
Vera Panova: гehér vonal  

A Szovjetszövetség belső  gazdasági és ipоКtјkаit életében lezajlott vál-
tozások: a bürokrata kaszt kialakulása, a szocializmussal ellentétes tulaj-
dvnságc+k .kifejlődése, kapitalista elemek túlsúlyba jutása, a kizsákmányolás 
új foгmájánark +kialakulása !stb. nagy hatással voltak a Szovjetszövetség iro-
dalmára ,is. Ennek a hatásnak legszembetűnőbb jele az, hagy a Szovjetszii-
vetség irodalmi élete általános hanyatlásnak indult. 

A Szovjetszövetségben a bürokrata kaszt teljesen rendelkezik a tár-
sadalom által termelt értéktöbblettel és ennek az értékbödbbletnek a segít-
ségével az ír бkat is saját !szĐlgálataba á1lítJja. Az irбk kénytelenek ideali-
zálni a bürokrata kaszt képvisedöit. Igyy a Szavj еtszövеtlség írói képtelenek  
ábrázolnia reális valóságot, a társadalom ifejl ёdёёt, a társadalom tényleges  
erőit és a bürokrata kaszt uralmának fennmaradását igyekeznek meghosszab-
bítani.  

A Szovjetszövetség Irodalma fent vázolt jellegzetességeinek és fagya-
tékasságainak szép példáét találjuk Vera Panova: »FeQlér vonat« címn ő  regé-
nyében. Ennek oka az, hagy х. era Panova amellett, hogy a bürokrata kaszt  
szđ lgálatá'ban álló fró, omég nem is valami telhebséges.  

Vera Panova regényének cselekménye, +ha nála egyáltalán lehet be-
~szélni valami összefüggő  оsele'kményr8l, igy kórhárvonatban játszódik le.  
Maga a сselekmémy serrim ~vké+pреn sem reális.  

»Realizmus — mondja Engels — az én .nézetem szerint a részletek h ű-
ségén :kívül tipdkus jellemеk hű  rajzát jelenti, tđpikus ,kбrülmények között.«  
(Marx-Engels: M(tvészet-drodaloan »Bratsztvo-Jedinsmtv Đ« 36. oldaS),  

Nézzüi először, !hogyan állunka típusokkal. A regény alakijai között  
nincs egy sc _^z ,  amely kifejezné jelleanvonáisaiiban és cselekedeteiben, magá-
ban egyesite_, rn az orosz élet általános fejl бdési iгányvonalát. Alakjait — egyet-
len szeg nbe; ítás Danilov és Szuprugov kivételével -- ise nem jók, se nem  
rosszak, nem a jelen "er őinek képviselői, nem a letűnőben lévő  és a most  
születő  je1'c0 _, ~vanásainak kirfejezőí. A regény alakjai közönséges, egyöntet ű  
tamieget képeznek, amеly minden további nélkül teljesíti Daniilov parancsait.  
Danilav és Szцprugav szembe lállítása esem a mult és jelen, vagy jörv ő  típu
sainak szenІ',leállítása, hanem a már beб: kezett bürokrata és a bürokrata  
pozíciók felé törő  egyén ,szembeállítása.  

A regény központi alakja, Danidov. Az ő  idealizálását tűzte ki célul az  
író. Danilov már elég nagy »géniusz«, a bürokrata lépcs őzet elég magas fo-
kán áll, hisz ő  az »Allarnx Tejgazdaságok Köztársasági Тгösztjénék« igazga-
tója. l✓ppen azért, mert elég nagy bürokrata, Vera Panova mindent meg Is  
tesz idealizálása érdekében. Idealizálja, mini vezet őt és idealizálja, mint em-
bert. Mint vezetőiből, egy nvndenütt ottliévő, mindent látó, haló, m*demt eJ.-
intéző  kis istent akar faragni, mint enlber{b ől pedig egy önzetlen, önfeláldozó,  
mindentudб  vgéniuszt«. Mára regényt is wgy kezdte, hagy Danilovot araár az  
első  percben is különleges vezet őnek ,mutassa ebe. Danilov mnég aludni sem  
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tud, annyira foglalkoztatják vonatfának goiгΡrlja гΡí, annyirа  elgarndalkaddk, hogy  
észre. sem .veszi; nyitott ablak el đtt áll és zni kezd. O az egyetlen példa-
adó; egyetlen, aki •semnmiлemú engedтnényt nem tesz az éjszakának. O a  
lelke, a kezdeményezđje mindennek. Mindenkinek van az életében  valami, 
ami foglalkoztatja, ami idejének egy részét elvonja: Belavot, a vonat- pa-
rancsnakát feleségének és lányának Yialála, Szuprugov orvost nagyra tör đ  
tervei, Juha Dmitrijevna kötöző  nővért férјheцmenési reményei, Lénát, az  
egyik (betegápolót, férje, Fainát, a másik betegápolót, apró szerelmeskedé-
sek. Egyedül Danilav az, akit semmi sem van el, se misem - foglalkoztat, csak  
a vonat, csak a közös ügy. Nem. becsvágyó. Nem háborítja fel, hagy arások  
érdemrendеt kapnak, ő  meg nem, sőt mégtiltja, hagy valaki lépéseket tcgyen-
az ő  érdékében. Az író, mint embert is, idealizálja Danilo+v аt; mindentudónak  
akarja feltiintetmi. Тudásáról ezt írja: »Bár úgy látszott, hogy munkavai túl-
terhelte magát és tanulásra kevés ideje maradt — volta Іké~ppeni, ha keveset  
is tanult, alapjában véve sokat tuudott. Gyakorlati gazdász volt, gyakorlati  
állatorvos, gyakorlati épftőinester; ismerte az asztalos-, bognár-, kоvácsmes-
terséget, értett a könyveléshez és kereskedelemhez. Amikor falun •dolgozott,  
sok mezőgazdasági könyvet olvasott. A kárházvanaton . .. meg akarta is-
nlerni az orvos tudomány alapjait.«  

A bürokrata ideahizálása azonban nem könnyű  dolog. Ezt a nah ~éz fel-
adatot Vera Panova úgy oldotta meg, hagy egyes egyéneket, személyeket ál-
lított Danidovval szembe, akiknek csak rassz tulajdonságait mutatta ,be; aki-
ketigyekezett mimél ellensze зivesebbé tenni, araég pedig úgy, hogy mindent  
rossznak tüntetett fel, ami nem függött össze Danilowal, vagy környezeté-
vel. Ily mádon, tehát a bürokrata idealizálásának érdekében, kénytelen rá-
mutatni az arasz élet egyes tipikus jellemvonásaira is. A Danilovval szern ~be-
állított személyek közül legtipikusabb Szuprugov. Szuprugav brázalásával  
Vera Panova szembetűnđbbé akarta tenni Danilov »fjó tulajdonságait«. Ugyan-
akkor Szuprugov alakja jelleQnz ő  a inai orosz életre, ahol annyira megkövese-
dett a bürok пΡ аtizanus •szelleme, hagy - mindenki új pozi еiókat akar szerezni,  
mindenki a bürokrata lépcsőzet magasabb fakára akar lépni; Szwprugov egésy  
magatartáséival olyan embert példáz, akit a megkövesedett bürokrata kaszt  
leszorított, gátolt és aki oly környezetbe jut, ahol lehetőé válik, hagy tevé-
Кenységet fejtsen ki éS így — mivel a Szovjetszövetségben a tevékenysbg a  

bürokratizálódáshoz és a .bürokrata lépcsőzet bizonyos fokához van kötve és  
mivel az emberek is úgy vélik, hogy tehetségüket csak a bürokrata kaszt se-
dítségével, ahhoz tartozóan fejthetik ki — arra (kezd törekedni, hogy a 'b ű-
rakrata .lépcsőzet magasabb fokára lépjen.  

Vera Panova éppen azért igyekszdk ellenszenvessé tenni Szuprugovot,  

mert az saját magát igyekszik el őtérbe tolni, Danilav rovásárra. 'Egy bürokrata  
számára ez elég arra, hogy valaki ellenszenvessé váljon. De, hogy araág el-
lenszenvesobbé tegye, a regénybe belef űzi Juha Dmitrijevna Szuprugowal  
kapcsolatos házassági reményest is.  

Érdekes figyelni Szwprugav fejl ődését. Szuprugov kis, megalázkodó  
ember, aki maga is úgy jellemzi magát: »Soha sere tudott parancsolni, csak  
kérni. Másak parancsolnak és szívesen engedelmeskednek nekik. Hogyan pa-
rancsod az eanber?_ Mért fogadnak szót neki? Mért nem képes 6 senkinek sem  
parancscini? De mnégha rá is szánná műagát — senki sem hallgatna rá, csak  
cšodálkaznának ... Miért vitatkozik a tr лbbi, és nviért helyesel ő  mindig  
minden vitatkozónak, mégha nem Is egyezik a véleménye? ... Hagy okot  
ne adjon serrtésekre, igyekezett a lehet ő  legelőzékenyebb Menni, eközben kínál-
gatta a aigarettárit, és ahol lehetett І»h ІјгбІ  bizt'asítotrt«, mindenkit. Má-
sok iugy járnaik-kelnek, mint az .élet n ёzigazdái, ő  meg •áц  a küsтöbön, .mint  
:hivatlan vendég. Miért? A kérdést, mint látjuk, Vera Panova felteszi ugyan,  
de a feleletet nem adja meg, misért a feledet megadása egyenl ő  lenni a bü- 
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iiakrata rendszer brneréséveY, annak á rendszernek leleplezésével, amely  

megalázkod.á Јsra kényszeríti az embereket. A vonaton azoarban Sauprugov kezdi  
felismerni, hagy ő  is valaki. Hiszen benne van a vonat vezet őségében. Ez  a 
ifelismerés felkelti benne a szunnyad.ó nagyravágyást, amely a bürokrata  
kaszt fennállásának természetes k аvetkezan,énye és a megalázkodó ember fo-
kazatosan átalakul pozíciókat, ki ,tüntetéseltet hajszoló karrieristává.  

Danilovval szervbe állított tipikus alak Patapénko, aki indokolatlanul  

megvárakoztatja Danilovot, csak azért, hagy fitogtathassa az ő  »magasabb-
rendű « bürokrata helyzetét. Ilyen sze be6 ~llítoЖtt alak Mer+kulav is, aki fel-
nLenteti magát a katonaságtól. 

Kevésbbé tipikus alak Belov vonatparancsnok. Neki, mint kisebb bü-
rokratának, az a szerepe, hogy dicsérje, dics őítse Danilovot. 

Vera Panovát az a törekvése, hogy Danilovot ddealizálja, rákényszeríti 
az arasz élet más tipikus vanásainak leleplezésére is. Így például Danilov-
nak, mint családapának idealizálása érd вkében leleplezi a nő  alárendelt sze-
rер& a bürokrata családban. A szovjet bürokrata helyzete nem sakkal kü-
lönbözik a nagytćSkés helyzetét~sl. Hisz anyagi alapja, a fn.zetése, oly magasra 
emeli a közönséges emberek fölé, .minta tfkkst t đkéje. Ilyen :viszonyok közt, 
amikor is a fésrfi horribilis ö гsszegeket keres, a ¢b ő  pedig csak otthoni munká-
val foglalkozik, :szükségszerű  a nő  al,árendeltзége. csak úgy kapásból raga-
dunk ki egy-két idézetét, amellyel Vera Panova a bürokrata feleségének alá-
d. endeltségét bizonyítja : 

»Az asszony élete abban merült ki, hagy figyelje 	nem poros-e a 
bútan, nem szakad-e le valahol egy ,gomb. Ezenfelül magával is tör ődnie kel-
lett, Danilov megkövetelte. Nem tűrt е , hogy rassz ruhá4baai, vagy fésületlenül 
menjen az utcára. Aztán nem besált többet a tanulásról; most úgy látta, 
.fogy .az asszonyt csak a háztartás érdekli, semmi ;más. rJgy gondolta, hagy 
az asszony nagyon boldog . . . Sziilni az asszony szülte, de a fiú az övé, Da-
nilové. Minden az övé, egészen a mulatságosan mahas vörös ,szervpillákig,  

melyeket lepörkölt a kemencénél. Mi az anya kötelessége? Mosdatni, etetni. 
De ő , az apa, olyan életet teremt, amelyben a f đú ,jól és szabadon :fejlődhet«. 
Es másutt: »Nem az asszony dolga ez. Čytлdiik kerksk a kocsiban . . Semmit 
nem mondott el neki ... Otthon csak a fia .Létezettszámára. Az asszony szót-
lanul tálalta az ebédet, szátlanul vetette meg az ágyat.« 

Danilovnak, mint parancsnoknak idealizálása arra kényszeríti Vera P'a-
navát, hogy rámutasson az orosz életben kialakult parancsnoklási módszer 
rekre. Így pé'.dául Faina egy esetben ostobaságnak nevezi az ablakok becsu= 
kását, ,azzal érvelve, hogy a becsukás esetén az elsíí rabbanás+kar minden ab» 
laküveg kirepül. Danilov ezért élesenbírálja, noha Fainának ,igaza volt; csak 
аzért, mert az ablak becsukását Belov rendelte el. Másik példa: Szttprugav 
követelte Danilov javaslatának iüzetisébb rrnegtá гgyalását. »Danilov tekinti »  
tével valósággal felfalta Szuprugovot és a megleapetéstől száját tátotta. Nézd  
csak! Ez a békés, mindennel egyetért ő  doktor, nyíltan ellene támad 
Alom ez?« 

Vannak még egyes kisebb elszálasai is. Így p гéldául megrnonjda, hogy  
Danilov a sajátjának tekinti a trösztöt, hagy a mai szovjet házasságnál  a wa= 
gyon helyett a fizetés a fontos stb. 

Ennyit a típusokról Danilov idealizá ~Lt, Szuprugo гv, Patapenkov, Mer= 
~kulov és némileg Belov a szovjet élet tipikus alakjai, a tibbiek egyöntetii 
tči.neget képeznek. 

Még rosszabb a helyzet a tipikus körülményekkel. Tipikus körülmér 
nyeknek nevezzük, azokat a társadalmi-gazdasági körülményeket, melyekben 
leg оbban érvényesülnek a társadalom általános tömvénysz еruségei, legtelje-
sebben kifejezésre jutnak a társadalam fejl ődésének általános iráfiyvonalai,  
f', bürokrata kaszt idealizálása érdekében tipikus szernelvéríy еkét araég tud adni 
a mai szovjet irodalom, ezzel szervben Go г ij hal,la és So г Ρbohav ќ3j ba+ráz.  



át  szánt az eke«, cimü i+eg nye után nemigenvolt znvjrat reg iy, amá у  
tipikus iCörtilményeket is elénk tárta volna.  

A tipikus körülmények ábrázоlására Vera Panava sem képeа  Sőt 6  
annyira megy, hagy a .környezetet teljesen 'k јz гjа, és az egy oselekїményt  
egу  hermetikusan elzárt kórházvonatba szorítja be.  

A regény irodalmi kidolgozása is .gyenge. flVfag а  a гegény nagyon össze-
fü,ggéstelen. Első  fele inkább hasonlít kiilönđlló elbeszélések gyüјteményáhez,  
mint regényhez. A kliхepén meg teljesen összeftigrgéstelеniиΡl dobál össze apró  
részleteket. A regény cselekménye szegényes. A cselekmény túlnyomó részét  
halmi szerelmeskedések töltik ki. Ennek oka, mint önár fentebb említetteik,  a 
környezettбl vak elszigeteltsag, valamint Dan цov idealizálása.  

BádirYt István  
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