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kaptam róla, amikor kiengedtek az elmegyógyin-
tézetből. (a katonai szolgálat elkerülésére –AZ) Ez 
volt a legjobb trükköm. Ma már nem volna ilyen 
könnyű a posztkapitalizmus korszakában! Úgy-
hogy mindezek után az újságírás elég kalandos 
foglalkozásnak tűnt, és jó volt, hogy ott lehettem 
a Respektnél. 

Beutaztam Csehországot, az egész világot – 
jártam Ukrajnában, Oroszországban, Iránban, Ro-
mániában, Lengyelországban, Japánban – nem is 
emlékszem, hol mindenütt. Riportokat, útibeszá-
molókat írtam, de némelyikből vers is lett, ahogy 
említetted. A  Kedden háború lesz kötet jól jött 
össze nekem, amennyiben leadva a riportot, és 
aztán teljesen kimerülve – és kellőképpen lerésze-
gedve – ugyanabból az élményből írtam egy ver-
set is, és csak akkor éreztem úgy, hogy eljutottam 
az igazi valóságig. 

A másik érdekes dolog, hogy azoknak a versek-
nek majdnem mindegyikét egy másik országban 
írtam – nem éppen szállodában, inkább valami 
turistaházban vagy diákszállóban. Az újságok elég-
gé pénzszűkében voltak a kommunizmus bukása 
után, úgyhogy legtöbbször házaknál laktam – is-
merősök ismerőseinek lakásában, vagy valakinél, 
akivel csak úgy összeakadtam út közben.

Azt például soha nem fogom elfelejteni, ho-
gyan írtam verseket egy vietnami munkásszállón 
Moszkvában (segítettem nekik egy Szabad Viet-
nam Rádió felállításában csehországi vietnami 
barátaimmal együtt, nem tudom, mi lett belőle 
végül), vagy hogy hogyan szálltam meg egy falu-
ban Ukrajnában (a koroszteni körzet cseh falvai-
ból, amelyeket sugárfertőzés ért Csernobil után, 
evakuálták a lakosságot, áttelepítették Csehor-
szágba), és a háziak nem mertek zavarni, olyan 
nagy tiszteletben tartottak! Egy újságíró, aki meg-
írja a történetüket az újságba!

Ha tudták volna, hogy verset írok, azt mondták 
volna: „Ez meg mi a fene?”. Azt hiszem, jó felkészü-
lés volt, amikor fiatal koromban a legtöbb verset 
levélpapírra és régi képeslapokra írtam a smíchovi 
kocsmákban. Úgy csináltam, mintha levelet vagy 
képeslapot írtam volna, mert az ember rögtön 
gyanússá vált a munkáskörnyezetben, ha írogat-
ni kezdett a kocsmában. Rögtön gyagyásnak néz-
ték vagy téglának, leginkább mindkettőnek. Épp a 
napokban néztem be egy helyre, ahol egy időben 
írtam, U bílého lva, A  fehér oroszlánhoz. Ugyan-
úgy néz ki, mint a hetvenes években.

De vissza az újságokhoz! Karl Cudlínnal, a ki-
váló fotóssal csináltunk együtt egy könyvet Kelet-
re utazni (2008) címmel, Karel minden fotójához 
írtam egy történetet, jól kiderül belőle, mennyi-
re szeretjük ezt a vad, nyomorúságos, megtört 

persze, hogy olyasmiről írjak, amiről nem volt sza-
bad írni, mint például a politikai foglyokról és az 
elnyomásról, amit a rezsim leplezni próbált.

Ezen a téren két író mutatott példát nekem és 
a baráti körömnek: Ivan Martin Jirouš, egy költő, 
aki nyolc évig volt börtönben, és Václav Havel, aki 
a bohém Jirouštól eltérően nem volt valami dör-
zsölt vagány, huligán és kocsmatöltelék, hanem 
egy törékeny filosz (de ő maga is lehúzott öt évet 
a sitten). Ebben a légkörben nőttem én fel. Min-
dig volt valami nagyszerű, értékes ember és ki-
tűnő író lecsukva, úgyhogy a barátaimmal szá-
mítottunk rá, hogy végül majd mi is sorra kerü-
lünk – talán innen eredeztethető az érdeklődé-
sem a „közügyek” iránt. Ábrándozhatott az ember 
arról, hogy a világtól elvonulva él valahol vidéken 
és csak verseket ír, de ennek a gyűlölt rezsimnek 
a keretei között élve az lett a szabály, hogy a po-
étika politika is. Ha beleszippantottál a levegőbe, 
a börtön bűze csapott meg.

A barátaimmal – mint például Zbyněk Pet-
ráček, aki ma az egyik legnagyobb napilap, a Li-
dové noviny kolumnistája, vagy Ivan Lamper, aki 
mindmáig a legjobb országos hetilap, a Respekt, 
főszerkesztője, és még egy páran, akik újságírók 
maradtak – résztvettem a Sport c. politikai szamiz-
dat folyóirat és a Revolver Revue megalapításában, 
ez egy kulturális folyóirat, ami mindmáig megvan, 
bár az alapítók közül sokan kiváltak belőle 1989 
után, hogy más lapokat indítsanak – úgyhogy túl-
zás nélkül állíthatom, hogy részem volt itt a szabad 
sajtó megindításában a kommunizmus és a cenzú-
ra évtizedei után, ami nagy kaland volt, és volta-
képpen még ma is az.

Szándékosan említem azokat a barátaimat, 
akik megmaradtak az újságírásnál, mert nekem 
nem ez az életem. Jobban érdekel a prózaírás, 
mint az újságcsinálás. Persze még mindig kell ál-
landóan írnom az újságoknak és magazinoknak, 
hogy keressek annyi pénzt, hogy időt szakíthassak 
egy könyv megírására. Ez elég paradox, tudom, de 
talán így normális.

Beutaztam Csehországot, az egész világot
De visszatérve arra, hogy ez mennyiben kaland is: 
Fiatal korom óta az olyan írókat csodálom, mint 
Isaac Babel és Jack Kerouac, akiknél a megélt ta-
pasztalatokon alapul az írás. Nekem az tűnt nor-
málisnak, hogy egy írónak legyen kétkezi mun-
kája, hajózzon, háborúzzon, kerüljön börtönbe – 
piszkítsa be a kezét az élettel, zamazat se životem, 
ahogy Hrabal mondta. Így aztán huszonöt éves 
koromra már dolgoztam építkezésen, pékségben, 
kazánfűtőként, szénrakodóként és nem tudom 
még mi mindenként. Még őrült is voltam, papírt 

Az alábbi beszélgetést e-mailen folytattuk Topollal 
2013 nyarán, miután elkészültem A Ördög műhe-
lye c. könyvének angol fordításával. Az évszámok 
a könyvcímek után a cseh eredeti megjelenésre 
utalnak.

Egyszerre író és újságíró: Sosem éreztem 
elegendőnek, hogy „csak költő” legyek
ALEX ZUCKER   A  forradalmi időkben, 
1989-ben kezdted az újságírást, úgyhogy évekig 
egyszerre voltál író és újságíró. Valójában mind-
két első prózai munkádban – „Az út az állomás-
ra” (1993) és a „Nővérem” (1994) – voltak jelene-
tek, amelyek szerkesztőségi szobákban és egyál-
talában az újságírás világában játszódnak. Azt 
hiszem, még egy verset is fordítottam, a „Kedden 
háború lesz” (1992) c. második verseskötetedből, 
amelyik Burmáról szól, ahová a heroin-csempé-
szetről tudósítani utaztál. Mit gondolsz, az újság-
írás segített az írói munkádban? Mennyire van 
jelentősége az írásaid számára annak, hogy úgy-
szólván egész felnőtt életedet újságoknál töltötted?
JÁCHYM TOPOL  Egyszerre szeretem és utálom az 
újságokat, az újságírói munkát. Az egyik része, amit 
mára majdnem teljesen elfelejtettem, abból az ér-
zésből fakad, hogy ez szolgálat, hogy ezzel a hazá-
mat, a szülőföldemet, a klánomat szolgálom. Ezt 
persze cinikus vigyorral mondom, de attól még 
igaz. Ez még a múltba nyúlik vissza, egészen a sza-
mizdatos időkig. Sosem éreztem elegendőnek, 
hogy „csak költő” legyek, még ha ez volt is mindig 
a legfontosabb. Verseket írni mindig olyan nehéz-
nek és fontosnak tűnt nekem, mint atomot hasíta-
ni. Ez volt az életem értelme.

De mégsem volt elég, amikor a barátaimat le-
csukták és összeverték a rendőrök, vagy amikor 
engem csuktak le és vertek össze, ami szintén 
előfordult egy párszor. Azt hiszem, ez valami tör-
zsi ösztön, talán kelet-európai – vagy valami szláv 
dolog? Ebben az értelemben el voltunk maradva 
a Nyugattól, ahol az emberek, akik újságnál dol-
goztak, újságírók voltak, profik, míg nálunk több-
nyire az ideológia bohócai voltak, ha nem éppen 
maguk is vérszomjas uszítók, akik maguk követel-
ték a megtorló intézkedéseket. 

Alapjában véve a csehek – vagy Csehszlovákia – 
létére nézve jelentett fenyegetést a szovjeturalom, 
nem voltunk biztonságban, ezért tűnt normális-
nak „valamit csinálni”, folytatni az ellenállás ha-
gyományát, mint a Cseh Nemzeti Ébredés idején 
a 19. században, amikor a cseh nyelv és a nemzet 
fennmaradásáért kellett küzdeni. Úgyhogy ülni 
otthon vagy a kocsmában és verseket írni, ez nem 
volt elég, kellett, hogy röplapokat is írjak és terjesz-
szek, tiltakozásokat szervezzek és így tovább – és 
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most itt én is ugyanezt csinálom! Az egész kul-
turális masinéria működtetését – szerzők meg-
hívását, események szervezését –, hát ez a másik 
nagy paradoxon.

A legtöbb szerző, akit meghívok a könyvtá-
runkba autoritárius rezsimeknek alávetett orszá-
gokból vaó: beloruszok, Burmáról lesz egy vita 
ezen a héten, jóban vagyunk a mai kínai irodal-
mat megjelentető kiadóval, voltak nálunk ukrán 
írók. Ez is olyan Haveles – a politika és a poétika 
összekapcsolása. 

Havel lényegében azt mondta nekem, hogyha 
rendesen csinálom a programokat a könyvtárnak, 
akkor valószínűleg nem jut majd időm az írás-
ra, de végül is írtam már eleget. Ez jellemző rá, 
hogy az utolsó leheletéig sem hagyta el a humora. 
Úgyhogy olyankor, amikor csak egy szerencsétlen 
programigazgató vagyok, és nem jut időm az írás-
ra, sokszor gondolok rá meg Jiroušra és az évekre, 
amiket börtönben töltöttek, és akkor azt mondom 
magamnak, hogy nincs okom a siránkozásra.

Nyíilt sebek
 Első regényed, a Nővérem, tartalmazta vé-
leményem szerint az egyik legerősebb szöveget, 
amit Auschwitzról valaha írtak, itt mégis alig re-
agáltak erre. Egyszer azt mondtad nekem: a Nő-
vérem elkezdett egy ívet, ami Az Ördög műhelyé-
vel zárul le. Kifejtenéd, hogy mire gondoltál?
 Igaz, hogy volt egy csomó recenzió a Nővé-
rem-könyvről Amerikában mindkettőnk kellemes 
meglepetésére, de a holokauszt-aspektusra vala-
hogy nem rezonáltak. Nem tudom, mi volt ennek 
az oka, de őszintén szólva nem vettem észre, mert 
olyan erős reakciókat váltott ki másutt. Két napja 
jelent meg egy könyv Open Wounds (Nyílt sebek) 
a címe. Itt van éppen előttem az asztalon, amíg el 
nem jutok vele a postára, hogy elküldjem neked, 
huszonöt tanulmányt tartalmaz a kötet – nem re-
cenziókat, tanulmányokat – a könyveimről. Iro-
dalomtudósok írták – nem csak Csehországból, 
de Dániából, Ausztriából, Németországból, Len-
gyelországból, Oroszországból is –, és a holoka-
uszt témáját vizsgálják a könyveimben – lehet, 
hogy ez főleg közép-európai téma –, olyan kitar-
tóan, annyi hozzáértéssel és őszinte érdeklődés-
sel, hogy nem is tudom pironkodás nélkül olvasni. 

Úgy értem, én ezeket a dolgokat csak a fan-
táziámból merítettem, csak átengedve magamon, 
mint egy médium, nem ástam mélyre, hogy töp-
rengjek rajtuk. Olyan ez, mint Iggy Pop egyik so-
rában: „Instinct keeps me running, running like 
a deer.” És itt ez a sok kiválóság, mindenféle dip-
lomákkal, elképesztően kiművelt professzorok, 
és az én szövegeimet boncolgatják, vizsgálgatják. 
Akárhogy is, Ivo Říha, a kötet összeállítója, a par-
dubicei egyetem irodalom és szlavisztika tanszé-
kének vezetője azt írja a tanulmányában, hogy Az 
Ördög műhelye „végpont, egy sajátos alkotói kor-
szak betetőzése … ebbe torkollik végül a Kelet 
felfedezése”, más szóval, ahogy mondod, a Nővé-
remmel kezdődő ív. 

Ebben benne vannak utazások tucatjai, százai 
a szovjet birodalom romjain, hosszabb tartózko-
dások Szlovákiában, Lengyelországban és Ukraj-
nában, tizenöt évnyi utazás, ami végül a belorusz 
tömegsírokhoz vezetett el, utazás Közép- vagy 

másik oldala – nagyon utálom az újságokat és az 
újságírást. Ki nem állhatom. Amint meghallom 
azokat a szavakat, hogy lapzárta, főcím, kopf, szer-
kesztőségi ülés, a hideg futkos a hátamon.

Fárasztó, kimerítő munka. Ha újságnál vagy, 
olyan vagy, mint az igába fogott ló. Aközben nem 
lehet könyvet írni. Egyébként valahányszor alkal-
mam nyílik rá, hogy felhagyjak az újságírói mun-
kával egy időre, mindig fellélegzem, hogy végre 
hagyhatom, hogy kiessen a sok politikus neve a 
fejemből meg a naponta adódó botrányok, mind-
az a sok szarság és hülyeség, ami tulajdonképpen 
egy újságíró mindennapi betevő falatja. 

Most megint arra volna szükségem, hogy az 
íráson kívül ne kelljen csinálnom semmit. Leg-
alább két vagy három könyv van készen a fejem-
ben. Úgyhogy majd meglátom, lehet-e erre vala-
hogy módot találni, adódnak-e ehhez megfelelő 
feltételek. De van ebben valami misztikus sze-
rencse is. Ha egy könyvnek ki kell jönnie, előbb-
utóbb ki is fog. Ha nem, nem.

A Havel Könyvtár találkozóhely is
 Hogyan kötöttél ki végül a Havel Könyvtár-
ban? Mi ott közelebbről a feladatod? Milyen volt 
a viszonyod Havellel, ha nem esik nehezedre 
erről beszélni?
 Éppen mostanában gondolkodtam azon, hogy 
az, hogy úgy éreztem, hogy muszáj valami hasz-
nosat csinálnom, hogyan adta az indíttatást az 
újságíráshoz, lapcsináláshoz az undergroundban 
és a forradalmat követő első években, mennyit 
kivett belőlem. De a Havel Könyvtárban végzett 
munkám kimondottan egy ügy szolgálata. Úgy 
gondolom, hogy Csehország mint ország elég pro-
vinciális és csak magával foglalkozó, és a Havel 
Könyvtár az egyik olyan sziget, amely helyet ad 
az olyan kultúrának, amelyik nem kommerciális, 
pop, mainstraim vagy minek mondjam. Találkozó-
hely is, ahol a chartás és az undergroundból való 
veteránok összejöhetnek a fiatalabb generációk-
kal a kiállításainkon és a koncertjeinken.

Hogy hogyan kerültem ide? Talán melodra-
matikusan hangzik, de Havel kért meg erre 
a halála előtt. Kint voltam nála a nyaralójában, 
Hrádečekben pár barátunkkal, és beszélgettünk 
a könyvtára kulturális programjaival kapcsolatos 
elképzeléseiről.

Én vagyok felelős a programokért. Ez a mun-
kám. Tizenöt-tizenkilenc eseményt tartunk havon-
ta: felolvasások, kiállítások, előadások, koncertek, 
viták. Én csinálom egyedül 3-4 diákkal, önkén-
tesekkel, de a másfél éve alatt, mióta elkezdtük, 
terra incognitából „jó hely” lett belőle, ahova ér-
demes járni. 

Odafigyelek a fogadtatására, mert ha van vala-
mi, amit még a sajtóbiznisznél is jobban utálok, az 
az irodalmi nagyüzem, a felolvasási szisztéma, az 
irodalom elfesztiválosítása, az, hogy az írókat ma-
napság nem annyira olvasni, mint inkább látni és 
hallani akarják. 

Mert a saját könyveimmel – és rettentően 
örülök, hogy ilyen sok nyelvre le vannak fordít-
va, tizenöt vagy talán húsz nyelvre – mindenféle 
felolvasásokra és könyvvásárokra jártam, mert 
kellett a promócióhoz, és ez teljesen leszívja az 
ember energiáit minden egyes alkalommal. És 

Keletet. Vannak a könyvben fotók és történetek 
Lengyelországból, Oroszországból, Belaruszból, 
Mongóliából, Azerbajdzsánból stb.

A riportok, amiket a Respekt belföldi rovatánál 
írtam, olyasmiről szóltak, amit Boris Vian nyomán 
a napi tajtéknak hívok – gyilkosság, korrupció, 
pornóipar. De kellett írnom farkasfalkák újrafel-
bukkanásáról Szlovákiában, kirándulásról a grön-
landi partokra. Így aztán találkoztam mindenféle 
emberrel – zsarukkal, utcai árusokkal, minden 
elképzelhető aljanépséggel, politikusokkal –, de 
rengeteg „normális emberrel” is, bármit is jelent-
sen ez. És hallgattam, amit meséltek, hogy mi min-
denen mentek keresztül az életben.

Elvonulhassak pár hónapra csak írni
Úgyhogy folyton beleütöttem az orromat az élet-
be, és alig maradt időm az egyedüllétre, amire 
vágyom. Mert az is egy paradoxon, hogy nem 
szeretem az újságírói életet, szívesebben volnék 
egyedül egy kis kunyhóban az erdőben – vagy 
bárhol másutt, tényleg – és csak írnék. Ez volt az 
álmom egész életemben, de nem tudom, hogy 
valamikor tényleg lesz-e ilyen. Valahányszor kap-
tam egy ösztöndíjat egy kiadótól, hogy elvonul-
hassak pár hónapra csak írni, és közben a csalá-
dom is el volt látva nagyjából, élveztem az egye-
düllét fényűzését. Így írtam a Nővéremet (1994) 
és az Angyalt (1995) Németországban, a Thorn 
Girlt (1997) Amerikában, az Éjszakai munkát 
(2001) Németországban és Franciaországban, a 
Garglig with Tart (2005) Hollandiában, Az Ördög 
műhelyét (2009) Németországban – nem kaptam 
túl sok alkalmat az írásra az elmúlt húsz évben. 
De mint látható, mindig kihoztam az így adódó 
lehetőségekből egy-egy könyvet – így működik 
nálam a felelősségérzet.

De sosem bírtam az olyan ösztöndíjzombikat, 
akik bekapcsolódtak az ösztöndíj-mechanizmus-
ba 30 éves koruk körül, és azóta egyik alkotóház-
ból mennek a másikba, és nem tudnak másról írni, 
csak a saját érdektelen lelki életükről. Valahány-
szor véget ért egy ilyen bentlakásos íróösztöndí-
jam, rögtön visszatértem az életbe és az újságírói 
taposómalomba, nem volt más választásom. 

Az az igazság, hogy az elmúlt két évben a Li-
dové noviny-nál jórészt csak a kulturális rovatnak 
dolgoztam. Az a rengeteg utazgatás tényleg őrjítő, 
és időnként elég veszélyes is, nem lehet folyton itt-
hon hagyni a kicsi gyerekeimet és az egyre koro-
sabb szüleimet. Nem akartam mindig távol lenni, 
ha ne adj’isten történik valami.

De az is igaz, hogy nem is élvezem a kulturális 
újságírást annyira. A  riportokra emlékszem – az 
emberekre, akikkel találkoztam, a helyekre, ahol 
jártam, a színekre –, de ez a két év a kulturális ro-
vatnál, ez teljes homályba vész. Lecövekelve egy 
székben egy irodában, folytonos szerkesztőségi 
értekezletek. Ez nem a vérbeli újságírás. 

Fontos persze, hogy az újságírásból meg lehet 
élni, a könyvekből nem. Az, hogy újságoknál dol-
goztam, abban is segített, hogy képes legyek meg-
húzni a saját szövegeimet – ne tekintsem szentnek 
és sérthetetlennek, az ihlet tüzében kikovácsolt-
nak azt, amit írok, hanem anyagnak, amit vágha-
tok karddal, ollóval, még robbanthatom is dina-
mittal. Ennek örülök, de másfelől – és ez az érem 
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legutóbbi könyvedben a beloruszokról, nemcsak 
zsidókról, akiket legyilkoltak a náci német és 
a sztálinista orosz rezsimekben. Miért olyan fon-
tos neked ez a téma?
 Rendben, ha ilyen szívósan faggatsz, mint egy 
bulldog erről az egyetlen dologról, amire nincs 
rendes válaszom: Az érdeklődésem az iránt, amit 
népirtásnak nevezel – én inkább azt mondanám, 
hogy a táborokban való túlélés lehetősége izgat –, 
nemcsak belőlem fakad, hanem gyakorlati okokból 
a körülményekből is, a korból, amiben felnőttem. 

Amikor szamizdatban szerkesztettük a Revol-
ver Revue-t – Ivan Lamperrel, Viktor Karlíkkal és 
Marek Hlupýval –, kiadtuk az összes ilyen vissza-
emlékezést, mint az interjú, amit Hanna Krall ké-
szített Marek Edelmannal a varsói gettólázadásról, 
ami sose jelent meg itt addig. A 80-as évek Cseh-
szlovákiájában uralkodó kimondatlan állami an-
tiszemitizmus légkörében meg akartuk jelentetni 
a Terezínben meggyilkolt emberek névjegyzékét. 
Le voltunk nyűgözve az olyan emberektől, mint 
Robert Vrba, aki megszökött Auschwitzból, és be-
szélt erről az Amerika Hangjában, vagy Richard 
Glazartól, aki a treblinkai megsemmisítő táborban 
kitört lázadásról írt (Csapda zöld kerítéssel). De 
számunkra ez nem zsidó történet volt, elsősorban 
a túlélésről szólt.

Csehország megúszta
Nem szeretném, ha „holokauszt-írónak” tekinte-
nének. Ez a tisztes cím azokat illeti meg, akik átél-
ték és túlélték a második világháború borzalmait. 
Részemről ez inkább annak a kisfiúnak a kíváncsi-
sága és csodálkozása, aki üres, elhagyott házak-
ba mászott be a barátaival egy kis faluban Prága 
mellett – más szóval távol a háború epicentrumá-
tól. Csehország megúszta az olyan tömeggyilkos-
ságokat, amilyenekre Ukrajnában és Belaruszban 
került sor. És mégis: az elhagyott házak, amikben 
valamikor németek laktak, a sötét és üres „zsidó 
utcák” a közeli városokban – kihaltak, lepusztul-
tak, kísértetiesek. A pusztulás szigetei a „szocialis-
ta építés” lelkesedése közepette, padlások tele pa-
pírral, újságokkal, ismeretlen nyelven írott szakadt 
könyvekkel, régi bőröndökkel és cipőkkel. Kiké 
volt mindez? És miért hagyták itt? A  titokzatos-
ság légköre, megválaszolatlanul maradt kérdések. 
Hivatalosan nem mondott senki semmit, de el-
kaptam elejtett megjegyzéseket – szomszédoktól, 
rokonoktól – emberekről, akik azelőtt itt voltak, 
akiket megöltek vagy elűztek. Úgy raktam össze 
ezeket később valahogy.

Az első ok tehát a gyerekkori kalandjaim-
ban keresendő. Később aztán, úgy tizenhét éves 
korom körül a barátaimmal tett lengyelországi 
autóstoppos utazásaink egyikén valamelyik reg-
gel egy ilyen hatalmas betoncsőben ébredtünk, 
amilyeneket a csatornázáshoz használnak. Ezek-
ben aludtunk, mert esett az eső, és másnap reg-
gel köd volt, sűrű, fehér köd, mint Fellini Amar-
cordjában, és a ködből kiemelkedett egy hatalmas 
fából készült palánk – mint kiderült, Auschwitz, 
az emlékmű része – de nekünk fogalmunk sem 
volt arról, hogy mi ez! És egy fickó csíkos egyen-
ruhában elővezetett minket a rejtekhelyünkről, 
vitt át a kapun, a szögesdróton belülre, kiderült, 
hogy ez egy volt fogoly, aki most idegenvezetőként 

alakítanak, csakhogy a védelmük alatt álló állatok 
egerek, svábbogarak és bolhák.

Ami Terezínt illeti, Ivan Klímának van egy 
remek novellája, ami ott játszódik, a „Miriam” az 
Első szerelmeimből, de ez a hagyományos realista 
módon megírt szöveg sosem hatott rám különö-
sebben. Az sokkal inkább, hogy jártam vele Te-
rezínben – kétszer is, azt hiszem egy dokumen-
tumfilm kapcsán, amit az árvízről készítettem ott 
a cseh tévével 2002-ben – és akkor megmutatta 
nekem azt a kis szobát, ahol ott a szüleivel lakott, 
a helyet, ahol az SS-tisztek ittak, azt a helyet, ahol 
egyszer megpofozta egy őr, a raktárat, ahonnan 
más fiúkkal együtt dobozokat loptak – a lopásért 
persze halálbüntetés járt –, ez egy nagyobb doboz 
volt, azt remélték, hogy ennivaló lesz benne, de 
kiderült, hogy kiránduló bakancsok voltak, ami-
ket azért hoztak magukkal az emberek, mert úgy 
készültek, mintha vakációzni jöttek volna, kirán-
dulni valahova a hegyekbe. Klíma vigyorgó képpel 
adta elő nekem ezt a történetet. Kivitt a rámpá-
hoz is, ahonnan a vagonokban elvitték a barátait a 
gázba. Egyike volt a keveseknek, annak a nagyon 
kevés gyereknek, aki túlélte Terezínt.

Zavarban voltam vele, amikor Az Ördög mű-
helye megjelent. Nem voltam benne biztos, hogy 
szabad-e nekem ezekről a dolgokról írnom. Emlék-
szem, meséltem neked, mennyire tartottam a Nő-
vérem megírása után Sergej Mahonintól is ugyan-
ezért, ő egy nagyon szigorú kritikus, aki Sachsen-
hausenben volt a háború alatt. Vele olvastattam el 
először az Auschwitz-fejezetet a könyvből, és any-
nyira izgultam miatta, hogy mit merészeltem, hogy 
kész lettem volna kivenni ezt a fejezetet, összefir-
kálni, elégetni az egészet. De ő zöld utat adott, volt 
egy pár megjegyzése, úgyhogy az első könyvemet 
megjelentethettem úgy, ahogy megírtam.

A legutolsó könyvem is a saját patologikus el-
meszüleményem, de ezt nem mertem volna tel-
jesen egyedül megcsinálni. Van egy másik túlélő, 
akinek sokat adok a véleményére, Dita Kraus, aki 
a férjével, Oto B. Kraus íróval együtt volt Ausch-
witzban. És Arnošt Lustig miután kijött Az Ördög 
műhelye, a maga szokásos kedélyes módján azt 
mondta nekem: „Hogy jössz ahhoz, amit csinálsz? 
Én vagyok a holokauszt egyetlen krónikása! Mit 
képzelsz magadról, te cinikus kis kölyök?” Képes 
lett volna beverni a pofámat. De az első felolvasá-
somra az Óváros téri Kafka kávéházba eljött. Azt 
hiszem elbóbiskolt a felolvasás alatt, de utána azt 
mondta, hogy rendben volt. És Klíma írt egy re-
cenziót, amiben azt mondta, hogy a stílusom „fan-
tazmagorikus” – a maga udvarias módján így feje-
zett ki némi felháborodást –, de azt is kijelentette, 
hogy jogom volt ezt így megírni.

Azt szeretném világossá tenni, hogy írhatok a 
magam módján, úgy ahogy én akarom, de azok-
nak az embereknek a véleménye, akik ott vol-
tak, abszolút fontos volt nekem. Ezért örülök Az 
Ördög műhelyének. Megszabadultam a saját rém-
képeimtől, paranoiámtól, rögeszméimtől és félel-
meimtől, de azok, akik mindezen keresztülmen-
tek, azt mondták: Rendben van. Dita Kraus ezt 
mondta: „Megteheted, ha muszáj”. 
  Terezínt és a holokausztot félretéve, írtál 
más genocídiumokról is – az amerikai indiá-
nokról és a romákról a Nővéremben, és most, a 

Kelet-Európa be nem gyógyult sebei körül, ami 
most zárult le a számomra. A következő kérdéseid 
láttán, hogy miért foglalkoztat a népirtás? Miért a 
holokauszt?, összeszorítom a fogam, lesütöm a sze-
mem, elpirulok szégyenkezve és nem tudok mit vá-
laszolni, magamba fordulok. De inkább megpróbá-
lom azzal megkönnyíteni a válaszadást, hogy azok-
ról az apró, konkrét élményekről írok, amelyek 
ebbe az irányba löktek, tulajdonképpen megrendí-
tették az egész világomat. Tehát: Miért szerepel Te-
rezín az utolsó könyvemben? Miért a fekete humor? 
Miért rezonálok még mindig erre a témára?

Miért a fekete humor?
Először is, hogy úgy mondjam, a családom törté-
nete. Az apám színdarabokat írt. A 60-as években 
színházban dolgozott, és egy csomó olyan ember 
volt a barátai között, akinek „volt valami köze a 
színházhoz”, de a gyerekkora egy részét Terezín-
ben töltötte, úgyhogy amikor vendégség volt az 
apáméknál, kisfiúként sokszor hallottam, hogy így 
húzták egymást: „Nem kéred a maradékot?” A sza-
tirikus J. R. Pick azt kérdezi a dramaturg Helena 
Glancovától: „Nem mondod, hogy már megint a 
párnád alá dugdosod a halfejeket? Ha-ha-ha!” Em-
lékezve „a régi szép időkre” Terezínben, amikor 
még legalább halfejet tudtak enni. Vagy: a  dísz-
letező Rappaport úr magyarázza nekem és az 
öcsémnek, hogy milyen fontos a cipőápolás a ha-
lálmenetben, és aztán jól belakmároznak Stach 
úrral, a másik díszletezővel, mert persze nekik 
egyáltalán nem volt cipőjük! „Ha-ha-ha, ez jó!” 

Ez volt a hatvanas évek jó légköre, amikor vége 
lett a sztálinizmusnak, az emberek kezdtek egy 
kicsit fölengedni, összejárni és beszélgetni a dol-
gokról. Ezt a folyamatot persze megakasztotta az 
orosz tankok inváziója ’68-ban, és lassanként újra-
kezdődött a hisztéria, amikor minden csengetés 
házkutatást jelenthetett vagy éppen letartóztatást, 
az a légkör, hogy a megszokott élet egyik pilla-
natról a másikra más irányt vehetett, és ez volt a 
természetes. Egyik nap, tizennégy éves voltam, a 
konyhában hallgattuk a mamámmal a rádiót, és 
a hírekben a Plastic People of the Universe, un-
derground költők és zenészek peréről beszéltek – 
ez 1976-ban lehetett –, a mamámnak, aki gyerek-
ként hallott az ötvenes évek kivégzéssel végződő 
kirakatpereiről, ez már nagyon ismerősen hang-
zott, de az a tény, hogy ezeket a fiúkat csak egy-két 
évre ítélték, nem emlékszem pontosan, számára 
már az enyhülés jele volt. 

Ami a fekete humort illeti, amit időnként a 
szememre vetettek, ez úgy van, ahogy Cormac 
McCarthy mondja „A könyvek könyvekből van-
nak”. Emlékszem, hogy egyszer, éppen akkor let-
tem tizennégy éves, lázas voltam. Ezek voltak a 
legjobb időszakok gyerekkoromban. Elkaptam az 
influenzát, csak feküdtem az ágyban, a mamám 
hozott nekem teát, én meg elfeledkezhettem a 
sok iskolai hülyeségről, és csak olvastam, olvas-
tam. És az ágyam persze nem volt messze a köny-
vespolctól, és egyszer odanyúltam, és a könyv, ami 
a kezembe akadt, J. R. Pick „Állatvédő Egyesület” 
(1969) c. könyve volt, és a tizennégy éves szemem 
majd’ kiesett, mert ez merő fekete komédia, ami 
Terezínben játszódik, ahol a gyerekek ennek a ha-
lálözönnek a kellős közepén Állatvédő Egyesületet 
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Úgyhogy bárhova mentem, ez a fickó, ez 
a Lukáš Přibyl már ott járt előttem. A mamája ott 
volt a łódźi gettóban a háború alatt, és ő hívta fel 
a figyelmét a történelemnek erre a elfeledett feje-
zetére. Mindnyájan tudunk Auschwitzról, de senki 
sem tudja, mi ment végbe Belorussziában. Úgy-
hogy ezt a fickót ugyanaz a megszállottság hajtot-
ta, mint engem ugyanabban az időben: a sokak 
elfeledett halála Kelet-Európában – ez rendben is 
volna. De hol a happy end?

Itt: Lukáš ma a Tel Aviv-i Cseh Centrumban dol-
gozik, és amikor ott megjelent héberül a Kloktat 
dehet (2005), nála laktam. Beutaztuk egész Izraelt, li-
terszámra ittuk a bort minden este – szerintem azért, 
hogy bele ne őrüljünk mindabba, amiről beszéltünk.

Szeptemberben Lukáš kihoz egy könyvet arról, 
hogyan csinálta meg ezt a filmet, az utazásairól 
Belaruszban és más helyeken. Lesznek benne in-
terjúk az utolsó túlélőkkel, és én fogom bemutat-
ni a könyvet a Havel könyvtárban. Olyanok va-
gyunk, mint az utolsó dögkeselyűk vagy hiénák, 
akik tisztára szopogatják a történelem csontjait. 
Utána pedig rácsapjuk a fedelet. De tényleg?

De vissza Belaruszhoz, és hogyan írtam meg 
Az Ördög műhelyét. Hát hajnali négykor jött értem 
egy taxis, hogy kivigyen a minszki reptérre. Sajnos 
jól be volt rúgva, úgyhogy amint kiértünk a város-
ból, kérte, hogy vegyem át a vezetést. Nem voltam 
hajlandó, mivel a pszichopata előéletem miatt még 
mindig nincs jogosítványom. Ezt nem értette, úgy-
hogy jól összeszólalkoztunk, de mire sikerült rá-
vennem, hogy vezessen tovább – azt mondtam 
neki, ha nem vezet, egy havas árokban kötünk ki 
az út szélén –, láttam a gépemet felszállni a kis 
reptérről kint a tundrán és eltűnni a felhők között.

Most mi legyen? Nem volt megfelelő bumázs-
kám – tartózkodási engedélyem vagy vízumom 

– és az a körülmény, hogy ellenzékiekkel barátko-
zom, nem sok jóval kecsegtet: a szokásos parano-
ia. Követnek vajon? Vajon kihasználják a pechemet 
és lecsuknak? Lehet, hogy a taxis a KGB embere? 
A klasszikus eset. A következő gépre negyven órát 
kellett volna várni, rohadt hideg volt, katonák min-
denfelé, és a televíziók mind ugyanazt a dokumen-
tumfilmet mutatták, újra és újra egyik a másik után, 
a Sztálin-vonalról: egy másik második világhábo-
rús relikviáról, tankokból és ágyúkból épített tüze-
lőállásról a Szovjetunió nyugati határa mentén. Úgy 
látszik, Lukasenko imádja, mert folyton ezt adják.

Nem volt pénzem sem – csak annyi szerencsé-
re, amennyi elég volt egy jegyre Berlinbe. És még 
egy isteni szerencse: nem ittam és cigiztem, amíg 
ott voltam Belaruszban, úgyhogy maradt egy kis 
készpénzem – épp egy euróval több, mint ameny-
nyibe a jegy került, tiszta csoda!

Úgyhogy ott ültem dühösen és búsan, és beir-
káltam Az Ördög műhelye cselekményét a note-
szembe, és egy Ljubimaja Aljonka csokoládépapír-
jára, amit a lányaimnak vettem, de végül fölettem 
az egészet.

Aztán visszamentem az újsághoz, és újabb egy 
évi kemény ottani munka után kaptam egy ösz-
töndíjat Németországba – minden könyvem meg-
jelent németül, és a legtöbb ott is íródott –, úgy-
hogy Az Ördög műhelyét berlini DAAD ösztöndí-
jasként írtam meg. 

KARÁDI ÉVA FORDÍTÁSA

képezik, ezért is nem jelenhetett meg eddig oro-
szul Az Ördög műhelye. Mert ha a legkisebb kéte-
lyének ad is hangot valaki a Nagy Honvédő Hábo-
rú kapcsán Oroszországban, üldöztetésnek teszi 
ki magát – rajta veszthet. Hogy miért? Mert a szlá-
vok is benne voltak a tömeggyilkosságokban. Ál-
talában a németek voltak a kitervelői és a tisztek, 
de a végrehajtók az ukránok, lengyelek, baltiak, 
oroszok közül kerültek ki. Még Szlovákiából is ki-
vezényeltek két hadosztályt a Wehrmacht alá Uk-
rajnába. Nem akarok belemenni a részletekbe, akit 
érdekel, rákereshet a neten. 

Az ország egy része ott Belaruszban még mindig 
romokban hever. Egyes helyek úgy néznek ki, mint-
ha a háború csak mostanában ért volna véget, és 
még mindig tömegsírok vannak mindenfelé, mivel 
a gyilkosságokról még ma sem szabad beszélni. 
A  gyilkosok, akik közül néhányan a KGB-nek dol-
goztak, időközben kitüntetéseket és magas nyugdí-
jakat kaptak, némelyikük kapja még mindig. 

Ráadásul ez még ma is egy totalitárius ország: 
emberek tűnnek el, a másként gondolkodókat, el-
lenzékieket megverik, börtönbe csukják. A Havel 
könyvtárban éppen most tartunk egy felolvasást 
Andrej Szannyikovnak, volt köztársasági elnök-
jelöltnek és persze politikai fogolynak, bevezető-
ül fel fogom olvasni Havelnek röviddel a halála 
előtt hozzá írott levelét. Szép, mi? Így aztán hogy 
a francban tartsam távol magam a történelemtől?

Elegem van Közép-Európának nemcsak 
a múltjából, a jelenéből is
De hogy hogyan is keletkezett Az ördög műhelye, 
éppen amikor azt mondtam magamnak, hogy ezt 
nem bírom tovább, elegem van – Közép-Európá-
nak nemcsak a múltjából, hanem a jelenéből is –, 
torkig vagyok, csak „a világ csodáiról” akarok írni, 
nem folyton erről a sok szörnyűségről, akkor az 
Angyal-könyvem kijött Belaruszban és az otta-
ni barátaim hívtak, hogy menjek. Nem akartam 
egyáltalán, de elmentem.

Az a furcsa és hihetetlen dolog történt, hogy 
bárhova vittek a barátaim – még Katynban is, ahol 
van egy emlékműve azoknak a falvaknak, ahol ele-
venen égettek el embereket –, a gyezsurnaja, a 
nő a bejáratnál, megvakarta a fejét és azt mondta: 

„Vi iz Pragi? Odin iz vasz tu uzse bil. Pribil.” (Prá-
gából jött? Már járt itt maguktól valaki.) Bárhova 
mentem, azt hittem, én vagyok az egyetlen vagy 
legalábbis a kevesek egyike a belorusz barátai-
mon kívül, akit érdekel, hogyan illeszkedik a tör-
ténelem a jelenhez a halálnak ezeken a színterein, 
de valahányszor odamentem, azt mondták nekem, 

„Már járt itt tőletek valaki”. 
A volt minszki gettóban, a Nagy Honvédő Há-

ború Múzeumában (egyébként van egy képem 
Allen Ginsbergről, ahogy ott fényképez), a Malij 
Trosztenec megsemmisítő táborban – mindenütt 
azt mondták nekem: „Volt egy másik cseh is, aki 
járt itt. Pribil.” Ami oroszul azt jelenti, hogy volt 
itt, járt itt, de ez ugyanakkor egy név is: Pribyl. 
Kezdett a dolog az agyamra menni. Hülyéskednek 
velem? Mi a fenéről beszélnek? Miféle Pribyl?

Azután, sokkal később, már újra Prágában 
vagyok, és látom: az év dokumentumfilmje: El-
feledett transzportok. Rendezte… Lukáš Přibyl. 
Hihetetlen! 

dolgozott itt. Körbevezetett minket, és megmuta-
tott nekünk, négy hosszúhajú cseh tinédzsernek 
mindent, egész idő alatt mesélve azokat a rettene-
tes történeteket: itt voltak a barakkok, a kivégző-
hely, a gázkamra és így tovább. 

Kegyetlen volt, és ráadásul szörnyű másnapo-
sak voltunk az előző este megivott lengyel vod-
kától, és mint a szocializmus gyermekei, egyálta-
lán nem voltunk minderre fölkészülve. Senki sem 
használta a korabeli Csehszlovákiában a holoka-
uszt vagy a soá kifejezést, hallgattak a zsidóság el-
pusztításáról. A pártvonal az volt, hogy a kommu-
nisták voltak a nácik legfőbb áldozatai. Egyikünk 
sem tudott Auschwitzról. Úgyhogy az én érdeklő-
désem az iránt, hogy mi is történt, egy teljesen vad-
ember érdeklődése volt, aki először hall valamiről, 
valami borzalmas és rémisztő dologról, és fenyege-
tőnek találja az ezt övező óriási hazudozást.

Hogy miért? Mert ahogyan a holokausztról, 
ugyanígy szereztem végül tudomást a Gulagról 
is. Megvettem Szolzsenyicin Gulag szigetcsoport-
jának szamizdat kiadását az első nap, amint kijöt-
tem a három hónapos tartózkodás után az elme-
gyógyintézetből, ahová azért vonultam be, hogy 
ne vigyenek el katonának. Ráadásul ott voltak a 
szemem előtt az idősebb barátaim, a híres ellenzé-
kiek, az olyanok, mint Jirouš és Havel, akiket foly-
ton lecsuktak, ennek fényében baromira lehetsé-
gesnek tűnt, hogy bármikor megismétlődhet egy 

„Endlösung”, egy „végső leszámolás”. 
Azt hiszem, így került az érdeklődésem elő-

terébe a népirtás, a „végső megoldás”, hogy em-
berek egy csoportja egyszerűen leöldösheti és el-
tüntetheti emberek egy másik csoportját – hogy 
a legegyszerűbben foglaljam ezt össze. Normális 
mindennapi körülmények között felnövekedve ál-
landóan annak a jeleit kutattam, hogy egy ehhez 
hasonló Armogeddon közeledik. Fel akartam rá 
készülni. Ezek persze egy idegroncs, egy rémült, 
oktalan állat félelmei voltak. A  történelem sze-
rencsére – legalábbis nálunk, Közép-Európában 

– más irányt vett.
 Mi késztetett hát Az Ördög műhelyének meg-
írására? Hogyan került bele Belarusz? Honnan 
a szörnyűségeknek ez a sajátos kombinációja?
 Belarusz az, ahol az utam végére értem, ahol az 
Ördög műhelye működött, a tömeggyilkosság fő-
próbája. Nem sokan tudják, de a Generalplan Ost 
volt a náci Németország titkos terve a zsidók és a 
romák kiirtására mielőtt belekezdenének másik 
tervük, a szlávok kiirtásának véghez vitelébe. 

A tervet nem sikerült egészen kivitelezni, de 
mégiscsak emberek százezreinek halálához ve-
zetett Kelet-Európában, Oroszországban pedig az 
éhínség és a betegségek révén – talán emberek 
millióink a pusztulásához, senki sem tudja a pon-
tos számokat –, és további százezrek deportálásá-
hoz és elűzéséhez, falvak ezreinek a fölégetéséhez. 
Csehországban ehhez képest a nácik „csak” két 
falut romboltak le – Lidicét és Ležákyt – a Heyd-
rich elleni merénylet megtorlásaként, szemben az 
összevissza gyilkolászással. 

Kelet-Európában próbálták ki a dušehubkyt, 
a  gáz-vagonokat, kocsikat töltöttek meg embe-
rekkel, aztán gázt engedtek be, de a legtöbb em-
bert agyonlőtték, agyonverték, elégették. Ezek 
a gyilkosságok mindmáig politikai viták tárgyát 


