlóan nagy erejű talizmán: Sztálin acélos ökle, melynek köszönhetően néhány 
percen belül készséges útbaigazításban részesültünk.

Már egészen beesteledett, mire megérkeztünk a keresett vityillóhoz; a sötét viharfelhők 
közül úgy tekintett le ránk a hold, mint valami mindent látó Vij. Hamarabb is célba érhet-
tünk volna, de Trockij féltávon elveszítette a szemüvegét, és onnantól kézen fogva kellett 
vezetnünk, nehogy elcsámborogjon a helyes ösvényről – Sztálin, becsületére legyen mond-
va, alig néhányszor próbálta csak viccből az utunkba eső mocsarakba és tüskés bozótosok-
ba irányítani. Gyanakodva méregettem a holtsápadt derengésbe burkolódzó, díszes farag-
ványokkal ékesített faházikót: se csirkeláb alapzat, se csontokból épített kerítés, csak né-
mi ízléstelen, tanyasi rokokó. Miután kopogtatásunkra nem érkezett válasz, benyitottunk: 
a kandallóban frissen rakott tűz lobogott, de sehol egy eleven lélek. Légypiszkos dunsztos-
üvegekbe suvasztott gombatetemektől roskadoztak a polcok, szárazra aszott kalapocskák 
lógtak vaskos füzérekben a gerendákról, feldarabolt tönkök miriádja oszladozott fonott ko-
sarakban. Lám csak, valaki nagy örömét leli itt a magántulajdon felhalmozásában, és de-
geszre zabálja magát, miközben Janovka kizsákmányolt parasztjai meg éheznek!

Hirtelen dögletes penészszag töltötte be a kalyibát, és a hátunk mögül egy síri hang szó-
lalt meg: „Legyetek üdvözölve, vörös vitézek. Már vártam rátok.” Sarkon pördültünk, és 
egy ránézésre legalább százéves matrónával találtuk szembe magunkat: szinte egész testét el-
rongyolódott fekete köpeny takarta, csak itt-ott bukkant elő mohos kelések borította kér-
ges bőre. Csőrszerű orr, sötét bogyószemek – kicsit Rosa Luxemburgra emlékeztetett, ha-
bár közel sem volt annyira félelmetes. Hatásos belépője azonban így is különös reakció-
kat váltott ki elvtársaimból: Lev Davidovics reszkető kézzel szarvszerű jelet mutatott, Jo-
szif pedig kivette szájából a pipáját (aznap talán először), és háromszor átköpött a bal vál-
la fölött. Úgy sejtettem, a szemmel verés ellen próbáltak védekezni, ám a boszorkát nem 
hatotta meg a produkciójuk – ennyi erővel a párttagságijukat is felmutathatták volna neki.

Elérkezett hát az ideje, hogy kiderítsem, tényleg képes-e ez a kulákgyanús banya bele-
kukkantani az orosz történelem leendő fejezeteibe. Sztálinhoz hajoltam, és a fülébe súg-
tam: „Célszemély beazonosítva. Most nyakon csípjük.” Sajnos egy másodpercre megfeled-
keztem róla, hogy Koba először üt, és még utána sem kérdez. „Amennyiben tudni akarjá-
tok, mit tartogat számotokra az eljövendő, előbb meg kell felelnetek három találós kérdé-
semre. Az első…” – házigazdánk eddig jutott érezhetően jól begyakorolt mondókájában, 
amikor is Sztálin elibé lépett, rámarkolt a pipájára, és egy lendületes mozdulattal belevág-
ta az anyóka torkába. Szemlátomást nem ilyen válaszra számított: néhány pillanatig csak 
döbbenten állt, majd korát meghazudtoló fürgeséggel rohangálni kezdett a kunyhóban, 
körbe és körbe, miközben a nyakából kiálló pipa kékes füstpamacsokat és sűrű vérzivatart 
eregetett. Olyan volt, akár egy elszabadult, démoni lokomotív – Trockij megbűvölt mo-
sollyal az arcán figyelte az előadást, amit őszintén szólva kissé nyugtalanítónak találtam. 
A vén szipirtyó hamarosan belefáradt az intenzív testmozgásba, és erőtlenül a padlóra ro-
gyott – szörcsögve és rángatózva egy kis ideig még elpöfékelt magában, aztán végleg felha-
gyott a dohányzással. Nos, egyvalamit legalább megtudtunk: vámpír ellen karó, Baba Jaga 
ellen Herzegovina Flor-bagó való…

Maradt a B terv: rekvirálni azokat a mágikus galócákat. Elvégre, ha egy ilyen rozoga 
folklór-szökevényt beavattak az eljövendő rejtelmeibe, talán a nagy sikerű Április elsejei té-
zisek (avagy tréfás taktikák a proletárdiktatúra bevezetéséhez) szerzőjének is hajlandók meg-
súgni ezt-azt… Ismét végigjárattam tekintetemet a kunyhóban összecsődült tarka gomba-
seregleten, galócát azonban sehol sem láttam, úgyhogy félretessékeltem Sztálint, aki olyan 
vehemensen rángatta vendéglátónkba szorult pipáját, mintha csak az Excaliburt próbálná 
kiszabadítani, és undoromat leküzdve átkutattam a néhai boszorkány öltözékét. Egy titkos 
kis zsebecskében végül egy lélegzetelállító példányra bukkantam: kétségkívül a muhomorok 
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fajába tartozott, ennek a gombának azonban még a tönkje is pirosas volt, kalapját pedig 
fehér pettyek helyett csillagszerű, sötétvörös foltok borították. Soha nem találkoztam még 
efféle galócával. Hát csakugyan a kommunizmus kulcsát tartom a kezemben? Csak egyfé-
leképpen tudhattam meg: lehunytam szememet, Vargánya elvtársra gondoltam, és fogai-
mat a galócába mélyesztettem…

…a többi pedig már történelem. Ugyan mit számít ma már, hogy tébolyultan üvöltözve 
kiviharzottam a kunyhóból, és faképnél hagyott elvtársaim csak hajnaltájt találtak rám egy 
közeli mező kellős közepén, vezető marxistához meglehetősen méltatlan helyzetben: elvá-
laszthatatlan sapkámat leszámítva teljesen meztelenül, derékig a nedves-föld-anyába temet-
kezve, görcsösen mellemhez szorítva a megkezdett gombát… Mire visszaértünk Petrográdba, 
szívemben már nem volt többé helye szégyennek és kételynek, lényemet színültig kitöltöt-
te az egész birodalmat hamarosan feje tetejére állító titok, melyben egyedül én, a gombák 
kiválasztottja részesültem. Senkinek nem árultam el, mi mindent pillantottam meg üve-
ges szemeimmel a kietlen janovkai tájba ágyazódva… Olyan dolgokat, amiket az egyszerű 
emberek el sem hinnének… Láttam a lángot lövellő Auróra cirkálót a Néván… Gyilkolni 
kész tömeget az éjben a Téli Palota kapujánál… A régi Oroszország könnyeit a forradalom 
viharában… Mintha kész szövegkönyvet kaptam volna az elkövetkezendő hetek drámai 
fordulataihoz – végre minden rendelkezésemre állt ahhoz, hogy alaposan felkészüljek a fő-
szerepre, és rendíthetetlen magabiztossággal álljak ki a történelem lángokba borult színpa-
dára. Szó se róla, emlékezetes alakítást nyújtottam. Onnantól fogva valahányszor csak úgy 
éreztem, elkél némi tisztánlátás az események káoszában, elég volt belekóstolnom a krem-
li irodám páncélszekrényében őrzött vásárfiába – a gomba sosem tévedett, így nem téved-
tem én sem. Galóca-fogyasztásomról részletes kimutatást vezettem: Breszt-litovszki béke – 
1 gramm; Borsó cár polgártárs pusztulásának megünneplése – 1,5 gramm; Stratégiai döntések 
a polgárháború alatt – összesen 20 gramm (a mérsékelten sikeres lengyel háború egy félre-
nyelt falat eredménye volt…); Új gazdaságpolitika – 0,5 gramm…

Ám a varázsgomba elfogyott, és hamarosan elfogyok én is, az éhség végleg felemészt… 
Pedig az évek során mindent elkövettem, hogy nélkülözhetetlenné vált szellemi tápláléko-
mat pótoljam. Legjobb tudósainkat bíztam meg azzal, hogy titokban kísérletezzenek ki 
egy jövendőmondó muhomort, a Cseka által verbuvált önkéntesek azonban még a legígé-
retesebbnek hitt galócákra sem reagáltak valami kedvezően: ha meg is pillantottak vala-
mit mindazon csodákból, melyek Szovjet-Oroszországra várnak, elmondani már nem volt 
alkalmuk, ugyanis mind kómába zuhantak, megőrültek, vagy fejjel a falnak rohantak, de 
olyan is előfordult, hogy a delikvens koponyája magától hasadt darabokra a benne megnyílt 
történelmi távlatoktól… Szibériai sámánokkal és vajákos asszonyokkal teltek meg a börtö-
nök, de semmi használhatót nem sikerült kihúzni belőlük. (És Földanyácska bosszút álla az 
enfarkába harapott Veres Kelgyón, és nem engedé vissza kebelére száz hosszú esztendejig…) Még 
egy speciális különítményt is útnak indítottam Janovkába, hátha maradt ott néhány rene-
gát csodagomba, de a megadott helyen nyomát sem lelték semmiféle kunyhónak. Trockij-
hoz is hiába fordultam némi baráti segítségért (Muszáj varázsgalócához jutnom! Valld be, te 
kétszínű álszömörcsög, hogy te is találtál belőle a banyánál!): szemrebbenés nélkül letagadta 
mesébe illő ukrajnai boszorkánypogromunkat, és váltig állította, hogy miután prédikáto-
ri gúnyámban beestem az ajtaján, egy teljes hétig lázas delíriumban hánykolódtam, olyas-
miket zagyválva, hogy „vesszen a nemespenész” meg „vörösen izzik már a parázstapló”… 
Mondanom sem kell, Sztálinnál sem jártam nagyobb sikerrel: elkeseredett könyörgésemre 
(Érts már meg, te elcseszett tuskógomba: belepusztulok, ha nem szerzek még egy utolsó adagot! 
Ki vele, hol rejtegeted a muhomort?) csak sötéten felnevetett, és mintha ott sem lennék, él-
vezettel szívta tovább a pipáját – ugyanazt a pipát, amivel annak idején a Baba Jagát meg-
csapolta… Undorító. És ez a hidegvérű banyagyilkos fog az örökömbe lépni? Ő szavatol 
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majd azért, hogy a bőséges szovjet embertermésből csak az ökológiailag tiszta példányok 
kerüljenek át a  kommunizmus kosárkájába?! Mert nincs szükségem látnokgombára ah-
hoz, hogy tudjam: politikai végrendeletemben hiába intettem óva a Pártot, hogy kataszt-
rófához vezethet, ha Koba veszi át a gyeplőt, figyelmeztetésemnek nem sok foganatja lesz…

De már nem számít… Lényegtelen, színleg kit állítanak a helyembe… Mert én leszek 
az, aki a síron túlról is utat mutat egyetlen gyermekemnek, a Szovjetuniónak. Magam vá-
lok az eljövendő nemzedékek varázserejű galócájává. Elhasznált testem hamarosan meg-
adja magát a bomlás törvényeinek, ám ahol elhal az anyag, ott színre lépnek a gombák, és 
nincs a világon olyan erő, amely feltartóztathatná őket, amikor feleszmélnek. Burjánzás és 
szimbiózis – ez legyen jelszavunk! Egy galambica önmagában erőtlen; a galambicamilliók – 
legyőzhetetlenek. Kössük hát össze gombafonalainkat, terjesszük ki földalatti mozgalmun-
kat, hálózzuk be az egész világot, és egyetlen gigászi tenyészetként rezonáljunk az Internaci-
onálé ritmusára. Vlagyimir Iljics meghal, de porhüvelyéből egy múlhatatlan szóma sarjad – 
Vargánya Vova kollektív ideája, a nép új ópiuma. És aki megízleli vörös kalapját, egy élet-
re belátja – a spórák tanítása mindenható, mert igaz. Előre, elvtársak, egyesüljünk a hallu-
cinogén leninizmus eszméjében!   


