
A SITAHANOVKA 
(DRÁMARÉSZLET) IRTA: POSSONYI LÁSZLÓ 

Pierre és Lyda két különböző világ gyermekei. Pierre nyugateurópai individualista, 
aki diplomatának készül. Lyda jóformán nem látott mást az életből, mint a szovjetet, 
amelyben tizennégy éves kora óta él. Lyda versenymunkásnő (sztahanovka), csak a 
munkásság sorsa érdekli, gyárkonyhákat szervezett nekik és most egy gázvédelmi köny. 
vön dolgozik, miután egy olcsó gázálarcot talált fel. A szerelern a Néva egyik szigetén 
mégis összehozza ezt a két lelket. Az itt közölt részlet a dráma első felvonásának har
madik képe. Szergej, akiről szó van, Pierre orosz nagybátyja, aki fehér tiszt volt. Mi
közben Szergej a tizennégyéves Lydát részeg katonáktól megmentette, a vörösökhöz 
kellett szöknie és ott is maradt. Mint volt fehér tisztet leleplezték és nyomorékká verték. 
Lyda ezzel a magatehetetlen, beteg emberrel élt eddig. Pierre átutazóban van Leningrádon. 

A J elagin-sziget a Néva torkolatában ugyanaznap estefelé. Bokrokkal sílríln benőtt,
elvadult parkrészlet, melynek hátterében két ta közt a távolból egy hajdani nyári palota 
sziluet;je látszik. A fil itt egészen magas és letaposatlanul jris«, A kis tisztás egy emelkedés 
szélén van, erre ül le Pierre és Luda, Bár erősen alkonyodik, egészen este nem lesz, hanem 
kékes-jehér, átlátszó fény váltja fel az esthomályt. 

PIERRE: 
Anyám sokat mesélt ezekről a szigetekről. Itt töltötte el a fiatalságát, sze

gény. De én egészen másnak képzeltem ezt a helyet ... 

LYDA: 
Szebbnek, úgy-e? 

PIERRE: 
Álomszerűbbnek. 

LYDA: 
Mi most nem érünk rá parkokat, meg palotákat rendben tartani. Külön

ben Sem sokat látsz már belőle, mindjárt este lesz. 

PIERRE:
Talán a homályban többet érzek meg belőle.

LYDA: 
Te mindig érezni akarsz. 

PIERRE: 
(Almodozva.) Villákkal, zenével, víg emberekkel volt itt tele anyám sze

rint minden. És sok virággal ... 
LYDA: 

(Letép a magas fű közül egy mezei virágot.) Most csak ilyen virág van ... 
Ezzel kell megelégedned. 

PIERRE: 
(Atveszi, 8zétmorzsolja kezében a virágot.) Itt minden elvadult és össze

omlott azóta. Anyámnak nem fogom megmondani, hogy itt jártam ... 

LYDA:
Az anyád világa is összeomlott.

VIGILIA 11 



PIERRE: 
(Megáll és megfogja a Lyda karját.) De nézd, most, hogy a nap egészen 

lement, ebben a különös esti fényben újra megszépül minden. 

LYDA: 
Sok minden nem látszik most ... 

PIERRE: 
Az anyám meséi mégsem hazudtak. Ez a szépség és álmodozás szigete. 

LYDA:
Különös vagy megint Pierre. Sokszor nem értem, mit akarsz.

PIERRE: 
Nézd a Jelagin palotát. Azt hiszem, hogy ez az. Hogy elmult belőle a di

csőség és a fény. Lehunyta összes szemeit és alszik. Omladozik. Igy mulik el 
minden ezen a világon. (Lydához, aki közben tovább akart menni.) Várj, ne menj 
még tovább. Nézd, milyen csendes itt minden, mintha csak a lelkek suhannának 
át régi lakhelyeik felett. Olyan, mint egy temető ... 

LYDA: 
Ti mindig ráértek a multon álmodozni. 

PIERRE: 
Most te is ráérsz. 

LYDA: 
Mi inkább el akarjuk felejteni, mert csak szenvedést jelentett számunkra. 

PIERRE: 
És most nem szenvedtek ? 

LYDA: 
Most a jövőért dolgozunk és nincs időnk elmult dolgokon álmodozni. 

PIERRE: 
Mert nincs is multatok. 

LYDA: 
A mi multunk nyomorult viskókban, meg bűzös proletárnegyedekben van. 

Ott nem keres senki szép emlékeket. 

PIERRE:
Otthon, a faluban a ti életetek is szép lehetett.

LYDA: 
Az én falumat kétszáz éve alapították és a parasztok belefultak a mocsárba, 

mikor a várat építették. Az én őseim is köztük voltak. Ez az én multam. 

PIERRE:
Sokat szenvedtetek ?
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LYDA: 
Sebes volt a testünk és pókhálót, meg trágyát raktak rá orvosságul. Igaz, 

szép szavakat is durozsoltak hozzá. Mint ma neked az anyám. 

PIERRE: 
Hát nem volt kedves ott az anyádnál, az öreg nénikék közt ! 

LYDA: 
Te egy romantikus félórát töltöttél ott és nem mentél be az anyám szo

bájába, hol bűz, nyomor és betegség lakik. Te a rongyok festőiségét láttad. 
Én, sajnos, ismerem mögöttük a beteg, elhasznált testeket. 

PIERRE: 
Amerre csak vittél, mindenütt beteg, kimerült embereket láttam. Ez itt 

az élet. 
LYDA: 

Mert hagytuk eddig, hogy így legyen. Sőt te ma is gyönyörködsz benne. 

PIERRE:
Gonosz vagy, Lyda. Nem gyönyörködtem.

LYDA: 
Az ilyen házakból kerülnek az utcára a lányok, mert nem birják a verést, 

meg az éhezést. Itt isszák le magukat bérfizetéskor az emberek és megvert 
asszonyok sikoltozásától hangos az udvar. Csakhogy te ezt mind nem vetted 
észre. Sőt, "jó" is voltál. Láttam, amint pénzt adtál az anyámnak. Milyen 
hamar megértette egymást az úr és a szolga. 

PIERRE: 
Hát ezért futottál úgy el 1 

LYDA: 
Nem láttad, hogy anyám tízannyi pénzért akár el is adott volna, ha ma is 

hatalmában volnék. 
PIERRE: 

Ugyan. 
LYDA: 

Szerencsémre a.maga.m lábán állok és túl öreg vagyok már ehhez. 

PIERRE:
Ugyan hányéves vagy, hogy ilyen büszke vagy rá?

LYDA:
(Őszintén.)Szeptemberben leszek huszonhat.

PIERRE: 
(Meglogja a Lyda mindkét kezét 8 mintha gyerekhez szólana.) Látod, ha nem 

is sokkal, én vagyok az idősebb. (A földre ül, mindig fogva a Lyda kezét és vonja 
maga lelé ötmagát ie.) Gyere ülj ide mellém, te gondo tól gyötört kislány. 
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LYDA: 
(Kissé visszatartja magát, aztán két térdére esik és így áll szemben Pierrerel.} 

Ezt nem lehet összehasonlítani, az én életemet, meg a tiédet. 

PIERRE: 
Miért ne lehetne. 

LYDA: 
Én legalább tíz évvel vagyok idősebb, mert azóta naponta tizenhat órát 

dolgozom. 
PIERRE: 

Csakhogy erre is rajöttél. (Lyda fel akar kelni.) Most itt vagy és nem en
gedlek. (Egészen maga mellé vonja és leülteti az emelkedéere.] Most szabadnapos 
vagy, ráérsz. 

LYDA: 
(Csendesen a fejét ingatja.) 

PIERRE:
Téged talán mindig megvertek, ha nem rohantál eléggé?

LYDA: 
(Keserűen vágja rá.} Igenis vertek. Csak most nem vernek már, hogy min

denkinél gyorsabban megyek. 
PIERRE: 

Nem úgy nézel ki, mint akit verni lehet. (Kötekedve.) Te, élmunkásnő.

LYDA: 
Ha tudnád, mennyi minden kellett, amíg idejutottam, nem csúfolnál. 

Ma akkor vagyok nyugodt, ha egész nap dolgozohatom és nem kell semmi 
másra gondolnom. Más ember lettem közben ... 

PIERRE: 
Másra is gondolhatnál néha. 

LYDA: 
Nem szeretem, ha így álmodoznak mellettem, mint te ... ez idegessé tesz. 

PIERRE: 
(A Lyda vállára teszi a kezét, hizelegve.) Hát nem tudsz semmit elfelej

teni ? . " Mért kellett téged verni ? 

LYDA: 
Mikor Szergej megmentett, falusi gyerek voltam. Rugtam és csíptem, ha 

hozzám értek. 
PIERRE: 

Most csak szavakkal teszed ezt. 
LYDA: 

Az más volt. A pap a fehérekkel cimborált és éjjel nekem kellett titokban 
ennivalót vinni nekik az erdőbe. Valami korcsmát verhettek fel aznap, mind 
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részegek voltak. Pfúj. Szergej úgy tépett ki a kezükből ... Jött velem Lenin
grádba. 

PIERRE: 
Szergejtől mégis szép volt, hogy megmentett. 

LYDA: 
De én tőle is mindig féltem. Ha hozzám ért, rúgtam és haraptam. Akkor 

kezdett verni. 
PIERRE: 

Lovagiasság némi foltocskákkal. Remélem, hamarosan abbahagyta idomí
tásodat. 

LYDA: 
Azután is mindig megvert, ha nem dolgoztam, vagy tanultam eleget. Buta 

parasztlány voltam akkor, alig végeztem néhány iskolát. Tulajdonképen há
lásnak kellett volna lennem. 

PIERRE: 
Milyen jó vagy, hogy így kitartottál mellette. 

LYDA: 
Tanulni akartam, ha nem is olyan sokat és oly rendszeresen, mint Szergej 

megkövetelte. Minden este kikérdezett a feladott leckéből és megvert, ha 
nem tudtam a számtant vagy a csillagászatot. Ma sem szeretek az égre 
nézni, mert mindig ez jut az eszembe. 

PIERRE: 
Furcsa összefüggés. De Szergej legalább feltalálót csinált belőled.

LYDA: 
Azt nem Szergej csinálta. Ó letagadta a gyárban, hogy fehér volt. Társai 

kieütötték, azt hitték, hogy kém és összevissza verték. Azt hittem, sohasem 
jön vissza a börtönből.

PIERRE: 
És visszajött ... 

LYDA: 
Egyszer csak ott találtam a szobámban nyomorékon. Akkoriban sokat 

ittam. 
PIERRE: 

Egyre szebb lesz. Mit ittál, te szerencsétlent 

LYDA: 
A legerősebb vodkát. Csak ezt lehetett kapni, se kenyér, se krumpli 

nem volt Leningrádban. Egésznap dolgoznom kellett, éjjel Szergejt ápoltam. 
Kellett valami, ami fenntartson, hisz akkor is vert ... 

PIERRE:
Nyomorékon már nem tudhatott verni.
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LYDA: 
Egymás mellett volt az ágyunk és az ő botja ott volt az ágy mellett. 

Éjjel mélyen aludtam, nem hallottam, ha szólt. De a botjával elért, mert 
kicsi volt a szeba és nem tehettem messzebbre az ágyat. Szerencse, hogy 
inni tudtam ... 

PIERRE:
(Magához 8zorítja). Szegény, szegény Lidocska.

LYDA: 
(Elhúz6dik.) Nem azért mondtam, hogy sajnálj, hanem mert utálom 

a tudatlanságodat. Azt a gyanutlan, bámuló szemeteket, amivel idejöttök 
csodálkozni rajtunk, mint egy állatkerten. 

PIERRE:
Ugyan, Lidocska.

LYDA:
De talán az állatokról is többet tudtok, mint rólunk. Erre nem értek 

rá, mert számon kell tartanotok az összes régi palotákat, bálakat és mulat
ségokat. 

PIERRE: 
Milyen szerenceétlen vagy. Hogy tudsz gyűlölni,mikor úgy tudsz sze

retni is ... 
LYDA: 

Nem vagyok szerenesétlen. Én átvágtam magam. Megmentett a párt. 

PIERRE:
A párt?

LYDA:
Igen, a párt. Előbb csak a magam nyomorát éreztem és ittam. De lassan 

megismertem a munkásság életét és beálltam a sorba, hogy mindent meg
változtassunk. Akkor lettem öntudatos. Akkor lettem ember. 

PIERRE:
Mikor még jobban kezdtél gyűlölni minket.

LYDA: 
Akkor már nem törödtem mással, csak a magaméival. Leszoktarn az 

ivásról, mert a pártmunka célt adott az életemnek. Ekkor volt a nagy éhség, 
a munkások szédültek a gyárban a munkapad mellett. Ezért csináltuk meg 
a gyárkonyhát. {Keeerűen.} Hisz gyerekkoromban a fehéreket is nekem 
kellett táplálni. Csak folytattam, ahol elkezdtem. 

PIERRE: 
Milyen elfogult vagy. Ha a vörösek akkor megcsípnek, még rosszabbul 

bántak volna veled. 
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LYDA: 
Tudom, részeg férfi mind egyforma. Ezért tartottam ki Szergej mellett, 

mikor nyomorék lett. (Gúnnyal.) Volt egy férjem, egy vörös párttag. Szergejt 
magam irattam be. Igy legalább biztonságban voltam a férfiaktól. Dolgoz
hattam. 

PIERRE: 
Szerettél és gyűlöltél. Azt hitted, a munka egyensúlyba hozhatja ezt 

It két érzést. 
LYDA: 

Dolgoztam értük. Enni adtam nekik és akkor már én sem voltam éhes. 
Könyveket írtam nekik. Könyvtárakat szerveztünk. 

PIERRE:
Jó sok propagandával, hogy még jobban gyűlöljenek.

LYDA: 
Azzal, ami nekik kellett, hogy öntudatra ébredjenek és dolgozzanak. 

És most majd az életüket is megmentjük, ha le akartok tiporni minket. 

PIERRE: 
Olyan vagy mellettem, mint egy kis dühös, folyton berregő gép, amelyet 

megindítottak és nem tud megállni. Volt diákkoromban egy kis gyöngy
házba foglalt vekkerórám, foszforeszkáló számlappal. Ez figyelmeztetett 
mindig: felkelni, dolgozni. Pedig nagyon szerettem aludni. Csak azért nem 
dob tam ki, mert a gyöngyház szép, tompafényű lapokban borította be. 
Ehhez hasonlítasz te is. A bőröd megfogja a szememet ... a szemed világít 
itt a sötétben is . .. de úgy berregsz ... 

LYDA:
Hogy szeretnél kidobni az ablakon.

PIERRE: 
Az égre nem tudsz nézni, mert a verések jutnak eszedbe és mindennel 

így vagy. Hát téged sohase szeretett senki, hogy elereszthetted volna egy 
kicsikét magad? 

LYDA: 
(Mohón.) Mindenki szeret a pártban. Csupa jóbarát ... 

PIERRE: 
Nem úgy . . . szerelemmel ... 

LYDA: 
Polgári romantika. A szerelmet csak ti beszélitek be magatoknak, mert 

sok időtök van hozzá. 
PIERRE: 

És mégis, sohase vágytál többre, mint amit a munka adhat? Elveszni 
egy érzésben .•. 
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LYDA:
(Sokára felel.) Nem tudom ...

PIERRE: 
Sohasem oldódtál fel úgy az örömben, hogy eltúnt volna előled a meg

szokott világ és mindennek más képe, más jelentése támadt volna? Hogj
szép lett, megfiatalodott volna veled a világ? 

LYDA: 
Szégyellenem kell magamat, de az előbb egy pillanatra, mikor az éveink

ről beszéltünk, szinte irígyeltelek téged ... 

PIERRE: 
Engem? 

LYDA: 
Irígyeltelek a felelőtlenségedért és a fiatalságodért. 

PIERRE:
Mikor te vagy a fiatalabb.

LYDA:
Ez nem igaz. Nagyon öreg lettem közben. Felelős lettem a gyárért, 

az Ossoavjachimért, a pártért, a találmányomért, a könyvemért. hogy időre
meglegyen. .. Felelős vagyok Szergejért, aki nagyon szeret a maga módján, 
szegény nyomorult. .. Felelős vagyok az anyámért és felelős voltam itt 
teérted is, most hogy itt voltál. .. (s6hajt.) Jó, hogy már elmész ... 

PIERRE: 
(Szemrehányóan, de egy kis bocsánatkeressel.] Nagyon Bo terhedre voltam! 

LYDA: 
(A Pierre karjára teszi a kezét) Nem voltál terhemre, csak azt éreztem, 

hogy megzavarsz. Megfertőzöl a gyermekességeddel és Bo felelőtlenségeddel.

Félek, hogy ez ragadós ... 
PIERRE:

Csacsikám, hogy ragadhatna ez rád?

LYDA: 
Máris sokat mulasztottam. A könyvemmel most kell elkészülnöm, 

mert augusztusra a gyárban versenyre hívtam ki az összes élmunkásokat. 

PIERRE:
Még ez is. Miféle komédia ez; te sztahanovka?

LYDA:
Nem komédia. November hetedikére egymillió gázálarcnak kell el

készülnie és hogy meglegyen, nekem magamnak kell megadnom Bo munka 
tempóját. 
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PIERRE:
Gyönyörű feladat.

LYDA:
Napi tizennégy órát fogok dolgozni, mert az Ossoavjachim díját akarom. 

Te pedig anyád mulatságairól, érzésekről beszélsz nekem. Nem jó nekünk 
együtt lenni, Pierre ... 

PIERRE: 
(Elgondolkozva simogatja a kezét). Akkor még sápadtabb lesz az arcod ..• 

Még fáradtabban fogod vonszolni magad estefelé a sivár leningrádi utcákon. 
És én sem leszek itt, hogy egy kis könnyelműeégre csábítsalak. 

LYDA:
Ne sajnálj! Sohasem bírtam, hogy sajnáljanak.

PIERRE:
Mert ostoba módon gőgös vagy.

LYDA: 
Arra gondolj inkább, milyen jó lesz nekem, ha már nem leszel itt. Minden 

megy majd a régiben. 

PIERRE: 
Sohasem megy minden úgy, mint azelőtt. Minden mindig változik. 

LYDA: 
Csak a munkámra fogok gondolni és semmi másra. Este, mint egy fa

darab fogok ágyamba hullani... mintha megint ittam volna. És akkor 
nyugodtan fogok aludni... nem lesznek gondolataim, Pierre ... 

PIERRE:
Nem lesznek gondolataid, úgy hiszed?

LYDA: 
(Sóhajt és lehunyt szemekkel hátradől a füvön, mereven, mint egy fadarab.) 

Dolgozni és aludni fogok ... 

Egy ideig csend. Lydia lehunyt szemekkel fekszik, mintha elaludt volna. Fehér 
fény esik arcára és megvilágitja az egész elgyötört, fáradt alakját. Pierre nézi, egyre 
közelebb hajol hozzája. A csendben távolról egy hajótülök szól hosszasan és vontatot
tan, azután az is elhallgat, csak a bogarak ciripelése hallatszik. Aztán szél suhan át 
a fákon és néhány egészen elmosódott harmonikaszófoszlányt hajt keresztül a fák között. 

PIERRE: 
(Lyda mellé dől, megcsókolja az arcát és átöleli.) Most így próbálj egy

szer aludni, te kis fáradt gép. 

LYDA: 
(Mintha villanyütés érte volna, egész testében megrázk6dik, de Pierre újMl 

egészen gyöngéden megcsókolja és erre visszahull előbbi mozdulatlanságába.) 
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PIERRE: 
Most. ne gondolj semmire, csak hagyd, hogy kényeztesselek. Most csak 

te magad vagy és nem a munkától megszállott Lyda . .. Milyen szép vagy 
így a holdfényben, hogy nem agitálsz, nem mozogsz és nincsenek örökös 
véleményeid ... Csak aludj, engedd el magad és pihend ki azt, hogy mindig 
védekezned, karmolnod és harapnod kellett. Hogy mindig résen álltál ... 
Most én vigyázok rád és nem vagy ellenfél. " nem vagy proletár, csak 
egy szegény kis elgyötört lélek. Most én őrizlek ... csak mi vagyunk itt 
ketten és a csillagok, meg a végtelen. .. (Egészen átölelve tartja és csókolja 
előbb a hajánál a homlokát, aztán végig le az arcát és a száját. Csend, hajó
tülök, végül ismét a szél egy egészen elhaló harmonikaezá foszlánnyal) . 

LYDA: 
(Lassan bontakozik ki, de a Pierre karjaiban marad és csak kis időre nyitja 

ki a szemét, Felnéz az égre, arca egy pillanatra álmodozó és átszellemült lesz, 
de abban a pillanatban el is mosolyodik.) Te se csinálj most propagandát 
a csillagoknak... (Karjával átöleli a Pierre nyakát és visszadől előbbi helyére.) 

FÜGGÖNY. 
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