
FORUM
Ismét arról,
amiről az aprítógépgyári munkás,
a karcagi brigád tagok beszéltek
-egy könyv kapcsán-írói szemmel

A Szolnok megyei szocialista brigádok zebegényi olvasótáborában vetődött
fel tavaly az a gondolat, hogy érdemes lenne könyvismertető vetélkedőt ren-
dezni. A jelentkező brigádok maguk választottak egy-egy olyan könyvet, amely
szerintük nemcsak irodalmilag értékes, hanem — tárgyát tekintve — számukra
külön is hasznos és ismertetésre érdemes. Így esett választásuk többek között
Földes Mihály A szökevény című regényére. A vitával egybekapcsolt vetélkedőt
meg is tartották a martfűi művelődési házban, amelyről hangfelvétel is készült.
A találkozón részt vett a szerző is — a Volán 7. számú Vállalatának Rámán
Kató brigádja hívta meg —, aki később levélben foglalta össze tapasztalatán.

A martfűi vitából

— Kezdjük mindjárt azzal, hogy bemutatjuk a 7. sz. Volán "Rámán Kató
szocialista brigádját:

— SZABÓ SÁNDORNÉ, SIMON ISTVÁNNÉ, JÁNOSI GÁBORNÉ, KASZAI
IRÉN, FEKETE IMRÉNÉ, THURZA ANDRÁSNÉ, VADÁSZ JÁNOSNÉ,
ÁBEL LÁSZLÖNÉ, HAGYMÁSI LAJOSNÉ, SZÁNTÓ LÁSZLÖNÉ
— És a brigádvezető?
— LÉVAI MIHÁLYNÉ

— Miért választották ezt a könyvet?
SIMONNÉ: A rádióban hallottam róla. Elolvastam és úgy ajánlottam a tár-
saimnak.
— Tudják egymásról ki az, aki általában a legtöbb könyvet olvassa?
LÉVAINÉ: Pontosan Simonné Katika a legolvasottabb közöttünk, és ezért őt
kértük meg, hogy válassza ki, melyik könyvet olvassa el a brigád.
— Melyik az a részlete, amelyikről úgy gondolják, a legjobban jellemzi a
könyvet?
SIMONNÉ: Kétszer olvastam el, kétféle módszerrel. Először végig, utána pedig
csak a brigádra vonatkozó részeket emeltem ki belőle. Nekem történetesen a
22. oldal lenne a leginkább megfelelő az ismertetésre.
— Ahol az író bemutatja a brigádtagokat?
SIMONNÉ: A brigádtagokat, az alapítás körülményeit, és a brigád szellemére
is lehet belőle következtetni.
— Tulajdonképpen kiről szól ez a könyv, ki a főhőse?

A Fórum írásait-anyagait a vita szándékával adjuk közre; ellenük vagy mellettük szóló
véleményeknek, gondolatoknak ugyanitt örömmel adunk helyet.
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DUDÁSNE: A főhőse Vitár Dezső. Amint a cím is mutatja — egy szöke-
vény és . . .
— Várjunk egy pillanatra. Igaz ugyan, hogy ő a főhőse, ő a könyv címadója,
hogy úgy mondjam, de amikor az előbb arról beszélt, hogy kiről szól a könyv,
mégsem őt nevezte meg, hanem egy másik szereplőjét. Miért?
ÁBELNÉ: Marich ,amikor a könyv íródott, már halott volt. De gyakorlatilag
róla is szól a könyv, mert ő nevelte meg ezeket az embereket, hogy ilyen jó
és kiváló brigádtagok legyenek. És igaz, hogy Vitár Dezső a főszereplője, de
a háttérben mindig ott van Marich is, akinek a nevét később fel is vette a
brigád.
— Ki a legrokonszenvesebb szereplője a könyvnek?
SZÁNTÓNÉ: A brigádvezető, Stoll szerintem, mert annyira hat az emberekre,
annyira ismeri a brigád tagjait, és olyan kiváló családi életet él, hogy szinte
példaképül áll a többiek előtt. Persze mindenkinek az életében van probléma.
Ebben a brigádéletben és a brigádvezető életében is. Fiatal korára gondolok.
— És mintaházasság?
SZÁNTÓNÉ: Mintaházasság is.
— Ki a legkevésbé rokonszenves a könyvben?
THURZÁNÉ: Hát nekem nem tetszett, amikor kitértek arra a Jánosra, a
Stoll haverjára. És bemutatták, hogy a felesége hogyan viselkedik azzal az
emberrel. Szerintem mellékszereplők, de nem szimpatikus emberek voltak.
Nem kellett volna őket olyan részletesen bemutatni. Azokat a rossz tulajdon-
ságokat, amikkel fel voltak ruházva. Már nem a János, hanem inkább a felesége.
— Térjünk át akkor egy másik kérdésre. Mi volt az, amiről úgy érezték, hogy
tényleg így van az életben is, esetleg így van a maguk brigádjában is?
FEKETÉNÉ: Énnekem nagyon tetszett a brigádértekezlet. Hogy tényleg min-
denki nyíltan és nyugodtan elmondta a véleményét (ahogy nálunk is), és meg-
hallgatnak mindenkit, fölülbírálják, komolyan veszik ezeket a problémákat,
amiknek a megoldását tényleg közös szívügyüknek tekintik.

— Arra a részre gondol, amikor a főhős, illetve Vitár már úgy dönt, hogy
mindenképpen ott hagyja a brigádot, és átmegy a másik vállalathoz? A mű-
vezetői irodában való beszélgetésre?
FEKETÉNÉ: Igen, nekem az a rész nagyon tetszett. No persze volt egy olyan
szereplő, aki rávágta az ajtót Vitárra. Ez azt hiszem, emberi gyengeségből adó-
dik, hogy elragadtatja magát. De egyébként szerintem ez nagyon jó, hogy így
megvitatták komolyan ezt a kérdést, és megpróbálták, hátha el tudják a szándé-
kától téríteni? Hogy hátha mégis meg tudják győzni: itt is lehet a gyárban
azért valami jót kezdeni.
— Mindannyian elmarasztalták Vitárt?
ÁBELNÉ: Én nem marasztaltam el teljesen. A végén, amikor mindenki ellene
fordult, azt én egy kicsit durvának is tartottam. Egy olyan jó és kimagasló
brigád, ahol a brigádszellem szintén kimagasló és mindenki elismerte őket, a
végén azért nagyon durván bántak a főhőssel.
DUDÁSNÉ: Vitárnak igaza volt abban, hogy elavult a csarnok, a szerelőcsar-
nok, elavultak voltak a gépek, de éppen akkor, amikor szüksége lett volna a
vállalatnak arra, hogy segítséget kapjon, ő akkor jött el onnan. Énszerintem az
hogy szökevény, nagyon is ráillett. Durva kifejezés, durva kifejezés, de vég-
eredményben ő ahelyett, hogy segített volna, elszökött onnan, és cserben hagyta
a társait akikkel — ha jól emlékszem — hat évig dolgozott, ő annyira nem
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tudhatta azt, hogy gazdaságilag hogy áll az a vállalat, hogy miért nem fejlesz-
tették a gépparkot. Megfutamodott tulajdonképpen a segítség elől.
THURZÁNÉ: Nagyon elhamarkodott döntés volt, szerintem. Nem is az, hogy
annyira izgatta az a másik vállalat, hanem nagyon makacs volt, és ragaszkodott
ahhoz, amit ő eldöntött; ahhoz, hogy ő ettől a vállalattól el fog menni.
FEKETÉNÉ: Szeretném még ezt kiegészíteni annyival, hogy a makacssága Fol-
tánéval is megnyilvánult. Ügy döntöttek, hogy összeházasodnak. A házasság
Foltáné elgondolása szerint is máson alapult, és Vitár elgondolása szerint is
máson. Természetes, hogy egy családban mindkét félnek meg kell hallgatni
a véleményét. És az a csökönyössége, hogy csak az ő akarata legyen a mérvadó,
az bizony nem helytálló a mai társadalomban.
SIMONNÉ: Van a könyvnek egy olyan része, ahol Stoll végiglapozza a bri-
gádnaplót, és abból megállapítja, hogy ha ő már régebben figyelmesen nézte
volna ezt a naplót, rájöhetett volna, hogy a brigádban valami probléma kezdő-
dik. Tehát Vitár Dezsőben nem egy-két nap alatt született meg az elhatározás,
hogy elhagyja az üzemet, hanem már régebben. Ez hosszabb ideig tartó fo-
lyamat volt. Hosszabb idő alatt vette észre, hogy itt az üzemben nem jól men-
nek a dolgok, nincs felújítás, nincs beruházás, az üzem elmarad. Látta a szom-
széd vállalatnál ennek az ellenkezőjét, és mivel dolgozni roppant szerető, a
technikát imádó ember volt, úgy érezte: az ő munkásélete ott teljesedik ki,
ahol a tudásának, a szakképzettségének megfelelően a közösségnek, a társada-
lomnak a legtöbbet tudja adni. Tehát énszerintem ez volt az indítóoka annak,
hogy elhagyta a régi vállalatot.
— És ebben igaza volt, vagy nem volt igaza?
SIMONNÉ: A nemzetgazdaság szempontjából szerintem ott kell neki dolgoz-
nia, ahol a közösségnek a legtöbb hasznot tudja hajtani. Egy emberen nem
múlik egy elmaradott gyárnak a fölemelkedése, tehát nem Vitár Dezsőn múlik,
hogy egy vállalat fejlődik vagy visszamarad. Attól, hogy elmegy, attól még az
ő vállalta egy bizonyos idő után ugyanazt a szintet el tudja érni, amit a má-
sik vállalat már elért. Rajta semmi nem múlik, egy emberen semmi nem múlik.
SZABÓNÉ: Vitár Dezső nem azért ment el, mert nem jól keresett a gyárban.
Megkapta rendesen a fizetését, 4.800 forintot havonta, volt prémium, volt sok
túlórázás. Hanem fejleszteni akarta tudását, mert ha jól emlékszem, minden
egyes brigádtag érettségizett, szakérettségizett, és már nem felelt meg neki,
hogy a tudásához képest továbbra is csak ott dolgozzon.
— Nagyon ritka brigád az, amelyikben ilyen magas az iskolai végzettség. Mit
gondolnak, ha ez a brigád tényleg olyan, mint ahogy erről a könyvben szó
van, és tényleg olyan őszintén tudnak beszélni egymássál, mint ahogy ezt azon
a bizonyos utolsó brigádértekezleten tették, miért nem kerültek ezek a gondok
már korábban is szóba?
THURZÁNÉ: Talán azért, mert Stoll Viktor nem nézte át tüzetesebben azt a
naplót. Inkább többet foglalkozott a brigádtagok családi életével.
— Mikor beszélgetni kezdtünk, akkor úgy mondta: választották ezt a köny-
vet, mert a mai életet, a mai brigádéletet nagyon jól mutatja be. Mi az, ami-
ben nem ért egyet a könyvvel?
SIMONNÉ: Az első benyomásom, amikor elolvastam, az volt; az a brigád
olyan szép, hogy ez nem is lehet igaz.
ÁBELNÉ: Nekem az nem tetszett, ahogy végül elbúcsúztatják Vitár Dezsőt.
Mert hát csak velük volt, csak segített nekik, ő is benne volt azokban az érde-
mekben, amiket elértek, és ha már nem tudták megváltoztatni az elhatározá-
sát, akkor is, én nem tartom helyesnek, ahogy elköszöntek tőle.
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FEKETÉNÉ: Nekem nagyon szemet szúrt, hogy Vitár — hogy is mondjam —
durván bírálta a vállalatot, a vállalat vezetőjét, az igazgatót. Szerintem ehhez
nem egészen volt joga. Mert igaz, hogy jó szakember, sok újítása van, tisztelik
a gyárban, de szerintem azért túlzás volt a részéről.
DUDÁSNÉ: Osztom a Simonné véleményét. Nagyon szép volt elejében ez a
brigád, nagyon szépen le is van írva. Csodálatos. Szinte elképzelhetetlen, hogy
ilyen létezik. Viszont a későbbiekben kialakult, hogy mégsem olyan csodálatos
ez a brigád. Legalábbis egyes tagjai, mert Vitár Dezsőben például lehetett volna
annyi becsület, hogy szól időben, nemcsak egyszerűen hallgat, hogy majd a vé-
gén! Ez majdnem olyan volt, hogy hallgatok, aztán majd a végén rátok olva-
sok.
— Ilyen van az életben?
DUDÁSNÉ: Van, van. De attól függetlenül, hogy a munka terén nagyon sok
mindent elértek, érdemesek voltak a szocialista brigád címre, de a brigádszel-
lemben egy kicsit eltértek azért egymástól.
— Melyik volt az a része a könyvnek, amelyiken a legjobban elgondolkoztak?
Talán úgy, mint ahogy az előbb is említette, hogy egyszer végigolvasta, le is
tette, elgondolkozott rajta, aztán visszalapozott.
SIMONNÉ: Én azt néztem meg még egyszer, arra voltam kíváncsi, hogy mitől
lett az a Stoll Viktor olyan kiváló brigádvezető és olyan rendkívüli ember. És
azt a választ kaptam a könyvtől, hogy mindent a feleségének köszönhet, ö
vitte be az ifjúsági mozgalomba, az ő hatására lett olyan közösségi ember,
amilyen lett. Mert azelőtt, mielőtt a feleségét nem ismerte, bizony ő is csak
egy a tömegből. Ezt tartom említésre méltónak, hogy a sikereit a feleségének
köszönheti végeredményben. Mert nála nagyobb ember volt a felesége, szelle-
mileg nagyobb ember.
— Látom, megint lapozgatja a könyvet. Talán eszébe jutott valami? Volt-e
arra példa, hogy valaki kivált a brigádból?
THURZÁNÉ: Igen, most 17-én ment el az egyik brigádtagunk. És nem, egyál-
talán nem így búcsúztattuk, ahogy a könyvben Vitár Dezsőt.
SZÁNTÓNÉ: Azért volt az, hogy Vitárt úgy búcsúztatták, mert azt várták tőle,
hogy az utolsó pillanatban visszacsinálja az egészet, és mégis közöttük marad.
— Hogyan fejeznék be a könyvet? Űgy, ahogy véget ér, vagy másként?
THURZÁNÉ: Nem így fejezném be, mert szerintem nem jó a befejezés. Vitár-
nak ott kellett volna maradni, azzal, hogy én bizony kitartok, és megvárom,
míg ugyanúgy felfejlődik a vállalat, mint az a másik. Tényleg szökevény volt,
és nagyon jó címe van a könyvnek.

Levél a Hámán Kató Szocialista Brigádnak

ígéretem szerint most visszatérek a martfűi sikeres irodalmi délután
tanulságaira, felhívom szíves figyelmüket regényem néhány jellemzőjére.

Van-e központi főhőse a kötetnek? Nincs. Ilyet szándékosan nem akartam,
hiszen ilyen központi főhőst ezúttal a valóság sem állított elém. Főhősöm ma-
ga a kollektíva, a brigád, amelyet a legkülönfélébb múltú és jellemű munká-
sok együttesen teremtettek meg. Ebben az együttesben jelen van a múlt kép-
viselője: Marich Vencel; a félmúlt több képviselője: Balogh, Székely és a
„derékhad"; és végül jelen van benne a jövendő győztes nemzedék is: Bujtor
és Hódréti, az egészen fiatalok. Az a három nemzedék kér itt figyelmet az
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olvasótól, amelyik harcolt már 1945 előtt; és amelyik 1945-ben lépett színre;
majd a jelenkori had, az amelyik a két előbbitől átveszi majd a stafétabotot
és befut a célba. Mindhárom nemzedéknek óriási érdemei vannak: Marich
nemzedéke megharcolta a maga felszabadulás előtti harcait és felkészült a
munkásosztály hatalmának megszerzésére; Balogh és Székely nemzedéke
1945-ben kikaparta a romokból Magyarországot és a személyi kultusz súlyos
hibái ellenére igazolta a munkásosztály vezető szerepét. Én ehhez a korosz-
tályhoz sorolom Székely és Balogh mellé Stoll, Rékás, Muntea, Tari és Schütz
alakját is. A fiatalok csoportját Bujtor és Hódréti képviseli, Vitárral együtt.
ök a legfrisebb erő hordozói, a folytonosság biztosítékai.
Miként viszonylik ez a három nemzedék egymáshoz?
Amikor felfedeztem modelljeimet, ez a kérdés nagyon izgatott. Nos, a legöre-
gebbet, az alapítóját, harcos erényeiért nagyon tisztelték, és mert az alapozót
látták benne, igyekeztek tanulni tőle. Marich fölött azonban eljárt az idő,
engedelmeskednie kellett a fizikai lét törvényeinek, távozott a temető nagy
csendjébe. De azok, akiket nevelt, a brigád, amelyet „vágányra állított",
nagy rohanása közben sem feledkezett meg róla s minden esztendőben lerótta
emlékezése adóját a budafoki sírkertben. Utódai, a derékhad képviselői, mél-
tónak bizonyultak hozzá. Miközben sorra-rendre — már szinte séma szerint
— megnyerték nehéz termelési csatáikat, az átlag „szabványtól" nagyon elü-
tően valamennyien érettségiztek is. Feltűnő eredmény ez egy olyan üzemben,
amelynek dolgozói közül legalább a felének nincs meg a nyolc általános isko-
lája. Miért tudtak az átlag fölé emelkedni? Azt hiszem, kiderül ez a könyvem-
ből: mert szerettek és tudtak dolgozni, mert összetartottak, mert segítették
egymást, mert a legtisztább humanista érzelmek kovácsolták eggyé őket. Eze-
ken a tényeken mit sem változtat az, hogy végül előbukkantak a problémáik.
Ezeknek a felszínre kellett kerülniük. Igen: kellett! örökre és zavartalanul,
valamiféle gondtalan idillben élő közösségek nincsenek, nem voltak és nem
lesznek. Generációs konfliktus ugyan nem támad közöttük, aminek az a ma-
gyarázata, hogy a céljaik tökéletesen azonosak: mindhárman akarják a szoci-
alizmust. De a nemzedékváltás stiláris különbözőségeit, a tempófokozás, a
módszermegválasztás, az új keresésének igény- hőfoka mégiscsak megkülön-
bözteti őket. Ezáltal olyan helyzet áll elő, amely a miként, hogyan, merre
jobb kérdését felveti. És itt kell nyomban megmondanom, mi A szökevény című
regényem alapeszméje.

Alapeszméje roppant egyszerű: Egy kollektívát sohasem szabad egyéni
érdekből cserbenhagyni! Sohasem szabad a közérdekbe belé rúgni és annak
nemes törekvéseit megtagadni! Az ilyen magatartás mindig árulás, különösen
akkor, ha a kollektíva éppen akkor átlagon felüli nehézségekkel, súlyos gon-
dokkal küzd. Aki ilyenkor bármi indokkal, a kollektíva beleegyezése nélkül
megfutamodik, éppoly közönséges dezertőr, mint az a katona, aki gyáván ma-
gukra hagyja az ellenséggel hadakozó bajtársait. Már itt utalok rá, hogy
amikor Vitár Dezső — bár tetszetős és alapos indokok alapján — hátat fordít
brigádjának, leköpve társainak józan ellenvetését — nagyot vét a szocialista
munkaerkölcs ellen. Bűnhődni akkor fog, amikor majd rájön erre. Ezt a regény
folytatásában beszélem el.

Miért bomlott jel a Marich brigád? És negatív változásnak kell-e tekinte-
nünk felbomlását? Több tényező együttes hatását kell itt figyelembe vennünk,
mielőtt elszánnánk magunkat a kérdés megválaszolására. Ezeket summázva
mégis azt kell mondanom: nem negatív a fordulat, mert szükségszerű volt.
Kezdődött a „bomlás" azzal, hogy a kiöregedett Marich távozott, és folytatódott
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azzal, hogy Vitár Dezső otthagyta. Ámde megválása a brigádtól egycsapásra
felszínre hozta a lappangó dilemmát, az előmenetel kérdését, amely csak akkor
öltött probléma alakot, amikor Vitár magatartása kiprovokálta. Előmenetel?
Becsvágy? örök emberi tényező. Stoll Viktor brigádvezető nem vette észre,
hogy Székely a tanműhelyt szeretné vezetni, Balogh elegendőnek érzi tudását
és tapasztalatait ahhoz, hogy művezető legyen; és nem vette észre azt sem, hogy
a helyettese maga is egy brigád élére vágyakozik. Kászony tudatosítja benne
később az igazságot: „Létezik egy különleges hatalom, ami gyakran erősebb
a pénznél, a barátságnál, még a szerelemnél is. Ez a becsvágy." Igen, Vitárt,
Székelyt, Baloghot a becsvágy fűtötte. Valamennyien mindent elértek, amit
a brigád keretében elérhettek. No és érjék be ezzel? Maradjanak meg az elért
szinten az idők végeztéig? Nincs tovább? Erre a kérdésre még Búj tor és Hódréti,
a két fiatal is kereste a választ és abban találta meg, hogy a brigádot az új
követelményeknek megfelelően komplex-brigáddá kell fejleszteni és fiatalokkal
megerősíteni. Ismétlem, mindezek a problémák Vitár elhatározása nyomán
kerültek a felszínre, mégpedig szükségszerűen. Előmenetel? Miféle? Mindenki
nem lehet legfelső vezető. Piramis alakja van a hatalomnak: alul széles az alap
és fölfelé egyre szűkül, míg aztán a csúcsban végződik. És mégis, számos lehe-
tőség kínálkozik az értelmes és jogos előmenetelre. Erről a témáról Kászony,
a párttitkár így vélekedik: Nem szabad kitérni a jogos igények teljesítése elől.
„Ahol az emberek nem látják az előmenetel lehetőségét, ott a közérzet feltét-
lenül megromlik. Súlyos hiba, ha a vezető megfeledkezik a munkásról, mint
személyiségről. Ezzel árt önmagának, és árt az üzemi demokráciának, amire
pedig olyan nagy szükségünk van, mint a vízre és a levegőre. Néhol azt hiszik,
eleget tesznek a jó üzemi közérzet követelményeinek, ha formális játékot űznek
az üzemi demokrácia külsőségeinek lobogtatásával..." De Kászony nem éri be
ennyivel, kifejti azt is, miféle előmenetelekről lehet szó egy üzemi, munkahelyi
dolgozó életében. így beszél: „Sokféle formája van az előmenetelnek... Ha az
üzem valamennyi munkásának általános helyzete fokozatosan javul, ez elő-
menetel. Akárcsak az, ha valakit magasabb bérkategóriába sorolnak. Ismerek
olyan munkást, aki előmenetelnek tartotta azt, hogy a vég nélküli sablonmun-
káját időnként különleges megbízásokkal váltották fel. Ekkor aztán megmutat-
hatta, mit ér voltaképpen mint szakmunkás. Számos olyan változata lehet az
előmenetelnek, amely érintetlenül hagyja a „mindenkiből nem lehet vezető"
könyörtelen tényét, és mégis előmenetel. Valójában „vezet" mindenki, akiíől
lényeges kérdésekben véleményt kérnek; akit különböző üzemi feladatokkal
bíznak meg; aki az üzem dolgozóinak képviseletében társadalmi pozícióhoz jut
a tanácsokban, a népfrontban, a szakszervezetben, vagy másutt. Sokféle lehető-
ség kínálkozik..."

Mindez más-más szinten kivétel nélkül minden brigádra vonatkoztatható,
a legkezdetlegesebb kezdő fokon állótól a legfejlettebbig. A szökevény egyik
exponált mondanivalója éppen ez. Én a problémát Vitár Dezső esetén mutatom
be. Miféle ember ez a Vitár? Fiatal. Igen jó szakmunkás. Állandóan tanul.
Sok időt fordít szakmai tudásának fejlesztésére. Óriási az akaratereje. Rengeteg
időt tölt a műszaki könyvtárban. Nincsenek kispolgári előítéletei — őszintén
szeret egy elvált asszonyt s élettársul kívánja őt. Vitár egyéniség, egyszeri
jelenség, utánozhatatlan. Prototípusa lehet a szocialista brigádtagnak, emberi
gyöngeségeivel együtt. Indulatos, hiú, önfejű, nehezen tűr el más akaratot a
magáé fölött. Hibátlan jellemek nem nyüzsögnek a valóságos életben, korunk-
ban módfelett ritka a Jókai-féle hős. Szerencsére Vitár emberi gyöngeségei
nem lépik túl a társadalmi tűrőképesség határait, mert az erényei valóban
beszédesek. Kiváló a munkában, értelmes a termelési értekezleteken, vannak
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hasznos újításai és így tovább. Ezek szimpatikussá teszik. Veleérzésünk akkor
változik meg, amikor kiderül róla, hogy eltitkolva a becsvágyát nem őszinte
a brigádhoz; és amikor azt követeli Foltánnétól, a szép Lugosi Klárától, hogy
vele együtt ő is lépjen ki a gyárból. Foltánné azonban szintén egyéniség. Benne
már nagy erővel vannak jelen a szocialista légkörben emancipálódott nő tulaj-
donságai, és megvívja a maga nehéz harcát érzelmeivel női egyenjogúságáért,
önbecsüléséért. Nem engedelmeskedik Vitárnak, mert nem akar olyan régimódi
asszony lenni, aki alázatosan engedelmeskedik a férjemuram parancsainak. Rá-
adásul a brigádjától sem tud elszakadni, annyira belenőtt. Ez a kettős kötött-
sége olyan erős — és egyben az újtípusú dolgozó nő jellemzője is —, hogy képes
győzedelmeskedni önmagán.

Mondanivalóm egy újabb pillére ennek az újfajta dolgozó asszonynak az
ábrázolása. Mit ér a boldogság, ha ennek az önbecsülése feladása az ára? Mi
a biztosítéka a férfi és a nő tartós kapcsolatának, ha az egyik fél uralkodni
akar a másikon? A szép Lugosi Klára — miután az élet már keserű tapasztala-
tokban részesítette — Vitárral szemben is megőrzi emberi szuverenitását. Ezt
el kellett mondanom. Korunk fontos mondanivalóinak egyike ez. A mi életünk-
ben nemcsak mocsok van, mindenféle visszásság, embert megalázó különféle
komiszság. Sajna, ezekről több az irodalmi híradás, mint az ellenkezőjéről.

Vitár két „fronton" bukik el. Alulmarad, mint szerelmi partner; és alul-
marad, mint a brigádtagság példaképe. Ez utóbbi veresége — ismétlem — abban
áll, hogy a hiúság miatt nem tud őszinte lenni a társaihoz. Eltitkolja a becs-
vágyát, mert úgy érzi, ezt Stollnak kellene felfedeznie. És mert ez elmarad,
azt hiszi, jogosan válik meg a brigádjától és megy át egy másik üzembe. Eljá-
rását azzal indokolja, hogy az Acélműben rosszak a munkakörülmények, sok
a bosszantó hiba és mulasztás és hogy elavult a géppark. Mindez igaz. És Vitár-
nak mégsincs igaza, mert távozásának más az indoka: a kielégületlen becsvágy.

Probléma ez? Igen: komoly probléma.
Rendszerünk ellenfelei és ellenségei százféle formában ismételgetik azt az

állításukat, hogy amíg nyugaton a szerzés vágya ösztönzi az embereket egyre
magasabb teljesítményekre, addig nálunk ezt a szerepet a pozícióharc váltotta
fel. Ez persze, így, nem igaz. De a valóságban pozíciókért való törekvés mégis-
csak van, s ezt természetesnek kell tartanunk. Ámde, hogy a pozícióharc nálunk
ne lehessen romboló erő, a legkülönbözőbb szintű vezetésnek gondoskodnia kell
a jogos igények kielégítéséről és a jogtalanok emberséges visszaszorításáról.

Vitárnak, persze, semmiképpen nincs igaza, amikor a vándormadarak közé
hagyja sodorni önmagát. Azzal érvel, hogy „odaát" modern automata gépek
vannak, s hogy ott jobban hasznosíthatja a szaktudását. Ez nem igaz, mert
a modern automata gépeket kitűnően kezelni tudja egy betanított munkás is.
Vitár szaktudására éppen a Vasműben lenne szükség, ahol termékcserére ké-
szülnek berendezkedni. Egyedi gépek gyártásával külföldi megrendelésekre
számíthatnak s e célra állami kölcsönt is kaphatnak. Modernizálhatják üzemü-
ket, s ez az egész kollektíva érdeke. Azzal, hogy Vitár máshová viszi a szak-
tudását, ahol ez éppen akkor nélkülözhető, nehezíti a rekonstrukciót, és ezzel
nemcsak a Marich-brigádnak árt, hanem végső fokon a népgazdaság egészének
is. Mindezt Stollék hiába magyarázzák Vitárnak, ezért nincs joga felháborodni
azon a ridegségen, amellyel társai végül elbocsátják . . .

Vitár távozása nélkül a brigád együtt maradt volna? Még egy darabig igen.
De mindenképpen sor került volna rá. Azért, mert Székely és Balogh jogos
igényeit nem sikerülhetett a végletekig észrevétlenül hagyni. És azért is, mert
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az új feladat — ahogyan ezt a két fiatal, Bujtor és Hódréti felismerte — meg-
követelte a brigád fölfejlesztését komplex-brigáddá. Sokáig rejtve maradhatnak
a feladatok, de nem a végletekig. Ami Stoll Viktorról olvasható ebben a regény-
ben, azt sok, módfelett sok brigádvezető megszívlelheti.

Miféle ember Stoll? Tagja egy régi munkásdinasztiának. Valamennyi őse
fizikai munkás volt, mégpedig az öntudatos, a szervezett fajtából, ö maga
egészen fiatal korában, részben érzelmi konfliktus következményeként, átélt
„laza éveket" is. De aztán olyan nő lett a felesége — ugyancsak régi munkás-
família szülötte —, aki magával együtt fölemelte őt is. Jó szakmunkássá fejlő-
dött, jellemes emberré, emberséges vezetővé. Költőien szép a családi élete,
szereti a munkát, perspektivikusan látja a jövendőt: van életcélja. (Itt zárójel-
ben hadd mondjam el, ez a hősöm a valóságban hősebb. Nagyon elüt a fejletlen
átlagtól. Ezért talán hihetetlennek látszik. De ugyan mit érne a mi világunk,
ha ilyen emberek nem teremhetnének meg benne. Szerencsére sokan vannak
már ilyenek, ha az álmodni nem tudó, földhöz ragadt képzelet tagadja is ezt.
Én tudatosan azokkal tartok, akik azt mondják: álom és utópia nélkül; sivatag
az emberi lélek. Azokkal tartok, akik nyíltan hirdetik: szükségképpen a sárba-
ragad az, aki gyáva szépet álmodni és nem tűz nagy célokat maga elé. Az
igazi ember jól megfér a kegyetlen valósággal, mert tudja: amit az ember képes
megálmodni, azt megvalósítani is képes.)

Nos, Stoll hivatott vezető, mégis téved valahol. Ezúttal konkréten hol téve-
dett? Ott, ahol nem vette észre az állandóság és a változás dialektikáját:
elpusztul minden, ami nem változik, az élet szakadatlan mozgás, és hogy ez ne
romboló, hanem alkotó erő legyen, helyes mederbe kell terelni a változásokat.
Elköveti azt az alapvető hibát is, amire a felesége, Zsó figyelmezteti: túlságosan
sok funkciót vállal. Brigádvezető, betölti a bizalmi szerepét, a legkülönfélébb
üzemi tanácskozásokon mindig ő képviseli a brigádot, és ráadásul tagja az igaz-
gatói tanácsnak is. Tisztségeinek ez a halmozása szerencsétlen dolog, mert a
feladatokat meg kellene osztania társaival. Ezeket azonban, szándéktalanul
ugyan, de lebecsüli. Ügy gondolja, hogy a Muntea-típusú „egyszerű" munkás
minden becsvágya kielégülhet a brigádélet keretében. Nem tesz különbséget
a fürge észjárású Schütz és Tari meg Rékás között, holott ezek sem passzív
lények. Még Vitár sem „kallódik el" — egészen bizonyos —, ha Stoll helyett ő
lett volna az igazgatói tanácsban a brigád szószólója, az egész üzem problémái-
nak képviselője, hiszen széles a látóköre. Stoll esetéből kiviláglik: a jó brigád-
vezetőnek mindent tudnia kell brigádja tagjairól, mert enélkül aligha lehet
teljesértékű a szervező tevékenysége.

Schütz, Tari, Muntea és Rékás kitűnő tagjai a brigádnak, emberi maga-
tartásuk, viszonyuk a munkához, és életvitelük az üzem falain kívül megfelel
a brigádélet szellemének. Hódréti és Bujtor hasonlóképpen pozitív jelenség.
Egy nagyon kulturált mérnök olvasóm mindezzel kapcsolatban feltette nekem
a kérdést: „Komolyan feltételezi, hogy vannak nálunk ilyen szuper-tökéletes
brigádok?" Azt felelhettem volna —: létező modelljeim ismeretében — igen,
léteznek ilyenek! De a felelet helyett visszakérdeztem: „Talán nem létezhetnek
ilyenek? Miért nem? Tessék kifejteni!" Elmaradt a válasz. Hallgatás volt a fele-
let. Mert ugyan mit mondhatott volna ez a beszélgető partnerem? Azt, hogy a 15
éve létező brigádmozgalom képtelen ilyen fejlettségű brigádokat kitermelni?
Még a „null-szériát" sem izzadhatja ki magából, mint a kagyló a gyöngyöt?
És mert az én mérnököm hallgatott, a következőket mondottam neki:

Ha túlságosan derűsnek találja a Marich-brigád tagjainak életét, bizonyára
azokra a negatívumokra gondol, amelyek nagy számban tűnnek fel lapjaink
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hasábjain és a különféle hangszerelésű irodalmi alkotásokban. Vannak ilyen
negatív jelenségek? Bőven vannak. Helyes ezeket kíméletlenül felderíteni?
Nagyon, de nagyon helyes. A hibák feltárása ugyanis nemcsak diagnózis, de
terápia is. Márpedig a helyes gyógymód nem nélkülözheti a pozitívumok feltá-
rását sem. Hadd mondjak erre egy hasonlatot. Ha betévedek egy utcába, annak
sötét, nyirkos, penészes oldalára, és leírom az ott látható igazságokat — nem
hazudok. És mégsem mondok igazat, mert az utca másik oldala — a sunny side
— napos, onnét hiányzik a homály és a penész. Igazat erről az utcáról tehát
akkor írok, ha mindkét oldalát bemutatom. Sokszor kerestem már az okát
annak, miért oly ritka az irodalmi ábrázolásoknak ez a teljessége.

Nálunk még szép számmal akadnak kezdő, fejletlen brigádok. De mindin-
kább szaporodnak a fejlettek és ezek élén — útmutatóként, a jövendő képvise-
letében — magasan fejlettek is. Észre kell venni életünk napsütéses oldalát,
különben az ossiáni borút kedvelő szemlélő egyodalúságába esünk. És amikor
a két oldal felmutatása mellett kardoskodom, nem valamiféle kicentizett egyen-
súlyra gondolok. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy A szökevény lapjain éppen
elég a komor szín. Mert, ugyan kell-e töményebb undokság annál, mint amit
a Quinbus hölgy és a nyámnyila fia képvisel? Nem lehangoló-e a Redl-ház
légköre? És nem lehangoló kép-e az, amit Török Jani otthona mutat? Márta,
Török Jani felesége nem negatív figura-e? És hadd mondjam el, lakásuk mo-
delljére a Józsefvárosban akadtam. Bementem ott egy penészes, szoba-konyhás
odúba, ahol egy háromgyerekes anya élt iszákos férjével. Rettenetes volt a
látvány, az anya pedig, amikor megtudta, hogy író vagyok, nekem rontott, kifelé
taszigált és ilyeneket vágott a fejemhez: „Ne hazudozzanak nekem a szocializ-
musról, amíg én ilyen ólban rothadok a gyerekeimmel!" És én ott álltam tehe-
tetlenül, mert hiába magyaráztam a szerencsétlen asszonynak, hogy a vizes
lakást nem a szocializmus építette, s hogy mi a modern palotákat szaporítjuk.
ö kitartott a maga igaza mellett, s ki is tart, amíg csak jó lakást nem kap
tőlünk. Itt a szólamok semmit sem érnek. De engem nagyon megrendített a saját
tehetetlenségem, az, hogy ennek a feldúlt asszonynak akkor és ott még csupán
reményt sem adhattam. Képtelen volt a biztató szó befogadására.

Való igaz, akad még nálunk bőven mocsok.
Az Élet és Irodalom 77.01.08-i számában elolvastam például Simon Emil

jól megírt riportját. Tudunk mi hallgatni a címe. Írása egy ronda, öreg műveze-
tőről szól, aki sorra lefekteti a felügyelete és irányítása alá tartozó munkás-
nőket. Akit megkíván és aki nem adja neki oda a testét, annak pokollá teszi
az életét. És sajna, végül már önként lefekvők is akadnak a koszos kis előnyök-
ért. Ugyanebben a riportban szerepel egy olyan vállalati igazgató, akinek a
titkárnője a szeretője, valóságos zsarnoka az egész vállalatnak, ő intézkedik,
ő osztja a kegyeket, ő mellőz, ő tüntet ki, lesújt és fölemel — képtelen bestia!
E tekintetben méltó párja egy másik vállalat főmérnöke, aki mint valami Ret-
tenetes Iván, leírhatatlanul obszcén hangon dirigálja a beosztottjait és a képükbe
vágja, mehetnek panaszra, ahová akarnak. Mennek is, de csupán annyi történik,
hogy ezt a nyomorult alakot magas kitüntetésben részesítik. A Népszava közölte
A Patai ügy című vérlázítóan igaz cikket egy méltatlanul üldözött munkás
kálváriájáról. Ámde nincs helyem felsorolni mindama nyomtatott közlemények
címét, amelyek hasonló gyalázatosságokat tárnak fel. Légió a számuk. Helyén-
való az ilyenek közlése? Nagyon. És mégis

Ha valaki azt állítja, hogy egy hófehérre festett szoba fekete, mert falain
fekete pöttyök is vannak, az nem mond igazat. Azt jól teszi, hogy rámutat
a szennyre, de azért tudnia kell, az egész felület mégiscsak fehér. Avagy micsoda
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alak az, aki csúnyának minősít egy szép nőt, csak azért, mert annak bőrén fel-
fedez egy nagyon is múlandó pattanást?

Félreértés ne essék, ismétlem, a visszásságok ellen szakadatlan és kímélet-
len harcot kell folytatni. De ha nálunk az élet csak visszásságokból állana, ha
a mi világunk csak egy örömtelen sivatag lenne, akkor sürgősen a pokolba
kellene zavarni szőröstől-bőröstől úgy ahogy van. Márpedig, ha az utálatossá-
gokat álla rinfusa, ömlesztve kapjuk, akkor csakugyan elidegenedhetünk a saját
társadalmunktól.

A szökevény lapjain kíméletlenül feltüntettem a fekete pontokat az életben
is fellelhető arányuk szerint. Hibátlan társadalom egyelőre nincs sehol a világon
és hibátlan emberek sem léteznek. De én hiszek az emberekben, tántoríthatat-
lan humanista vagyok. Ezért fedezem fel a jót és a szépet még a kiforratlanok-
ban, a gyöngékben, a viszonyaik által ferdére formáltakban is. Boldogan mu-
tattam be, például, Muntea ápolónő feleségét oly sugarasan, amilyennek a
valóságban láttam őt millió gondja ellenére. És ezért próbáltam megörökíteni
Rella Macát, meg a lányát és a Bencze famíliát. Ezért festegettem hódoló sze-
retettel özvegy Stoll Péterné, Ari Júlia portréját, akit hallatlan megpróbáltatá-
sokkal teli élete kovácsolt oly keménnyé, mint amilyen kemény. De még ez a
megöregedett munkásasszony is feloldódik végül, életútja befejezésének közelé-
ben, s rájön, hogy az a lejáratott fogalom, aminek szeretet a neve, mégiscsak
hatalom és csak úgy lehet legyőzni, ha meghódolunk neki.

Alakjaimnak, pontosan úgy, amiként a valóságban láttam őket, sorra meg-
vannak az ellenpárjai. Lugosi Klárával szemben áll az alázatos Takács Éva;
a közönséges utcanővel szemben ordító ellentétként Bencze Zsó; a nimfomániás
Reinwald Krisztinával szemben a szép, szelíd Pálfi Teréz és így tovább. Vala-
mennyi nőalakom felsorolására itt nincs helyem. De amikor megmutatom a
rútat, szeretném a világba ordítani, hogy akik megsüketültek is meghallják:
van szépség is! És bármily erőtlen a hangom, hirdetem: építjük a szocializmust!
És bizonyítom: nem rongy alakok, nem hitvány lelkek, nem elvetemült talpon-
álló kísértetek vagy éppen Rákóczi-téri sétafikáló halászó macskák, nem rab-
szolgák, hanem tiszta, utat kereső és célt látó emberek építik a mi ezerszám
megálmodott új világunkat!

Nagyon igaznak érzem ezt az állításomat, ha a Marich-brigád tagjaira
gondolok és a többire. Engem igazol az öreg mozdonyvezető, Bencze, aki füstö-
sökön robogta át az életet, és a fia, ki már 2000 lóerős Dieselek ura. És nem
sugaras jelenség-e a felesége, a MÁV-kalauz, aki több nyelven beszél a nemzet-
közi szerelvények utasaival? Nem lopja-e be magát a szívünkbe az öreg Marich
fia, aki társadalmi munkában tanította a brigád tagjait? És nem az újfajta
életszemléletű művészt látjuk-e a Tikos házaspárban, bennük, akik tiszteletbeli
tagjai lettek a brigádnak! Sok itt a „sugárzás"? Nem teszi-e „édeskéssé" a tör-
ténetet a szerző optimista derűje?

Bizonyos vagyok benne, hogy nem. Arról van csupán szó, hogy bár süt a
nap, de felhők is elvonulnak előtte, amik időnként mindent árnyékba borítanak.
De alakjaim — szentül hiszem — még ilyenkor sem vetkőznek ki ember mivol-
tukból. Ott van például Kászony, a fiatal, diplomás párttitkár, ő végképpen
szakított az íróasztal mellől irányítgató tisztségviselő hajdani típusával, ő már
jól tudja, hogy a munkás két otthona, munkahelye és lakása, családi élete között
igen szoros a kapcsolat. Mindkettőből átviszi a jót is, a rosszat is mindkettőbe.
Ezért kell olyan légkört teremteni az egyikben is, a másikban is, hogy egyik se
váljék negatív érzelmek forrásává. Ha az otthon nem igazi otthon, hanem zak-
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látott közösség — mint például Török Janié —, amelyből hiányzik az egymást
megbecsülés és a közös akarat, akkor az ilyen légkörből fakadó lelki feldúltságot
magával viszi a dolgozó a munkahelyére is, és ott az ördögi körforgás következ-
ményeként tovább rombol. És ez fordított irányban sem érvénytelen. Kászony
tudja ezt, és amikor keresi Vitár Dezső magatartásának okát, nemcsak a brigád-
naplóban keresi Vitár magatartásának indokát. Vitáit és a brigád többi tagját
éppen azért keresi fel otthonukban, hogy teljes képet kapjon róluk. Nem állí-
tom, hogy ezt a módszert — akár az iskolai családlátogatást — általában min-
den vezető követhetné. Sok akadálya van ennek. Kászony esetében azonban
szükséges volt, enélkül aligha ismerhette volna meg Vitárt igazán, s csakis
ilyen alapossággal fedezhette fel, mi bántja a fiatal szakmunkást.

Kászony emberiességét még jobban kidomborítja a vállalat igazgatójának,
Bertóknak, és az szb-titkárnak, Raffainak „hozzászólása" az ügyhöz, ök, mind-
ketten, emberséges emberek. Hangsúlyozottan azok, és mégis, az igazat védő
ítélkezésükben kizárólag a vállalati, a népgazdasági érdeket látják. Velük
szemben Kászony emberibb, ö nem azért „bölcs", mert a ráruházott funkció
bölccsé tette. Azért igazodik el az emberi ügyekben, mert nemcsak esze van,
hanem szíve is. (És zárójelben itt megintcsak azt kell mondanom: éppen Ká-
szony — valóban létező személy — elemező vizsgálata döbbentett rá, hogy a
személyi kultusz idejében mily kevés olyan vezetőt ismertem, aki tudott is,
merészelt is a szívére hallgatni! Rá kellett döbbennem, hogy a politikából sem
szabad száműzni a humanista szinten jelentkező érzelmeket.)

Bertók védelmére, persze, tényeket sorolhatok fel. ö a feltétlen igazmon-
dásra kényszerülő vezető. Felelőssége tudatában nem érzelmeskedhet, de sértő-
döttség nélkül elviseli, ha egy munkása kemény hangon vitatkozik vele. Bertók
ezt éppoly természetesnek tartja, mint azt, hogy a végképpen meggyőzhetetlen
vitapartnerrel szemben — ostobaság borsót hajigálni a falra. Lényegében ez
Raffaira is vonatkozik. Látszólag egysíkú magatartásukból mégis kiviláglik:
őszintén akarják az üzemi demokráciát, jószerivel hajlandók meghallgatni
minden kritikai ellenvéleményt, és amit én igen fontosnak tartok: egyikük
fejében sem fordul meg a gondolat, hogy utána lőjenek a távozó Vitárnak,
hogy valamiképpen bosszút álljanak rajta. Pedig megtehetnék. És ebben nagyon
különböznek azoktól a vezetőktől, akik még nem jutottak el idáig, ök már
teljes tudatában vannak annak, hogy mennél több lesz a sokrétűen fejlett
szocialista brigád — mint amilyen Mariché—Stollé —, annál teljesebb mérték-
ben valósul meg az üzemi demokrácia. Ennek diadala pedig azért sorsdöntőn
fontos, mert ez tudatosíthatja minden üzemi és munkahelyi dolgozóban a tulaj-
donosi érzetet, ami minden társadalmi jellegű elidegenedés leghatásosabb el-
lenszere. Bertók és Raf fai — a maguk módján — ezért becsülik még a távozó
Vitárt, a fekete bárányt is, mert lényegében nem tartják örökre elveszett em-
bernek !

Most pedig regényem egyik negatív figurájáról, Stoll Viktor mostoha báty-
járól, az 1956-ban disszidált és húsz esztendő elteltével hazakukkantó Stoll
Tamásról kell szólanom. Már abban a véletlenül adódó tényben is szimbólum
van, hogy Viktor és Tamás nem édestestvérek. Én ezt a szimbólumot nem
kerestem: maga az élet szolgált vele. Stoll Tamást azonban az édesanyjával
valamiféle párhuzamban kell bemutatnom, ezért idézem ide újra özvegy Stoll
Petemé, Ari Júlia alakját.

Az öreg Ari Júlia, ifjúkora óta az iparban dolgozott, részt vett a szakszer-
vezeti életben és a politikai mozgalmakban. Előbb az SZDP-ben, aztán a KMP-
ben. Benne szinte inkarnálódik az a munkásgeneráció, amely a századforduló
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előtt osztállyá szervezte a magyarországi munkásságot. Ez a generáció bontotta
ki az 1919-es tavaszon a csodálatos frissességgel lobogó vörös zászlót. Küzdel-
mük akkor elbukott, és sokan az életükkel fizettek szenvedélyesen vallott nagy
hitükért. De akik megmaradtak, mint például Ari Júlia, azok a viszonyok kor-
látai között folytatták a harcot. Azt tették, amit lehetett és amit tudtak. Amikor-
ra bekövetkezett az 1919-es álmok megvalósulása, 1945. április 4-e, Ari Júliának
már igen sok volt a halottja. Küzdőtársainak színe-java elvonult az emlékezés
nagy csendjében és Rákoson porlik. Ari Júlia azonban úgy érezte, megalkuvást
nem tűrő következetességgel helyt kell állania a régiek nevében is. Ettől a ma-
kacs következetességétől időnként szektásnak látszott. Pedig csupán az elveihez
ragaszkodott. Szigorú emberré nevelte őt küzdelmes élete; keménnyé, hiszen
csapásokra csapások zúdultak rá; ha akarta, ha nem, engesztelhetetlenül gyű-
lölnie kellett az 1945 előtti úri világot. Ezért sújtotta szíven Tamás fia eltéve-
lyedése, aki a disszidálásával „amoda pártolt". Ez a nagy bánata és felhábo-
rodása tiporta el benne az anyai érzelmeket, amit a régi világot nem ismerő
ember talán nehezen ért meg. De aki ismeri a kegyetlen osztályharcokban ezer
meg ezer sebet kapott emberi lelket, amely csupa heg, nem csodálkozik rajta.
De múlik az idő, szállanak az évek, hatalmas erejű orvos a megszépült jelen.
Végülis ez lágyítja meg Ari Júlia szívét. És bizonyára teljes lenne felengedése,
ha a hazatért fia, Tamás meglátogatná. De a fiú éppoly konok, mint az anyja,
nem szándékozik itthon maradni, sehol nem találja már a helyét a világban,
és semmi szükségét nem érzi a családi béke helyreállításának.

Ki ez a Stoll Tamás? Kisipari munkás — kárpitos volt —, aki jólétre, gaz-
dagságra vágyódott, akit ez a törekvése sodort a túlsó partra. Ebben a tettében,
persze nagy szerepe volt Reinwald Krisztinának és baráti körének is. Nos, Stoll
Tamás végigjárta a kalandorok valamennyi iskoláját, már tartósan nem tud
letelepedni sehol, egykori hazájában sem. De mielőtt visszamegy az idegen vilá-
gok ködébe, cinikus józansággal bevallja, mennyire megváltozott Magyarország
az 1956-os vihar után húsz évvel. Pátosz és elragadtatottság nélkül dicsér. Nem
a láthatót magasztalja, az új lakónegyedeket, modern gyárakat, tömött kiraka-
tokat és óriási áruházakat, az autókkal tömött utcák forgatagát, a metrót,
satöbbit, satöbbit. Azt mondja, ilyesmik másutt is vannak szerte a világon
mindenütt. De ami másutt a nálunk adott mértékben nincs: az a mi lelki fiatal-
ságunk, ragyogó hitünk abban, hogy ezernyi gondunk-bajunk-nehézségünk elle-
nére akarunk és tudunk építeni. Meglátja, hogy politikai égboltunkon süt a nap.
Pedig ezt odaát kétségbe vonják, és buzgón idézgetik a fejünkre olvasva a ne-
gatív jelenségekről szóló riportokat és mindenféle más iratot. Stoll Tamás úgy
látja, szélesen áradó valami nálunk az életkedv, aminek persze olyan szélsőségei
is vannak, mint amit Glatt Ica képvisel, s amit kerülgetnek az olyan súlyos
gondok, mint az alkoholizmus, a népszaporulat hiányosságai, és a demokratiz-
mus ellen vétők gyalázatosságai. Stoll Tamás mindent meglátott idehaza, amit
érdemes és szükséges meglátni ahhoz, hogy valaki hiteles véleményt formálhas-
son eleven valóságunkról. Stoll Tamás, anélkül, hogy tudná, a párt igazát hite-
lesítette a maga véleményével — akarata ellenére.

Akarata ellenére, igen, mert hiszen nem ismerte a mai eredményekhez
vezető utat. Nyilván semmit sem hallott a párt VII. kongresszusáról, amely
helyreállította a munkáshatalmat lenini alapokon. És mit tudhatott a VIII. kong-
resszusról, a mezőgazdaság szocialista átszervezéséről; a IX. kongresszusról,
amely meghirdette a gazdasági irányítás reformját; a X. kongresszusról, a szo-
cializmus alapjainak lerakásától, és a XI. kongresszusról, amely kitűzte a fejlett
szocialista társadalom megteremtésének célját! Mit tudhatott minderről? De az
eredményeket látta, akárcsak más hajdani magyar állampolgárok, akik hazaláto-
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gatva többnyire Tamás szemével látják hatalmas fejlődésünk igazi hajtóerejét,
az építő ember akaratát.

Végül is miféle tanulsággal szolgálhat olvasójának az én A szökevény című
regényem? Eggyel biztosan. Azzal, hogy nálunk a brigádmozgalom nemcsak a
szocialista építőmunka egyik igen hatásos eszköze, hanem a valóban új, a való-
ban szocialista, tehát magasabbrendű ember kikovácsolódásának óriási műhelye
is. Valami egészen különös, nagyszerű dolog, olyasmi, ami Nyugaton, ebben
a formában, ezekkel a célokkal — elképzelhetetlen. Van tehát értelme annak,
hogy az egyes brigádok életét az irodalom bemutassa. A gyenge brigádok életét
épp úgy fel kell tárni, mint a közepesekét és példamutató erejénél fogva a leg-
fejlettebbeket is. Hangsúlyozom: A szökevény nem vitairat, nem akar polemizál-
ni más írók ilyen vagy amolyan műveivel. Én az irodalmi szabadság híve vagyok
és minden valamire való mű tisztelője. Mindenki írjon az életről úgy, ahogy azt
jónak látja. Én úgy írtam, ahogy ez a szóbanlévő regényemben olvasható.

Szeretettel üdvözlöm önöket, és újból megköszönöm pártfogásukat. Nagyon
boldog lennék, ha ezt a lépésüket azóta se bánták volna meg.

Budapest, 77. 02. 08. Tisztelő hívük


