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Tavaly jelent meg a New York-i Random 
House kiadásában a brit újságíró FATHER- 
LAND című detektívregénye, uchróniája. A tör
ténet 1964-ben játszódik, amikor Berlinben, 
a Nagynémet Birodalom fővárosában Hitler 
vezér és kancellár hetvenötödik születésnap
jának megünneplésére készülnek. A világhá
ború német győzelemmel ért véget, noha a 
Franciaországtól az európai Oroszország ha
táráig terjedő Reich keleti végeit nem sike
rült pacifikálni -  állandó kommunista parti
zánzaklatások indokolják a nemzet harcké
szültségét. A maradék Európa -  például Ma
gyarország -  csatlós vagy -  mint Nagy-Bri- 
tannia -  fogatlan: az agg Churchill kanadai 
emigrációban tengeti napjait. A másik nagy
hatalommal, az Egyesült Államokkal, az 
atompatt biztosítja a békét. Kennedy elnök a 
détente jegyében éppen berlini látogatásra 
készül. Joseph  Kennedyről van szó (John 
Fitzgerald apjáról), aki a háború alatt londo
ni nagykövet volt és (valóban) Hitler iránti 
szimpátiájával tüntetett.

A Kripo, a bűnügyi rendőrség Sturm- 
bannführerét gyilkossági ügyhöz riasztják, 
ám hamarosan a Sipo, a biztonsági rendőrség 
(ennek része a Gestapo is) ki akarja venni a 
kezéből az ügyet, mert az áldozat magas náci 
méltóság. Ám az „aszociális” hírben álló nyo
mozó párhuzamos kutatásba kezd, és egy szö
vevényes bűnügyet tár fel. A nyomok egy 
1942-es értekezlethez vezetnek, melyet Rein- 
hard Heydrich, a Sipo mostani főnöke hívott 
össze, s melynek résztvevői gyanús körülmé
nyek között haltak meg az elmúlt évtizedek
ben. A jelenlegi áldozat is résztvevője volt a 
wannseei konferenciának. Fenyegetve érezvén 
magát, néhány társával ellenlépésre készülő
dött, s ez gyorsította fel az eseményeket. Egy 
svájci bank safe-jében a lengyel protektorá
tusból származó hadizsákmány, egy rene
szánsz festmény mellett a konferencia jegy
zőkönyvét is rejtegetik. Ezzel az időzített 
bombával készülődtek az átállásra, mielőtt 
őket is eléri végzetük. A festmény a HÖLGY 
HERMELINNEL, Leonardo híres krakkói képe. 
A konferencián pedig az Endlösungról, a zsi

dókérdés végleges megoldásáról született 
döntés.

Az izgalmas történet során a detektív egy 
amerikai újságírónő segítségével három bűn
ügyet tár fel: a gyilkosságsorozatról kideríti, 
hogy ezek magas rangú állami tisztviselők ál
tal irányított kivégzések; az áldozatokról ki
deríti, hogy Lengyelország háborús kirablása 
idején mérhetetlen kincseket oroztak el saját 
maguk számára; s végül magáról a gyilkos és 
rabló államról is kideríti a feledés homályába 
vesző ősbűnét. O maga elpusztul, de az új
ságírónőt még kimenekíti az igazsággal és an
nak dokumentumaival,

A kitűnően megszerkesztett és bonyolított 
krimiszál egybefonódik a fantasztikus törté
nelmi rekonstrukcióval. Harris, akinek ez az 
első regénye, 1986-ban már nevet szerzett 
Selling Hitler (H. árusítása) című doku- 
mentumkötetével, amelyben a hamisított 
Hitler-naplókról irt. A FÜHRER-NAP legtöbb 
szereplője (így az áldozatok is) valóságos tör
ténelmi személyek, akiknek későbbi sorsa a 
fantázia műve -  ha Németország megnyeri a 
világháborút, Ugyanígy kitalálja a háború 
utáni Berlint, Speer valóban meglévő tervei 
nyomán, kitalálja a kísérteties náci életfor
mák továbbélését „az örök éberség állapotában” 
(Hitler), kitalálja a háború utáni világpoliti
kai berendezkedést.

A mi lett volna, ha? kérdésének azonban 
van egy ezeknél mélyebb rétege is. A főhős 
ugyanis maga is önkéntelen részese az össz- 
nemzeti felejtésnek. A kommunizmus rém
tetteiről minden tudható. „A kivégző gödröket, 
a  kínzókamrákat, a  sarkkörön túli gulágokat a  né
metek mind megőrizték a  bolsevik gonoszság múze
umaiként, emlékeztetve ezzel a  holtakra... A televí
zió dokumentumokat mutat Sztálin holokausztjáról 
-  kifehéredett koponyák, járó csontvázak, buldóze
rekkel eltakarított hullák, asszonyok és gyerekek sár
ba ragadt rongyai, akiket dróttal kötöztek össze, és 
tarkón lőttek.” A zsidók sorsát ezzel szemben a 
hallgatás, az „elmentek Keletre” és az ehhez 
hasonló eufémizmusok takarják el. A végső 
megoldást sikeresen elvégző állam bűnére 
fátylat borít, tanúit elnémítja, s ha nincs, aki 
fenntartsa az emlékezetet, az amnézia mun
kája beteljesedik.

Róbert Harris regénye a wannseei konfe
rencia ötvenedik évfordulójára jelent meg.
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