KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Karl Ove Knausgaard
Irodalmi utazás Oroszország szívében
Miről mesélnek az oroszok Tolsztoj, Turgenyev
és Putyin országában
Oroszország a történetek országa: történetek
szólnak a cárról és népéről, Leninről és a forradalomról, a nagy honvédő háborúról; arról,
hogyan változott egy elmaradott ország hatalmas,
modern ipari állammá; mesélnek a Szputnyikról,
Lajka kutyáról és Gagarinról. Itt van a sztálini
rémuralomról szóló történet, a megcsontosodott,
fejlődésképtelen, majd végül összeomló ország
története, aztán jön Vlagyimir Putyiné, a KGBtiszté, aki a káoszt kihasználva került hatalomra,
és újra rendet teremtett. Hogyan csinálta mindezt? A múlt történeteivel, amelyeAk oly módon
lettek újramesélve, hogy bennük minden a ma
fennálló Oroszországhoz vezetett, és azt igazolta.
Ezek a történetek szinte egész életem során
rendkívüli hatással voltak rám. Gyerekkoromban
Oroszország nemcsak elzárt, ennélfogva titokzatos helynek számított, hanem világunk ellentéteként lett beállítva: mi szabadok voltunk, az
oroszok elnyomás alatt éltek; mi jók voltunk,
az oroszok gonoszak; amikor idősebb lettem és
elkezdtem olvasni, a helyzet még bonyolultabbá
vált, mert az orosz írók tollából származott a
legkiválóbb és legnagyobb hatású irodalom:
Dosztojevszkijtól a Bűn és bűnhődés, Tolsztojtól
a Háború és béke, Gogoltól az Egy őrült naplója. Miféle ország ez, ahol ilyen mélységeket
mutat a lélek, és ilyen őrültségekre képes az
elme? És miért éppen itt történt meg, hogy
az osztálytársadalom legbenső lényegét jelentő
igazságtalanság gondolata tetté érlelődött, először az 1917-es forradalomban, majd a proletariátus hetven évig tartó diktatúrája által? És
miért végződött a minden ember egyenlőségéről
szóló gyönyörű történet rettegésben, embertelen
kegyetlenségben és nyomorúságban?

Oroszország még ma is rejtély számomra.
Minden nap van róla valamilyen hír – hallunk
Putyinról, a bebörtönzött másképp gondolkozókról, arról, hogy miként avatkozott be
vetélytársainak megválasztásába – mindez azt
az elképzelést szolgálja, hogy „Oroszország”
egyetlen, jól felfogható, világos egység. De
vajon mit gondolnak azok az emberek, akik
ezen az egységen belül laknak? Mit jelent
Oroszország az ő számukra, mik azok a történetek, amelyeket maguknak mesélnek – száz
évvel a forradalom kitörése és huszonöt évvel
a kommunizmus bukása után?
Éveken át arra vágytam, hogy saját szememmel lássam Oroszországot, hogy találkozzak emberekkel, akik határain belül élnek, és hogy kiderítsem: szerintük mit jelent orosznak lenni. Ezért
úgy hozta a sors, hogy egy októberi reggelen
Moszkvából Ivan Turgenyev birtoka felé autóztam egy fényképész és egy tolmács társaságában.
Ha nem az újsághírekből ismert oroszországi
életet akartam látni, ennek elkezdésére nem tudok
jobbat javasolni Turgenyev világánál, a vidéknél,
amely első könyvének, az Egy vadász feljegyzései
című kötetnek szolgált helyszínéül.
Az 1852-ben megjelent Egy vadász feljegyzései rövid történetek gyűjteménye: egy vadász
véletlenszerű találkozásairól szól, miközben
vándorol az erdőben. Itt nem találunk semmit
Dosztojevszkij pszichológiai és érzelmi kíméletlenségéből, sem Tolsztoj regényeinek összetettségéből vagy azon képességéből, hogy pár tollvonással egy egész társadalmat jellemezzen: ezek a
történetek minden tekintetben egyszerűek, szinte
céltalanok. Egy férfi fegyverrel a vállán sétálgat
az erdőben, vált pár szót azzal, akivel éppen találkozik, valószínűleg lő egy-két madarat, hazafelé
pedig egy pajtában tölti az éjszakát – és ennyi az
egész történet. Mindazonáltal a könyv a világirodalom egyik legnagyobb művének számít, jórészt
azért, mert Turgenyev olyan közel kerül az általa
leírt világhoz – az 1840-es évek orosz társadalmához. Szereplői és leírásai nem mutatnak túl
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önmagukon, nem alkotják részét egy nagyobb
eseménysorozatnak; mindentől elkülönülve állnak – a konkrét időt és helyszínt kivéve. A világot
pedig épp innen tapasztaljuk meg művében.
Lapos és egyhangú tájon hajtottunk keresztül,
az égbolt sápadtszürke volt. Néha elhaladtunk
egy rozzant benzinkút mellett, időnként kisebb
városok tűntek fel, néha az erdőket mezők váltották fel. Aztán a fák között jobbra hirtelen egy
kis park bukkant elő. Egy fekete falat és egy égő
mécsest láttam.
„Mi volt ez?” – kérdeztem.
„Csak egy háborús emlékmű” – mondta a
fordító, Okszana Brown; a fiatal orosz nő hírszerkesztő volt, és néha külföldi újságírók mellett dolgozott tolmácsként és idegenvezetőként.
„Ugyan már, tökéletesen mutat. Meg akarom
nézni” – mondtam.
„Oroszországban szinte minden városban
található ilyen emlékmű” – felelte, és láthatóan
nem értette, hogy minden hely közül miért éppen itt akarok megállni.
Lynsey Addario, a fényképészünk, körbesétált
a kicsi parkban, lencsevégre kapva, ami tetszett
neki, amíg mi Okszanával a fekete márványtábla
előtt álltunk, és a szélben lobogó lángot néztük.
Tőlünk jobbra egy katonák képmásaival televésett másik fal állt, mellette egy zöldre festett,
csövével a szürke ég felé mutató ágyú.
„Mit mond a felirat? – kérdeztem.
„»Nevük ismeretlen, de hőstetteik halhatatlanok – olvasta a tolmácsom. – Örök dicsőség
a hősöknek, akik elvesztették életüket a nagy
honvédő háborúban a hazánk szabadságáért és
a függetlenségéért vívott harcban.«”
Csak a nyugatiak hívják második világháborúnak, magyarázta Okszana.
Ahogy visszafelé mentünk az országútra, az
járt az eszemben, hogy milyen hatásos volt az
emlékmű egyszerű örökmécsese. Az erdőnek
ódon hangulatot kölcsönzött, a halott katonák
halhatatlannak tűntek általa, az elesettek örök
rangjára emelvén őket. A valóságban a halál
hétköznapi és mocskos, amit semmiképpen
nem tűznénk ki célul vagy ünnepelnénk. Ez az
emlékmű azonban a halált a valóság talajáról
az eszményi szintjére emelte. Mindez az örökmécses lángja által ment végbe, mely bár kötve

van a rideg anyaghoz, a tiszta éterig ér fel;
miközben holt anyag, úgy mozog, mintha élne.
A vidék egyre lankásabbá vált, majd hirtelen – ahogy a domb tetejére értünk, teljesen
megváltozott: az erdő, amely órákon át sűrű
kerítésként kísért bennünket az út mentén, tágas, gyönyörű alfölddé változott; a látóhatáron
falként álltak az ősz minden színében pompázó
fák, az ég pedig úgy tetszett, a magasba emelkedik, és napfénnyel árasztja el a tájat.
Turgenyev eszerint nem túlzott, amikor gyermekkora világának szépségeiről beszélt, gondoltam. Hiszen ez határozottan az ő világa volt,
amely felé utunk vitt, ez volt az a vidék, amelyen
fiatalemberként lóháton bejárt, majd később megírt az Egy vadász feljegyzéseiben – alig fél órán
belül lefordultunk a főútról, és egy göröngyös
bekötőúton hajtottunk tovább, amely először egy
faluba vitt minket, majd egy nagy zárt birtokhoz
értünk, ahol parkoló és sok kis irodaépület volt.
Egy lelket sem láttunk, és nagy nyugalom
uralkodott. A felhők alacsonyan szálltak az égen;
a levegő fülledt volt és minden zaj tompán hallatszott. Az egyik sarokban kőkápolna állott – vizes
falainak tövében vastagon kiütközött a penész –
úgy száz méterrel arrébb pedig a főépület, vagy
legalábbis annak nézett ki. Valami hatalmas és
előkelő épületre számítottam, olyanra, mint egy
angol vidéki kastély, mivel Turgenyevék nemesemberek voltak, ez azonban egy alacsony faház
volt, amit lilára festettek, és cikornyás faragásokkal díszítettek.
A ház semmilyen érzelmet nem váltott ki, és
történelmi hangulatot sem árasztott.
Próbáltam elképzelni Turgenyevet, ahogy kijön az ajtón, átvág az udvaron és jön felénk, de
lehetetlen volt összekapcsolni őt magunkkal, a
múltat a jelennel.
Egy fiatal, szakállas és szemüveges idegenvezető kalauzolt körbe bennünket, akitől megtudtuk, hogy az eredeti épületek elpusztultak: a ma
láthatók pontos másolataik. Az író otthonából
származó néhány tárgy azonban ki volt állítva a
főépület melletti házban. Voltak ott asztalok székekkel, képek és apróbb dísztárgyak, könyvekkel
teli polcok. Ezek a dolgok azonban, még ha eredetiek voltak is, nem beszéltek; némák maradtak,
pusztán csak a múltat képviselték.
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Igazán érdekesek egyedül a fegyver, a lőporos tarisznya, és a vadásztáska voltak, amelyeket Turgenyev használt a vadászatokon.
Hemingwayt juttatták eszembe, akinek Nick
Adamsról szóló novelláit Turgenyev vadásztörténetei ihlették; belegondoltam, hogy
Hemingway mennyire szerette volna elérni
ugyanazt a könnyed, de mégis erőteljes stílust;
és bár törekedett rá, teljes egészében soha nem
tudta elérni azt a nyitottságot, amivel Turgenyev
fordult a világ felé, mivel önmagát akadályozta
meg ebben. Volt ott még egy kanapé, amelyen
valamikor Tolsztoj ült; ez a két nagy író nemcsak kortárs volt, hanem mindössze pár órányira
laktak egymástól. Először nagyon jó barátságban voltak, majd Tolsztoj fokozatosan meggyűlölte Turgenyevet, mígnem párbajra is kihívta.
Turgenyev megfigyelte a parasztokat, de életükbe nem bonyolódott bele annyira, mint Tolsztoj,
aki egyre mélyebbre ásott az orosz lélek lényege
után kutatva; nemcsak hogy az egyszerűség és a
szegénység elvei szerint élt, hanem elvárta, hogy
mások is ezen elvek szerint éljenek.
Kiléptünk a hatalmas parkba, ahol a fák hos�szú és egyenes sorai belevesztek az erdő sűrűjébe. Rajtunk kívül senki sem volt ott. A nyirkos
és hűvös levegő megszorult a fák törzsei között.
„Mindig ilyen kevesen vannak?” – kérdeztem az idegenvezetőt.
Élénken rázta a fejét.
„Egyáltalán nem. Rendszerint iskolások
hada nyüzsög itt, jönnek mindenfelől egész
Oroszországból. Jövőre lesz Turgenyev születésének kétszázadik évfordulója. Ezért vannak
a felújítások. Sok látogatót várunk akkorra. Ma
viszont hétfő van, ráadásul október…”
Megállt egy magas fa mellett, amelyet alacsony kerítés vett körül.
„Ezt a tölgyfát maga Turgenyev ültette” –
mondta.
A fától jobbra mintha sírkövek lettek volna.
„Mik azok?” – kérdeztem.
„Katonák sírjai” – felelte az idegenvezető.
„Itt?”
„Igen. A németekkel harcoltak a háborúban,
és itt estek el.”
Amikor nemsokkal utána elindultunk, ezeknek a síroknak az emléke kísért gondolatban,
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valószínűleg az általuk képviselt erőszak miatt,
amely itt, a múzeum elszigetelt világában an�nyira nem tűnt helyénvalónak. Ez a látvány maradt velem, és a két lóé, akiket a fűben láttunk
feküdni: egy kanca és csikója; fényes fekete
szőrük csillogott a párás levegőben.
A forradalom előtt Oroszország jórészt
agrárország volt; a huszadik század fordulóján
öt oroszból négy paraszt volt. Szegények voltak, iskolázatlanok, babonásak és analfabéták.
Sok helyen az életmódjuk alig változott a középkor óta. Lev Trockij Az orosz forradalom
története című könyvét azzal a megfigyeléssel
kezdi, hogy „az orosz történelem legalapvetőbb
és legállandóbb jellemzője fejlődésének lassú
üteme, együtt a gazdasági elmaradottsággal,
a társadalmi formák kezdetlegességével és az
ebből következő kulturálatlansággal. Orlando
Figes brit történész az Egy nép tragédiája (A
People’s Tragedy) című könyvében olyan primitív világot ír le, amelyben az élet minden területét a könyörtelen egyformaság kormányozta:
mindenki ugyanolyan ruhát viselt, mindenkinek
egyformán volt levágva a haja, mindenki ugyanabból a tányérból evett, és mindannyian egy
szobában aludtak. „A szerénységnek nem volt
túl nagy szerepe a paraszti világban”, írja Figes.
„A szabadban végezték a dolgukat”, a városi
orvosok pedig meg voltak döbbenve a parasztok
szokásaitól, például attól, hogy a beteg szemébe
köptek, ha meg akartak szabadulni az árpától,
vagy amikor a gyerekeket a szájukból etették.
A tizenkilencedik századi orosz parasztság
elmaradottként és primitívként való beállítása
nem áll messze a valóságtól, de ez a szemlélet
igen nagy távolságtartásról és rendkívüli általánosításról tanúskodik. Távlatokra természetesen
szükség van; a történészt segíti a társadalmi fejlődés megértésében és megmagyarázásában, ahogy
a politikusnak is segítségére szolgál társadalmi
problémák kezeléséhez. Hasonló távlati szemlélet
jogosította fel a bolsevikokat annak idején arra,
hogy szétrombolják a társadalmi berendezkedést,
figyelmen kívül hagyva azokat a százezreket, és
végül milliókat, akiknek az életébe került ez a
folyamat, mivel nem mint valóságos emberekre,
hanem csak mint „parasztokra” néztek le rájuk
olyan magasságból, ahonnan már csak arctalan
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tömeget látni. Amennyiben pedig javultak az
általános statisztikák – akkor mindez meg is érte.
Az Egy vadász feljegyzéseiben ugyanarról a
kultúráról olvashatunk, mint amiről Trockij és
Figes írnak, csak belülről, közvetlen közelből
bemutatva. A könyv egyik legjobb novellája egy
vadászatról hazatérő férfiról szól, aki eltéved,
közben ráesteledik, majd a messzeségben két
tüzet lát meg a mezőn. Kiderül, hogy lovakra
vigyázó fiúk csapata vert ott tanyát. A tábortüzek
körül feküdtek, és hogy jobban múljon az idő,
meséltek; történeteik nagy része természetfeletti
eseményekről szólt. Turgenyevnél életre kelnek
ezek a fiúalakok, mindegyiknek megvan a maga
egyénisége, sajátos külseje. Van valami mélyen
megindító abban, ahogyan leírja őket; komolyan veszi őket, méltóságot kölcsönöz nekik,
az éjszakában egymásnak elmesélt történetek
pedig különleges fénnyel sugároznak. Ez nem a
forradalmárok és a történészek babonás, maradi
paraszti világa: itt öt fiút látunk, mindegyiknek
megvan a maga élete, amely nyelvükből, kultúrájukból és a tábortűz körül kialakult bajtársiasságból tevődik össze.
Az Egy vadász feljegyzései-t semmiképpen
nem lehetett politikai nyilatkozatnak tekinteni, mégis nagy hatással volt az 1850-es évek
Oroszországára, valószínűleg pontosan azért,
mert politikai és irodalmi célkitűzések híján
olyannak mutatta be az életet, amilyen, nem pedig
önmagán túlmutató jelentéséért.
Abban az időben még jobbágyság volt
Oroszországban, amely azt jelentette, hogy a
nemesség nemcsak a birtokán levő falvakat
tudta magáénak, hanem az ott élő parasztokat
is. Azaz bizonyos értelemben rabszolgaságról
beszélhetünk. Turgenyev könyve nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyre élesebb kritika érje
a jobbágyság intézményét, amelyet kilenc évvel
később, 1861-ben a haladó gondolkodású II.
Sándor cár törölt el. Húsz évvel később meggyilkolták; halálának tanúja volt fia és unokája is,
akik III. Sándorként és II. Miklósként követték
őt a trónon. Észszerűnek tűnik az az elképzelés,
hogy II. Sándor meggyilkolása nagymértékben
szerepet játszott abban, hogy mindketten maradi, antiliberális zsarnokokká váltak: annyira ellene voltak bármifajta reformnak, és akkora erővel

nyomtak el minden ellenzéki hangot, hogy végül
elkerülhetetlenné vált a forradalom.
Már besötétedett, mikorra ráleltünk a pontos helyszínre, ahol Turgenyev fenti novellája
játszódik. Bezin rétnek hívják, egy idős as�szony segített a megtalálásában. Fejkendőt és
szoknyát viselt; teljesen egyedül dolgozott a
mező közepén, a maradék gabonát gyűjtögette
a tarlóról egy talicskába.
„Szeretnél beszélni hozzá?” – kérdezte
Addario a hátsó ülésről.
„Nem, nem akarok” – feleltem.
„Én azért csinálnék néhány képet” – mondta.
Okszana és Addario kiszálltak és odamentek
a kerítéshez. Okszana mondott valamit oroszul,
és az asszony válaszolt. Hirtelen rádöbbentem,
hogy beszélnem kell vele, mert a múzeum, a
fák és a régi könyvek – a dolgok, amelyekre
eddig figyeltem – semmit sem jelentettek, csupán saját elképzeléseim szerint szóltak arról az
országról, ahová eljöttem.
Mi a csudába is keveredtem?
Egész, Oroszországról alkotott felfogásom
téves és romantikus elképzeléseken alapult.
Miféle önhittségből gondoltam, hogy képes leszek bármit is mondani az igazi Oroszországról
egy kilencnapos utazás után, amelynek során
csak egy kis szegletét járom be ennek a hatalmas
birodalomnak?
Akárcsak egy vödör víz leírásával próbáltunk
volna mondani valamit az óceánról. Kiszálltam
és csatlakoztam hozzájuk.
„Nem akarja, hogy lefényképezzék” – mondta Okszana.
„Miért nem?”
„Azt mondja, hogy csak egy kis kukoricát szed
a csirkéinek – felelte –, de ez nem az ő mezeje.”
„Értem” – válaszoltam.
Ez mindenesetre nem számított főbenjáró
bűnnek – már megvolt az aratás – és némi
huzavona után az asszony beleegyezett, hogy
mesél nekünk az életéről.
„Kérdezd meg, hol lakik” – mondta Addario,
miközben fényképezőgépét kattintgatta. – Kérdezd
meg, hogy mit csinál, meg hogy van-e családja.”
Kiderült, hogy a nő egy kis faluban született nem messze innen. Tizenöt éves korában
Moszkvába költözött, és ott lakott, mígnem
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néhány évvel ezelőtt vissza nem költözött a
faluba, hogy apja halála után gondját viselje
anyjának.
„Leánykoromban sokan laktak itt. Virágzó,
élettől duzzadó közösség volt, legalább tizenöt
vagy húsz család élhetett itt akkor – mesélte a
festetlen házakra mutatva távolabb az út mentén. – Mára mindenki elköltözött.”
„Olvasta Turgenyevet?” – kérdeztem.
„Az Egy vadász feljegyzéseit olvastam. Itt
játszódik a környéken.”
„Tetszett?”
Ekkor mosolyodott el először.
„Most az unokáimnak olvasom.”
„Sokban megváltoztak a dolgok azóta, amióta Turgenyev írt róluk?”
„A vidék ugyanaz. De az élet más. Nagyon
más.”
Aztán a rét irányába mutatott, majd továbbsétáltunk. A dombok tövében álló fák már alig
látszottak a sötétségben. Koromsötét sziluettjeik kirajzolódtak a még mindig sápadtan
ragyogó égbolton. Néma csönd honolt, csak
lépéseink zaja hallatszott.
A távolban madár sivított.
A fiúk Turgenyev történetéből akár most is
itt lehetnének, gondoltam. Az unokáik pedig
felkelhettek volna a cár ellen, azok unokáit pedig
a forradalom tiporhatta volna szét. Csak álltam és
figyeltem, és vártam, hogy kapcsolat teremtődjék
a dolgok között. Körülöttem minden olyan volt,
mintha az 1840-es években lettünk volna. A fák,
a rét, a völgy, a dombok, az alkonyat, minden. S
mégis minden más volt.
A múlt bennünk van, nem a világban, gondoltam.
A Kazany felé tartó vonat szinte kilométer
hosszan kígyózott a moszkvai pályaudvar peronján. A zöldre festett mozdony a szürke vasúti
kocsik hosszú sorával mintha a háborús időkből
maradtak volna ott. Beszálltunk egy másodosztályú fülkébe, ahol négy fekhely volt, majd a vonat
lassan kihúzott az állomásról. Elővettem Leninről
szóló könyvemet, bőröndömet betoltam az ágy
alá, és elhelyezkedtem az ablak mellett.
Sebestyén Viktor Lenin, a diktátor: portré
közelnézetből (Lenin the Dictator: An Intimate
Portrait) című könyve lebilincselő volt. Leninnek
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mindvégig Turgenyev volt a kedvenc írója. Ezt
különösnek találtam, hiszen Lenin az egyik legerősebb akaratú ember volt, aki valaha élt; egyszerre volt túlbuzgón egyoldalú, és érzelmeit
palástoló ember; mindazonáltal egész száműzetése alatt, akár Zürichbe, Londonba vagy Párizsba
vitte a sors, gondja volt rá, hogy Turgenyev ös�szes művei ott legyenek a polcán.
Leninről olvastam, mert a következő hét napban olyan helyekre mentünk, amelyek részben
vele voltak kapcsolatban: néhány héten belül
épp a századik évfordulója jött el annak a nagy
októberi szocialista forradalomnak, ahol mondhatni egymaga ragadta magához a hatalmat
Oroszországban. Kazanyba utaztunk, ahol Lenin
jogot tanult, és ahol a radikális eszmék hatása
alá került; majd Jekatyerinburg felé vesszük az
utunkat, ahol II. Miklós cárt és családját 1918ban egy pincében kivégezték – Lenin parancsára. Ez a barbár kegyetlenséggel végrehajtott tett
a régi Oroszország végét, és egy új világ kezdetét jelentette. A régi világból mindent kiirtásra
ítéltek, hogy helyet csináljanak az új számára;
túl nagy árat fizettek érte, és nem volt visszaút.
Nagyon szerettem volna rágyújtani. Okszana
azt mondta, hogy tilos dohányozni a vonaton,
de ha esetleg veszünk valamit a személyzettől – egy csokit vagy egy teát – akkor szerinte
megoldható a dolog.
Miután megittuk a teánkat, követtem Okszanát
a vasúti kocsin át. Épp akkor lépett elő a kalauznő is kis fülkéjéből. Arcáról határozottság
és ünnepélyesség áradt, szinte komornak tűnt.
Kinyitotta a kocsik közti keskeny átjáró ajtaját.
„Itt dohányozzon” – mondta.
Kiléptem a rázkódó, imbolygó vasplatformra,
amelynek egyik oldala végig nyitott volt egészen
a sínekig; a dübörgő kerekek zaja betöltötte a
kis teret. A kalauznő becsukta az ajtót, én meg
rágyújtottam.
Amikor visszamentem, átsétáltunk a szomszédos kocsiba. Ez harmadosztályú volt: termes utasterű kocsi emeletes fekvőhelyekkel
mindkét oldalon, tele emberekkel. A felső
ágyakon alvók fejét és lábát csak centiméterek
választották el az arcomtól, miközben elhaladtam köztük; attól, hogy ennyire védtelenül
feküdtek ott, úgy éreztem magam, mintha
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behatolnék a magánszférájukba. Úgy tűnt
azonban, hogy ez egyik utast sem zavarja; úgy
viselkedtek, mintha otthon volnának a saját
nappalijukban.
Nem hiszem, hogy Nyugat-Európában közlekedett volna ennyire zsúfolt vasúti kocsi a
tizenkilencedik század óta.
Megálltunk három nő előtt, akik az egyik ablaknál ülve beszélgettek. Az ötvenes éveikben járhattak. Megkérdeztem Okszanát, hogy bemutatna-e
nekik. Miután ő ezt megtette, a három nő figyelmes
és várakozásteljes tekintettel kezdett el méregetni.
„Hová mennek?” – kérdeztem őket.
„Izsevszkbe” – válaszolta az egyik nő. –
Ahol a kalasnyikovokat gyártják.”
„És Moszkvában voltak?”
Igenlően bólintottak.
„És mit csináltak ott?”
Egymásra néztek.
„Ez titok” – mondta a nő mosolyogva. Két
társa nevetett.
Mögöttem valaki mondott valamit, és amikor
megfordultam, akkor egy idős embert láttam,
úgy a hetvenes évei végén járhatott; megragadta Addario kezét, és megcsókolta.
Körülöttünk mindenki nevetett, Addario is.
A nő mondott valamit Okszanának, aki elmosolyodott.
„Mit mondott?”
„Azt, hogy nagyon jóképű vagy.”
„Ó, nem” – mondtam.
„Ezt le fogod írni?”
„Természetesen nem – válaszoltam. – De
megkérdeznéd őket, hogy visszajöhetünk-e később, és beszélgethetünk velük megint?”
Mire visszatértünk, kinn már koromsötét
volt. A három nő egy kis asztal körül ült, előttük egy tál mogyoróval. Most már nyugodtabb
volt a hangulat, az utasok közül többen aludtak,
a még beszélgetők hangja is halkabb volt.
Az a nő, aki korábban a legtöbbet beszélt
közülük, már elgondolkozhatott azon, hogy mit
mondjon, mert már elkezdett magáról mesélni, mielőtt egyáltalán kérdeztem volna valamit.
Nataliának hívták, két barátnőjét pedig Olgának
és Zinaidának. Elmondta, hogy árvaházban nőtt
fel, nem emlékszik a szüleire, és hogy volt egy
lánytestvére is, akitől elválasztották, és akit sose

látott többet. Egész életében a testvérét kereste, de
még mindig nem tudja, hogy hol van.
„Abban az időben szokás volt elválasztani a
testvéreket, amikor gondozásba vették őket” – mesélte. – „Ma már nem teszik ezt, de akkoriban ilyen
rendszer volt. Így őt más otthonba küldték. Amikor
felnőttem, visszamentem, és ugyanabban a nevelőotthonban vállaltam munkát. Arra gondoltam,
hogy talán sikerül elcsennem a személyi adatait
tartalmazó aktákat, és kiderítem, hogy hol van. De
semmit sem találtam. Így aztán írtam egy állami televíziós program műsorkészítőinek, ahol elveszett
családtagok megtalálásában segítenek, és várom,
hogy hallassanak magukról. Reménykedem!”
„Mikor írt nekik?”
„Két évvel ezelőtt.”
Miközben ezt mondta, eszébe juthatott, hogy
ez voltaképpen nem hangzik túl vigasztalónak,
mert rám nézett, és hozzátette: „Nehéz lehet
emberek nyomára jutni, még a riportereiknek is.
Néha akár öt évig is eltarthat.”
Az egész kocsi átvette a talpfákon zakatoló vonatkerekek állandó, ritmikus dübörgését.
Időnként a falak megrázkódtak a külső légnyomás változásakor, és ahányszor kinyílott a
mellettünk lévő ajtó, hirtelen a vonat minden
zaja zörgő, dörömbölő és sziszegő pokoli hangzavarrá emelkedett, ahogy besüvített a levegő a
vasúti kocsik közti résből.
Natalia keresztény hitéről kezdett el beszélni.
Előző évben a Szentföldön járt, hogy lássa azt a
helyet, ahol Jézust keresztre feszítették.
„Egyszer imádkoztam valakiért, hogy gyermeke születhessen – mesélte – és lett is neki. Imádkoztam magamért, hogy legyen férjem.
Aztán találkoztam ezzel a csodálatos emberrel!”
A többiek nevettek.
Ahogy mélyen alvó útitársak mellett kön�nyedén és szinte álomszerűen áradt az orosz
beszéd, a Putyin szó ütötte meg a fülemet.
„Putyinról mondott valamit?” – kérdeztem
Okszanát.
„Igen. Egyikük azt mondja, hogy anyja rajong Putyinért. Valamennyien nagyon kedvelik
Putyint.”
„Mi szeretjük a hazánkat – mondta Natalia.
– Első alkalommal van keresztény, ortodox
vallású elnökünk.”
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Megfordított egy folyóiratot, ami az asztalon
hevert, hogy megmutassa nekünk a címlapját.
Minden képen Putyin volt. Az egyiken derékig
levetkőzve láttuk.
„Látják ezt? Trump tudna így mutatkozni? Az
már öreg. Az egész teste egy darab szalonna!”
Mindhárman hangos nevetésben törtek ki.
„Száz év telt el a forradalom óta. Jelent ez
Önöknek valamit?”
„Nem foglalkozunk vele – jelentette ki
Natalia. – Száz Isten nélküli év volt. Minden
templomot leromboltak. most újraépítik őket,
és félelem nélkül járhatunk oda. A városunkban van egy ikon a Szűzanyáról. Nagyon régi.
Amikor megtalálták, teljesen fekete volt. Ma
már egyre világosodik a színe. Minden évben
egyre tisztábban látható a kép.”
Amikor véget ért a beszélgetés, elindultam
a folyosón a vasúti kocsik közti átjáróba,
hogy rágyújtsak. Amikor kinyitottam az ajtót,
éreztem, hogy valaki a vállamra teszi a kezét.
Körbenéztem: a fiatal, szigorú kalauznő volt.
„Nem, nem – mondta, ujját felemelve felém
– nincs több dohányzás.”
„Mi a fenéért nem?”
Visszatértem a fülkénkbe, és leültem az ablakhoz. A szemben levő ágyakon Addario és Okszana
már aludtak. Körülbelül egy órával később megállt
a vonat, és kikukucskáltam az ablakon. Kinn koromsötét volt, semmilyen állomást nem lehetett
látni. Felkeltem, és kimentem, hogy körbenézzek.
Kinyitottam a kocsik közti átjáró ajtaját, és ott találtam a kalauznőt cigarettával a szájában.
„Na, most megfogtalak” – mondtam volna
legszívesebben.
Ehelyett jól a szemébe néztem, épp annyi
időre, hogy tudja, hogy tudom, aztán becsuktam az ajtót, és visszamentem a fülkémbe.
Különös örömet jelent, ha éjszaka, sötétben
érkezünk egy városba, és fogalmunk sincs, hogy
néz ki, míg másnap reggel fel nem ébredünk és
ki nem lépünk az utcára, ahol – megfosztva a
fokozatos hozzászokással járó érkezéstől – hirtelen szinte ránk zuhan az élmény egésze.
Milyen város is volt Kazany?
A környék, ahová kerültem, modern volt és
rendezett. A tekintélyes mecset, amit már felébredéskor láttam a szállodai szobám ablakából,
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vadonatúj volt. Amikor elmentem egyet sétálni,
még a – nyolcszögletű, zöld bádogtetős, tetején
kis tornyot viselő – régi fa újságosbódé is, ahol
megálltam és jól megbámultam, úgy festett,
mintha most újították volna fel, inkább a múlt
újraélesztésének tűnt, semmint jelképének.
Kazany, Tatárország fővárosa azért is híres,
mert Lenin itt járt a jogi egyetemre, ahonnan
végül kicsapták. Apja a cári közigazgatásban
dolgozott tisztviselőként, a fiatal Lenin élete
pedig az iskola, az irodalom és a sakk körül forgott, mely utóbbihoz kiváló érzéke volt. Aztán
történt két dolog, ami mindent megváltoztatott.
Először apja, aki mindössze ötvennégy éves
volt, hirtelen agyvérzést kapott és meghalt.
Nem sokkal ezután kivégezték istenített bátyját,
Alekszandert, mert részt vett a cár meggyilkolására irányuló összeesküvésben.
Alekszander természettudományi tanulmányokat folytatott a pétervári egyetemen, amikor
bekapcsolódott egy egyetemi forradalmi sejtbe.
Azért, hogy segítse az összeesküvés pénzügyi
kivitelezését, eladta az aranyérmet, amit tudományos munkájáért kapott. Lenin semmit nem
tudott bátyja forradalmi tevékenységéről, és
addig teljesen hidegen hagyta a politika. Bátyja
kivégzése mindezt megváltoztatta. Nemcsak
hogy rögtön csatlakozott egy forradalmi sejthez
a kazanyi egyetemen, hanem – ahogy Sebestyén
írja Lenin-életrajzában – egész személyisége
megváltozott. A tizenéves Leninre jellemző boldogság és jókedv eltűntek, és egy határozott,
zárkózott, rendkívül fegyelmezett és céltudatos
fiatalember lett belőle. Úgy tűnik azonban,
hogy attól a perctől fogva, hogy kizárták az
egyetemről, soha többé nem tekintett hátra: élete
fennmaradó részét a forradalom ügyének szentelte: egy olyan forradalomnak, amelyről nem
tudhatta, hogy valaha megtörténik-e.
Amikor azonban bekövetkezett, Lenin szabta
meg az irányát. A bolsevikok ateisták voltak, és a
vallást az új orosz állam egész területéről száműzték. Három nemzedéken át, a Szovjetunió
1991-es bukásáig elnyomták a vallásgyakorlást;
akkor viszont újult erővel indult meg. Ez nagyon jól látszott Kazanyban. Oroszországban
közel kétszáz nemzeti és etnikai kisebbség él.
A legnagyobb ezek közül a tatár nemzetiség,
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amely hozzávetőlegesen négy százalékát teszi
ki a népességnek. Legtöbbjük iszlám hitű, ezért
Kazanyban volt minden orosz város közül az
egyik legnagyobb muszlim közösség.
Aznap este bérelt autónkkal a Tatár Köztársaság
Nemzeti Múzeuma felé vezető út túloldalán parkoltam le. Hat óra volt, és egy Dina Khabibullina
nevű fiatal nőt készültünk felvenni, aki tatár volt
és gyakorló muszlim. Már korábban találkoztunk
vele a nap folyamán, beszélgettünk arról, hogy
milyen érzés egy vallási és etnikai kisebbséghez
tartozni Oroszországban, és meghívott minket
vacsorára az otthonába.
Megtudtuk róla, hogy huszonkilenc éves
és posztdoktor kutató a Tatár Köztársaság
Tudományos Akadémiáján. A múzeumban is
dolgozott, és a helyi tatár látnivalókat bemutató
utakat szervezett. Hat hónapos terhes volt.
Nem muszlim hitű családban nőtt fel, ahol
alig lehetett felfedezni a tatár kultúra nyomait,
és ahol főként oroszul beszéltek. Amikor tizenkilenc éves volt, hirtelen ébredésen ment keresztül: iszlám vallásra tért, és egyedül kezdett
tatárul tanulni. Sok barátja is így tett.
Vajon mindig jelen volt a vallás, a társadalom
mélyén szunnyadva, pusztán csak az alkalmas
pillanatra várva? Olyan hatalmas igénye volt rá az
embereknek, hogy elpusztíthatatlannak bizonyult?
„Mi volt az oka annak, hogy a vallás felé
fordult?” – kérdeztem tőle.
„Tizenkilenc éves voltam, és meghalt az apám
– mesélte. – Felmerült a kérdés, hogy vajon
tisztes muszlim szokások szerint temessük-e el.
Abban a pillanatban megértettem, hogy mindenre van magyarázat. Megkérdeztem magamtól,
hogy vajon mit tudnék tenni érte a halála után.
Az iszlám tanítása erre világos választ ad:
Alamizsnát kell osztani a szegényeknek, részt
kell venni a haddzson, a mekkai zarándoklaton,
és fel kell áldozni egy kecskebakot.”
Dináék emeletes háza az 1950-es évekből származott. A keskeny utakkal és magas fákkal körbevett téglaépületek bár régiek és kopottak, mégis
szépek voltak, mint a letűnt korok épületei általában.
A harmadik emeletre vezetett fel bennünket a
lépcsőn, ahol már várt ránk hétéves fia, Gizzat,
férje és édesanyja. A fiú apja, Dina első férje
meghalt, mint végül megtudtam.

A lakás kicsi volt; egy szobából állt, ahol a
felnőttek és a gyermek valamennyien aludtak,
mellette egy keskeny konyhával és egy apró
fürdőszobával. De jó meleg volt benn, és Dina
sem tűnt már olyan bizalmatlannak, mint aznap
korábban; jókedvűen és oldottan viselkedett.
Miután elbúcsúztunk az anyjától, aki nem
maradt ott vacsorára, Dina kiment a konyhába
főzni, férje, Damir Dolotkazin, eközben egy
imaszőnyeget terített a nappali padlójára, a fiú
pedig a kanapén ült és nézte őt.
Damir húszas évei végén járhatott; vékony
volt, sötét fekete hajú, mélyreható, de szelíd tekintetű. Mezítláb állt a szoba sarkában,
és elkezdett énekelni. A zene, amely idegen
volt füleimnek, betöltötte a szobát; teljesen
elbűvölt az, ahogy megváltoztatta az egész
lakást. Hirtelen ünnepélyessé vált a hangulat,
de a mindennapi élet ugyanúgy folyt tovább
– Dina főzött, fia a kanapén ülve kalimpált
a lábával, a játék helikopter pedig ott volt a
könyvesszekrény tetején.
Damir letérdelt és a földre borult. Amikor
ismét felkelt, egy alig hallható imát mondott.
Aztán feltekerte az imaszőnyeget, és az ünnepélyesség eltűnt a levegőből, épp oly hirtelen,
mint ahogy jött.
A konyhából Dina hívott minket. Apró zsírcseppektől csillogó erőlevest, zöldségeket és
sötét színű húsdarabokat mert a táljainkba.
Arról a mélyreható tekintetről, amit először
láttam Damir szemeiben, bebizonyosodott, hogy
lelkesedés – vagy inkább azzá változott. Jóízűen
evett, és készségesen megválaszolta valamennyi
kérdésemet.
„Mindig muszlim volt?” – kérdeztem.
„Nem, nem – mondta –, itt szolgáltam
Kazanyban a seregben. Egy biztonsági részlegnél
voltam, amelyik az utánpótlást szállító csapatokat
kísérte. Tizennyolc éves voltam akkor, és keresztény.” Egyik ottani barátja muszlim volt, mesélte
Damir, és „ő tanított meg rá, hogy miről szól ez
a vallás. Azt gondoltam, hogy ez nagyon sok erőt
ad. Mindenre magyarázatot adnak a tanításai, arra
is, hogy mit csináljunk, hogyan viselkedjünk.”
Csend lett.
„Ez nagyon finom – mondtam. – Milyen
húsból van?”

Valóság • 2018. augusztus

121

„Lóhús” – válaszolta Damir.
Te jó ég.
Ez nem lehet igaz.
Nem maradt más hátra, mint folytatni az
evést; a vendégeik voltunk, és nagy udvariatlanság lett volna nem megenni azt az ételt,
amivel kínáltak minket.
Damir valószínűleg megérezhette a bizalmatlanságot, amely hirtelenjében vendégeiből
áradt, mert azt mondta:
„De egy igen szép ló volt!”
Nevettünk.
„Mit gondolnak az emberek Nyugaton az
oroszokról? – kérdezte. – Mindenkit egy kalap
alá vesznek?”
„Igen vannak sztereotípiák” – mondtam,
beleharapva egy nagy húsdarabba, miközben
rendkívüli gonddal próbáltam elkerülni, hogy
az orromon át vegyem a levegőt – ez az ügyes
trükk gyermekkoromban sok étkezésen átsegített,
amikor nehéz volt lenyelnem a falatot, például a
füstölt tőkehal esetében.
„Az emberek azt hiszik, hogy barbárok vagyunk. Ez nagyon szomorú. Amit a politikusok
mondanak vagy tesznek, annak nem feltétlenül
van köze azokhoz, akik itt élnek. Van itt sok jólelkű, kedves ember, és természetesen rossz emberek is. Ami a politikát illeti, igazából semmi sem
változott. A választásokkor csak színjáték folyik.”
Vacsora után egy nagy tálca tatár sütemény
került az asztalra. Damir elmondta nekünk,
hogy régebben nagy focirajongó volt. Aztán
kijavította magát.
„Igazából nem is a focit szerettem, hanem a
verekedést.”
„Futballhuligán volt?”
„Igen. Három éven keresztül focimeccsekre
utaztam és törtem-zúztam. Akkoriban még a
törvénnyel is meggyűlt a bajom. De ez ma már
lezárt fejezet az életemben. Most olvasok helyette. Próbálok húsz könyvet elolvasni évente.”
Amikor befejeztük az evést és éreztük, hogy
már nem illik több idejüket lefoglalni, elbúcsúztunk, és éppen a kabátunkat vettük fel a
parányi előszobában, amikor Damir odajött
hozzám:
„A nővérem repülőszerencsétlenségben halt
meg 2013-ban” – mondta.
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„Nagyon sajnálom” – feleltem, nem tudván,
mit kezdjek ezzel az információval.
Csak bólintott, majd kezet ráztunk. Nagy
melegséget éreztem iránta; beszélt nekem az
életéről, és ezt, az egyik legfontosabb eseményt
nem lehetett kihagyni, még ha nem is illett a
beszélgetés többi részéhez. Mielőtt a lakásajtó
becsukódott volna, utolsóként a széket láttam a
nappaliban, rajta egy gyermek öltönnyel, fehér
inggel és egy nyakkendővel.
Ahogy elhagytuk Kazanyt, az út mindkét oldalán széles, lapos vidék tárult elénk. A dús
sárga és zöld növényzet fürdött a napfényben,
a Kazanka folyó mindig ott volt, néha szorosan mellettünk, néha egészen messze, egyszer
olyan széles volt, mint egy nagy tó, máskor
keskenyebb, de végig a kék minden árnyalatában ragyogott és csillámlott.
Egyszerre volt gyönyörű és vad, bár a föld
nagy része meg volt művelve. A vadság talán
a földi nagyszerűség mértékéből, annak valódi
értelméből fakadt, gondoltam, ahogy kicsinyke
autónkkal haladtunk tovább.
Némi idő elteltével megálltunk egy útszéli
vendéglőben a sztyeppe közepén. A pultnál valamennyien levest rendeltünk, és leültünk az egyik
asztalhoz. A négy itt dolgozó nő, valamennyien
fehér ruhában, a melegtől kipirosodott arccal jártak ki-be a pult és a mögötte lévő konyha közt.
Evés után megkérdeztük az egyik pincérnőt,
hogy beszélhetünk-e vele. Bátortalanul bólintott, és vizes kezét kötényébe törölte. Fiatal
volt, húszas évei végén járhatott; megtudtuk
tőle, hogy neki ez csak alkalmi munka; az
étterem egy láncolat tagja, és ha valaki megbetegszik, el szokott jönni kisegíteni. Volt
benne valami tartózkodó és óvatos, és amikor
Oroszországról kezdtem kérdezni, rápillantott
a többiekre, mielőtt válaszolt volna:
„A dolgok ma jobban mennek Oroszországban
– mondta. – A gazdaság fejlődik, egyre jobbá
válik az életünk.”
„Mit beszél itt? – mondta egy ember a túloldalon a pénztárgépnél, miközben ránk nézett. –
A dolgok rosszabbul mennek Oroszországban!
Minden megy lefelé a lejtőn! Egyre romlik a
helyzet!”
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Magas, erős testalkatú ember volt, rövidre
nyírt hajjal, széles arca sárgás színű volt.
Mindezt azonban mosolyogva mondta.
„Nincs semmi előrelépés” – mennydörögte,
majd odaült a helyiség közepén lévő asztalhoz.
Köszönetet mondtam a félénk fiatal nőnek, aki
látható megkönnyebbüléssel menekült be a
konyhába, miközben én meg kissé tétovázva a
kamionsofőr felé indultam.
Az felnézett rám, kezében a kanalával.
„Miért ír Oroszországról?” – kérdezte.
„Amerikában Oroszország imázsát jelentős
mértékben meghatározza Putyin és politikája.
Ezért eljöttünk ide, hogy lássuk, ezen kívül
milyen itt az élet.”
„Örülök, hogy megismertem! – mondta. –
Üljön le!”
Szergejnek hívták. Negyvennégy éves volt,
és egy kamiont vezetett, amely autókat szállított
egy Lada-gyárból kazanyi márkakereskedőknek.
„Napi tizenhat órát kell dolgoznom, hogy
megéljek” – mondta. „Ha élni akarsz, dolgoznod kell. 2004-ben napi négy órát aludtam, a
többit munkával töltöttem. Akkor még főnököm is volt, akinek el kellett számolnom. Most
a magam ura vagyok, úgyhogy legalább én
döntöm el, merre megyek.”
Beszéd közben egyenesen rám nézett, és végig huncutul csillogott a szeme. Szerette a tréfát.
„Nem sokszor adatik meg az életben, hogy
ilyen emberrel találkozzam, mint te – mondta
nevetve. – Egyszer rablók támadtak meg, szeretnéd, hogy elmeséljem?”
Egy este, tizenöt évvel ezelőtt, Moszkvától
nem messze leparkolt a kamionjával, és éppen
teát főzött a vezetőfülkében. Az ajtók zárva
voltak. Hirtelen betörték az utasülés melletti
ablakot, és két ember hatolt be.
„Szerencsére csak az egyiküknél volt kés –
mesélte Szergej. – Az első kinyitotta az ajtót, a
társa bemászott, és egy kötelet tekert a nyakam
köré. Egyik karommal arrébb toltam, beindítottam a kamiont, és kivezettem az útra, hogy
elálljam és így jussak segítséghez. A fickó, aki
meg akart fojtani, akadályozta azt, akinél a kés
volt. Ez mentett meg. Sikerült kinyitnom a másik ajtót, és kiugrottam. Akkor a késelős fickó
hátba szúrt. Még mindig látszik a nyoma.”

„És elhajtottak a kamionnal?”
„Így igaz. Én csak a saját bőrömet akartam
menteni. Mentem az út mellett, de senki se állt
meg, hogy segítsen. Ez nem volt túl meglepő,
mert félig meztelen voltam, és mindenem tiszta
vér. A rendőrőrsön nem találtam senkit. Végül eljutottam egy házig, ahol éppen buli volt, berohantam, felkaptam néhány ruhadarabot, és újból futásnak eredtem. Később megtalálták a teherautót;
elhagyatva állt, megrongálva, rakomány sehol.
Engem pedig letartóztattak a ruhák ellopásáért!”
Nevetett. Egyfolytában változó arckifejezése
jól ellenpontozta a történet minden apró részletét. Rájöttem, hogy egy született mesemondóval hozott össze a sors.
Elmondta, hogy nagyapja egyszer azt állította, hogy Romanov-leszármazott.
„Romanov? – kérdeztem. – Mármint a cári
családé?”
„Ó, igen. Megkérdeztem erről az anyámat
is, de soha voltam képes semmi biztosat kideríteni.”
Ehhez aztán tényleg szerencse kell, gondoltam.
Oroszország közepén egy útszéli étteremben ös�szefutok egy esetleges cári leszármazottal.
A nagyapjáról kezdett el mesélni.
„Bikaerejű ember volt – mondta, és közben
hatalmas öklét az asztalra tette.
„Az ökle kétszer akkora volt, mint az enyém.
Egyszer meg akart itatni egy borjút. Nagyon
meleg volt, állt a levegő. A borjút nem hagyta
békén egy légy, próbálta elhessegetni.” Közben
sofőrünk felemelte a fejét, és ide-oda lóbálta,
hogy mutassa, hogy csinált a borjú. „A fejével
megütötte a nagyapámat. Az felbőszült, rávágott a borjúra, amely azon nyomban holtan
rogyott össze. Egy ökölcsapás. Vége.”
Szünetet tartott egy pillanatra, hogy leülepedjen a történet, majd elnevette magát.
„Hiszek abban, hogy az álmok valóságosak”
– mondta.
„Én is” – válaszoltam.
„Tényleg?”
„Igen.”
„Ez esetben elmesélem neked egy álmomat.
Ebben az álomban még egy évet hozzáadtam
a nagyapám életéhez. Otthagytam az apámat,
és a nagyapámmal éltem. Nagyon szerettem őt.
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Egy éjszaka azt álmodtam, hogy három, fekete
kalapot és ruhát viselő ember jött a házunkba,
akik nagyon titokzatosak voltak, és kicsit úgy
néztek ki, mintha grúzok lennének. Szorosan
mellettem elhaladva odasétáltak a nagyapámhoz.
Megragadták, ő pedig tiltakozás nélkül velük
ment. Belekapaszkodtam, és vele együtt vonszoltak ki a sötétségbe. Nem tudtam megmenteni,
bármilyen erős voltam is. Reménytelen volt.
Elkezdtem visítani, kiabálni. Az egyik fekete
ruhás ember azt kérdezte: »Ki visít, ki kiabál itt?«
Meglátott, aztán azt kérdezte: »Mennyi ideje van
még hátra?« »Egy éve – válaszolta az egyikük –
még néhány jó cselekedet.« Aztán eltűntek.”
A kamionos rám nézett.
„Egy héttel később nagyapa bekerült az
intenzív osztályra, kómában volt. Mondtam,
hogy nem érdemes orvosokra költenünk a pénzünket, hogy jobban legyen. Öt nappal később
magához tért. Pontosan egy évet élt még.”
A végén kiálltunk az étterem elé, és néztük,
ahogy Szergej átmegy a napsütötte udvaron
hosszú nyergesvontatójához. Megfordult, integetett, beszállt, beindította a dübörgő motort,
sebességbe tette a kocsit, és elhajtott.
Az egyik dolog, amit leginkább összekötöttem Oroszországgal, és mindig látni akartam a
valóságban, az a tizenkilencedik századi orosz
regényekben és történelmi fényképeken található
ősi típusú falu. Néhány összebújó, gyakran festetlen fakunyhó, fakerítések, zöldségeskertek, pár
kapirgáló csirke, esetleg egy árnyas liget a közelben, lustán hömpölygő folyó, végtelen mezőkkel
körülvéve. Utazásunk alkalmával sok ilyen falut
láttam a távolban; először Turgenyev birtoka
felé haladva, később a Kazany felé menő vasút
mentén. Így ezen a napon, amikor a dombtetőről
lefelé jövet megpillantottam egy kis házcsoportot,
épp az országút mellett, befordultam a kátyús
mellékútra, leállítottam a kocsit, és kiszálltam.
A faluban egy lelket se lehetett látni, kivéve
egy magányos idős asszonyt, aki kétrét görnyedve dolgozott egy konyhakertben. Okszana
beszélt vele; kiderült, hogy él a faluban egy 102
éves asszony.
„Találkozhatunk vele?” – kérdeztem.
Okszana megkérdezte a nőt, aki bólintott, és
megmutatta, merre lakik.
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Átsétáltunk egy élénk kékre festett házhoz,
amely körül egy fejkendős asszony sétálgatott.
Karjai közt egy hatalmas fehér tyúkot tartott,
amelyik minden erejével szabadulni szeretett
volna.
Amíg Okszana beszélt vele, egy fiatal kakas
száguldott el mellettük, egy másikkal a nyomában. Az üldözés kissé arrébb egy tollforgatagban végződött.
„Behívott bennünket” – közölte Okszana.
A magas küszöbön át beléptem a folyosóra. Enyhén fanyar dohszag csapott meg, de
egyébiránt kellemes volt és meleg. Mindenütt
szőnyegek voltak, a padlón és a falakon is.
Olyan érzésünk támadt, mintha egy barlangba
léptünk volna.
A nappali közepén egy ősöreg asszony állt.
Amikor beléptünk, lassan elfordította a fejét,
és ránk nézett.
Az asszony, aki utánunk jött be, előresietett,
odavezette az idős asszonyt egy fal melletti
ágyhoz, leültette, levette a fejkendőjét és tisztát
kötött fel neki, aztán egy pár bőrpapucsot húzott a lábára.
Majdnem olyan volt, mintha egy babát öltöztetett volna. Az idős asszony azonban láthatóan
nem bánta. Néma csöndben, ölbe tett kézzel ült,
és nézett minket.
Rózsamintás fekete ruhát viselt. A fehér
fejkendő nagy volt neki: nemcsak a fejét fedte
be, hanem a hátát is betakarta. Minizaitunya
Ibjatullinának hívták.
Odaléptem hozzá, és gyengéden megszorítottam a kezét. Száraz volt és meleg. Miközben
rám nézett, mondott valamit.
„Tatárul beszél – szólt Okszana – nem tudom, mit mond.”
Minizaitunya lassan odafordította a fejét
a kamera felé, amikor Addario fényképezni
kezdte. Fia, Kazim, a küszöbön állt, és mosolyogva figyelt. Felesége, Alfija, egy nagy
laminált fényképet vett elő az egyik fiókból, és
odaadta az idős asszonynak. Egy katona volt
rajta; az asszony maga elé tartva felemelte.
Ez Minizaitunya férjének képe volt, aki
1943-ban, Ukrajnában halt meg a háborúban.
Rendkívül jóképű ember volt. Milyen furcsa lehet
a feleségének erre a fényképre nézni – ez járt a
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fejemben. Hetven évvel később, míg férje ilyen
fiatal és jóképű maradt, ő így megöregedett.
Nem tűnt úgy, hogy bármit is gondolt volna
ezzel kapcsolatban. Büszkének látszott, ahogy
ott ült és tartotta a képet.
A fia számára is furcsa lehetett. Nyolcvanadik
évében járt, több mint kétszer olyan idős volt,
mint apja, amikor az meghalt.
Kazim egész életében a faluban lakott. A
Szovjetunió fennállása idején itt is kolhoz működött. Ő maga asztalosként dolgozott. Anyja
szintén végigdolgozta egész életét.
Minizaitunya halk hangon mondott valamit,
fia pedig odahajolt hozzá.
„Azt mondja, hogy ma már túl öreg a munkához – mondta a fia. – Nincs hozzá ereje.”
„Milyen munkát végzett?”
„A kolhozban dolgozott. Tehenet fejt, meg
ami munka még adódott.”
Alfija bejött a nappaliba, és asztalhoz hívott
bennünket. Amíg benn voltunk, ő addig sütött:
az asztalon egy tálca, rajta meleg, lapos formájú kenyér és többfajta lekvár várt minket. Csak
két szék volt, és szó sem lehetett arról, hogy
bármelyikük is leüljön. A feleség teát töltött,
a férj egy nagy zacskó keménycukorkát vett
elő, és amikor nem mozdultam, hogy vegyek
belőle, kivett három darabot, és a tányérom
mellé tette.
A nappaliból puha, lassú léptek hallatszottak.
„A bábuska jön!” – mondta Alfija.
Másodpercekkel később Minizaitunya jelent
meg az ajtóban. A fia egy másik ágyhoz kísérte,
ahol leült, és nézett minket, amíg ettünk.
1915-ben született. Akkoriban Oroszország
még monarchia volt, és II. Miklós ült a trónon.
Így Minizaitunya végigélte a cári időket, a forradalmat, a Szovjetunió születését és bukását,
és most az új Oroszország létrejöttét.
Alfija friss kenyeret tett el nekünk egy zacskóba, Kazim adott néhány csomag cukorkát,
és mindegyikünk kapott ajándékba egy kis
hímzett kendőt. Még Minizaitunyától is kaptunk ajándékot: Okszana egy darab szappant,
Addario meg én pedig egy-egy sálat.
„Már mindenki meghalt, akivel együtt nőttem fel – mondta, ahogy ott ült az ágyon, és mi
már szedelődzködtünk. – Senki sem maradt.”

Soha nem szoktam senkinek mélyen a szemébe nézni pár másodpercnél hosszabb ideig
egyszerre. Nem akarok másokat zavarni, és
talán azt sem akarom, hogy ők zavarjanak
engem. De miután mindenkivel kezet ráztam
búcsúzáskor azon a délutánon, és ott álltam
Minizaitunyával szemben egymást nézve, úgy
éreztem, állnom kell a pillantását, hogy bele
kell néznem a szemébe. Azokba a szemekbe,
amelyek látták a világot a cári időkben – és
száz évvel azután is.
Hosszú ideig néztük egymást. Először meglepettnek tűnt, mintha csodálkozna, hogy mit
akarok, de aztán lassan elmosolyodott, és az
egész olyan csodálatos volt, hogy könnyekkel
a szememben léptem ki a házból.
Jekatyerinburgba tartó utunk utolsó napja
tizenöt órányi autózásból állt. Az utazás végéhez közeledve egy rengeteg mélyén, amely még
mindig egy órára volt a várostól, lehajtottam
egy mellékútra, megálltam egy folyónál, és
elszívtam egy cigarettát a csillagos ég alatt; mellettem egy cellulózüzem volt, vagy legalábbis
annak nézett ki. Addario és Okszana aludtak,
én pedig azon gondolkoztam, hogy mi vár ránk
reggel. Világrengető esemény volt, mikor a cárt
és családját legyilkolták abban a jekatyerinburgi
pincében – mintha újrajátszódott volna a francia
forradalom. Lenin számára azonban valószínűleg személyes ügy is volt. A Kazany utcáin bolyongó tizenhét éves diák tele lehetett gyűlölettel
a cár ellen: az ellen a cár ellen, aki kivégeztette
bátyját. Nem nehéz elképzelni, hogy ez a személyes gyűlölet még inkább megacélozta a lelkét,
és hajthatatlanná tette. Az 1917-es forradalom
után, amikor felelősséget vállalt a cárért, aki
akkor már fogságban volt, eszébe juthatott a
bátyja, hogy miként tudná őt megbosszulni – és
hogy azt tegye, amit a bátyja egyszer már megpróbált megtenni: megölni a cárt.
A fák között egy kissé távolabb fényszórók
vibráltak a sötétben. Figyeltem, ahogy közelebb
értek. Amikor a fények rávetültek a kocsinkra,
amelynek támaszkodtam, lelassítottak. Enyhe
nyugtalanságot éreztem. Hallottam történeteket
arról, hogy a közeli városokban nem ritkák
az erőszakos bűncselekmények. Mindenesetre,
akárki is volt az, továbbhajtott. Eltapostam

Valóság • 2018. augusztus

125

a cigarettámat, beszálltam a kocsiba, és vis�szakanyarodtam a főútra. Valószínűleg csak
néhány unatkozó kamasz lehetett, akik mentek
egy kört, gondoltam. Érthető is, itt az isten háta
mögött, ahol nincs más, csak víz meg fák.
Következő nap Jekatyerinburgban nagy tömeg mellett hajtottunk el egy téren; több százan voltak, zászlókat lengettek és kiabáltak.
Mindannyian arra fordultunk.
„Miért tüntetnek?” – kérdezte Addario.
„Ma az egész országban tüntetések zajlanak
– felelte Okszana – a bebörtönzött ellenzéki
vezető, Alekszej Navalnij támogatására. Ma
van Putyin születésnapja.”
„Tényleg?” – mondtam, de egy pillanattal
később el is felejtettem a tüntetést, mert közeledtünk a „Vérre épült templom” (Hram Na
Krovi) felé, amelyet azon a helyen emeltek,
ahol véget ért a legendás – háromszáz évig
uralkodó – Romanov-dinasztia története. Volt
itt még valami, ami számomra legalább annyira
a legendák körébe veszett: igazi ortodox vallási
szertartás zajlott, amely valamennyi általam
olvasott orosz regénynek – nem utolsósorban
Dosztojevszkijnek köszönhetően – sajátos fényben fürdött. Ez a kegyelem önzetlen fénye volt,
amely összeköttetésben állt nemcsak a leghatalmasabbakkal és a leggazdagabbakkal, hanem a
legnyomorultabbakkal és a legszegényebbekkel
is. Dosztojevszkij könyveiben van valami beteges ebben a fényben; őrülettel határos, túlhajtott
jellege van, amelyet mindig tipikusan orosznak
tekintettem. Természetesen soha nem nyílt alkalmam ennek megfigyelésére.
Kiszálltunk a kocsiból, és ott álltunk az esőben a templomot nézve.
Rögtön tudtam, hogy nem dosztojevszkiji
látomás lesz az, ami fogad. A templom hagyományos stílusban épült, számos csillogó kupolával, de nyilvánvalóan vadonatúj volt. Amikor
ránéztem, ugyanaz a különös érzésem támadt,
mint egyszer Varsó óvárosában, ahol a második
világháborúban tönkrement épületeket – melyek közül nem egy többszáz éves volt – érintetlennek tűnő másolatukkal pótolták. Olyan
volt, mintha átugrottunk volna egy kellemetlen
időszakot. A régi nem volt régi, az új nem volt
új. Akkor hát hol is vagyunk most?
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1918. július 16-ának éjszakáján felébresztették a cári családot, és azt mondták nekik, hogy
biztonságosabb helyre viszik őket – így szól a
történet. Lejöttek a szobáikból, majd arra kérték őket, hogy várakozzanak. Fogalmuk sem
volt, mi fog történni, amíg rájuk nem fogták a
puskacsövet. A kivégzőosztag fegyverhez nem
értő forradalmárokból állt; némelyikük még
részeg is volt. A lövések csak találomra érték a
családot, a padló iszamós volt a vértől, a levegő
sűrű, fojtogató füsttel lett tele. Sikoltozás és dörömbölés hallatszott, zavarodottság uralkodott;
a család több tagja vérében feküdt, de még élt,
míg végül a fejükre célzott lövésekkel megölték őket. Ezután a holttesteket kiszállították a
városból, arcukat pedig megpróbálták savval
felismerhetetlenné tenni, mielőtt egy bányaaknába dobták volna őket. Néhány nappal később
megint felhozták, majd egy közeli erdőbe szállították a testeket, és ott lettek eltemetve.
Eltűnt a föld színéről a ház, a pince, a vér és
a holttestek is. A Romanovok azonban itt maradtak. A „Vérre épült templomban” jelképesen
visszatértek. Azok az őrült és véres pillanatok,
és mindaz, amit képviseltek, ereklyékké nemesültek az előretekintés, szerkezet, harmónia és
egyensúly ellentétes értékeit ígérve.
A templom bejáratánál az egész Romanovcsaládot bemutató szoborcsoport áll, ugyanabban a hősies-realista stílusban, mint amellyel
a szovjet művészek ábrázolták az 1920-as és
1930-as évek munkásait. A templomban II.
Miklós középkort idéző ikonokon látható. A
templomban szinte mindenütt az időbeli torzítás figyelhető meg. A szertartások ismétlődése
és rituáléja közben teljesen megszűnik az idő,
mivel abban a szakrális térben az isteni idővel
kapcsolódik össze, amely öröktől fogva van és
örökké tart, élet és halál nincs rá befolyással.
A cár és családja beemeltetett ebbe a térbe, és
a hozzájuk kapcsolódó történet nyomtalanul
eltűnt. Lenin is hasonló térben létezett. Ott feküdt bebalzsamozva a mauzóleumában a Vörös
téren, teste valóságos volt és összeköttetésben
volt az adott pillanattal, de semmi nem kötötte
testét ahhoz az időhöz, amikor hatalmon volt;
ő is egyszerre létezett az időben és azon kívül.
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A történelem egy rémálom, amelyből próbálok
felébredni, írta Joyce. Sehol sem olyan igaz ez,
mint Oroszországban.
A következő reggel, amíg vártam a Moszkvába
induló gépet a jekatyerinburgi repülőtéren, átnéztem a telefonomon a napi sajtót. Az összes
nagyvárosban tüntetések voltak Putyin és kormánya ellen az előző napon. Külön megemlítették a jekatyerinburgi tüntetést, amelyet a templom felé menet láttunk, mivel itt a rendőrség
huszonnégy tüntetőt őrizetbe vett.
Az első gondolatom az volt, hogy ott kellett
volna lennem, ez volt az a hely, ahol a nagy
történések zajlanak; ezt kellett volna inkább
megnéznem, hogy a lehető legjobban be tudjam mutatni a jelenkori Oroszországot.
Aztán arra jutottam, hogy: nem.
Oroszországot mindig a történetek tartották
össze; ami pedig megkülönbözteti őket a legtöbb ország nemzetépítő történeteitől, az talán
maguknak a történeteknek a tekintélyuralmi
jellege: az egyik eluralkodik, a többit pedig,
amely ettől eltér, betiltják. Így volt ez a cárok
idején, akik cenzúrázták a könyveket és az
újságokat; ahogy Lenin idején is. És így van
ez még ma is – Oroszországban rendszeresen
bebörtönzik az újságírókat, néha pedig egyszerűen elteszik őket láb alól.
Mindazonáltal az alternatív történetek is
mértékadóvá válnak, amelyek terjedését a hatóságok nem akarták látni, amelyek hatalmi
visszaélésekről és elnyomásról szólnak, vagy
arról, hogy milyen a – jövő minden reményétől
megfosztott – élet egy diktatúrában.
A tüntetés úgy zajlott, ahogy a nemzetközi
lapok tudósítottak Oroszországról egy nappal
korábban; az általuk közölt sztorik megerősítették és alátámasztották a totalitárius államban
élő leigázott népről szóló nagyobb lélegzetű
történetet. E mögött a valóság mögött azonban
egy másik valóság is volt. A három vidám nő a
vonaton; Dina és Damir, a fiatal pár Kazanyban,
születendő kisbabájukra várva; Szergej, a kamionsofőr; az ősöreg asszony a faluban és az őt
gondozó idős pár – vajon melyik Oroszországról
szóló történet foglalhatná valamennyit magába,
anélkül hogy – ezzel egyidőben – megfosztaná
őket egyediségüktől?

Turgenyevnek sikerült ezt történeteiben
megvalósítania. A szereplők nem mutatnak
önmagukon túlra. De a fennálló világ nem
létezhet ikertestvére, azaz egy olyan világ
nélkül, amilyenre vágyunk. Lenin, az elnyomó
egész életén át Turgenyevet olvasott, továbbá
Vlagyimir Putyinról is kiderült egy 2011-es interjúban, hogy mennyire szereti az Egy vadász
feljegyzéseit, amikor a következőket mondta:
„A főszereplő egyszerű, de szemléletes módon
és igen nagy beleérzéssel mesél történeteket azokról az emberekről, akikkel vadászat
közben találkozott. Ezek a karcolatok úgy
mutatják be a tizenkilencedik század közepén
Oroszország belsejét, hogy elgondolkodtatnak,
és új megvilágításba helyezik számunkra országunkat, hagyományait és nemzeti lelkületét.”
Ugyanannak a napnak a délutánján egy
moszkvai hotel bárjában találkoztam Szergej
Lebegyevvel, egy harminchat éves regényíróval
és újságíróval, aki újabban polgári aktivistaként
vált ismertté. Legalább olyan kíváncsi voltam magára az emberre, mint írásaira, és legalább annyira
érdekelt származása, mint az ország történelméről
szerzett tudása. Tudtam, hogy 1981-ben született,
így elég idős volt ahhoz, hogy gyermekkorának
első részét a Szovjetunióban töltse, ifjúsága pedig a
rendszer bukását követő kaotikus évekre esett. Azt
is tudtam, hogy eredetileg geológus volt.
„Klasszikus szovjet családba születtem bele
– jelentette ki, mihelyt leültünk egy asztalhoz,
utcára néző ablak mellé. – A szüleim mindketten geológusok voltak; a szovjet értelmiség
tagjai voltak.”
Alacsony volt és zömök, borostás szakállal, és
volt valami hajthatatlan benne, ami egy olyan állatra emlékeztetett, aki nem engedi ki a foga közül a zsákmányát, ha már egyszer megszerezte.
Lebegyev könyvei történelmi témájúak voltak –
ez mindenre rányomta a bélyegét, amiről csak írt
–, a tény pedig, hogy ilyen mértékben érezhető
volt ennek jelenléte, azt sejtette, hogy a történelmi konfliktusok és feszültségek még mindig
megoldatlanok, bizonytalan, de érezhető módon
befolyással vannak az orosz társadalomra.
Lebegyev elmondta, hogy gyermekkorában minden úgy volt elrendezve, hogy rejtve maradjanak előtte a múlt egyes részletei.

Valóság • 2018. augusztus

127

Dédnagyapja például a cári hadsereg tisztje
volt, mielőtt átállt a másik oldalra, a Vörös
Hadsereghez. De a családi krónika szerint világéletében a Vörös Hadsereg vöröscsillagos
sapkáját viselte, mintha 1917-ben született volna, és azelőtt semmi nem létezett volna.
„Természetes volt számomra – mondta –,
hogy egy hiányos világban éltünk. Egy olyan
világban, ami tele van fehér foltokkal. Meg
olyan kérdésekkel, amelyeket soha nem szabad feltenni.”
Az utcát az alacsonyan álló októberi nap
sugarai ragyogták be; tele volt emberekkel,
akik a városban sétálgattak ezen a vasárnap délutánon. Valószínűleg sokan tudnának
Lebegyevéhez hasonló történeteket mesélni,
gondoltam. Van egy mechanizmus az emberekben, amely megakadályoz bennünket abban,
hogy rossz tapasztalatainkról beszéljünk, és
felhánytorgassuk a múltat. A titkok azonban a
valóság olyan különleges változatának létrejöttét segítik elő, ahol az egyes darabokat sajátos
módon kell elrendezni; olyan takarosan kell
egymáshoz illeszkedniük, hogy ha csak egynek
megváltozna a helyzete, az egész kép szétesne. Azonosságtudatunkat a saját sorsunkról,
családunk történetéről, népünk és országunk
történelmétől szóló történetek formázzák. Mi
történik, ha ezeknek az identitás-formáló történeteknek az egyike kilóg a sorból? Hirtelen
nem azok vagyunk, akinek gondoltuk magunkat. Akkor viszont kik vagyunk?
Megkérdeztem tőle, hogy ma milyen narratíva létezik Oroszországban.
„Nagyon furcsa – válaszolta. – Először is
fontos megértenünk, hogy a hatóságoknak
nincs egységes, összefüggő ideológiája. Úgy
szedik össze különböző helyekről: ha beválik,
akkor használják. Ködösítésre van szükség
annak elrejtéséhez, hogy az egész nem más,
mint tolvajok gyülekezete. Vegyük például az
Egységes Oroszország pártot. Ez a két szó, az
»egyesült Oroszország«, az ellenforradalmárok
jelmondata volt, amelyet Lenin és a bolsevikok
ellenében alkottak, akik új, önkormányzaton
alapuló köztársaságokat akartak létrehozni.
A jelenlegi kormány a szovjet idők iránti
nosztalgiára épülő államot épít, miközben
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lelkiismeretfurdalás nélkül sajátítja ki az ellenzék jelmondatát. Mindez a legcsekélyebb vitát
sem váltja ki.”
Majd így folytatta: „Minden egyes év elteltével megpróbálják csökkenteni 1917 jelentőségét. Ezt azért teszik, mert az – általuk
szívesen látott – forgatókönyv szerint nem volt
forradalom! Kísérletet tesznek arra, hogy töretlen kapcsolatot teremtsenek a cári és a sztálini
Oroszország között. A jelenleg uralkodó narratíva szerint külföldi kémek és árulók hatására
estünk egymás torkának száz évvel ezelőtt.
Következésképpen, most össze kell fognunk,
mindannyiunknak Putyin zászlaja alá kell állnunk, ezért tilos minden ellenzékiség, sőt még
a polgári jogainkat is fel kell áldozni, nehogy
ez még egyszer megtörténjék. Nagyjából így
mennek a dolgok.”
Később átsétáltunk a városon a Kremlhez.
Az utca tele volt emberekkel, az ég tiszta volt
és kék, a nap sugarai beragyogták a várost:
élesen verődtek vissza az ablakokról és az
autók motorházának tetejéről, lágyabb fénnyel
a házfalakról és a kirakatokról, az utakról és a
járdákról, de mindent bearanyoztak.
Lebegyevvel elhaladtunk a Bolsoj, a moszkvai Nagyszínház mellett; közben magyarázatokkal kísérte a látványt. A színház nagyszerű
neoklasszicista homlokzata előtti téren több
rendőrségi busz parkolt; mellettük rendőrök és
kutyák álltak készenlétben.
„Ez a rohamrendőrség – mondta Lebegyev.
– Tegnap itt tüntetések zajlottak; most meg
vannak ijedve, és gondoskodni akarnak róla,
hogy semmi ne történjék.”
Az ételt és italt bőséggel kínáló standok
körül rengetegen ácsorogtak. Jó hangulat uralkodott; az emberek mosolyogtak, nevettek, a
gyerekek le-föl szaladgáltak a napsütésben;
mögöttünk a Kreml tornyai magaslottak háttérben a mélykék éggel.
„A betakarítást ünneplik – mesélte. –
Jellemző Putyinra és a kormányára. Ehhez
hasonló politikamentes és nyilvános rendezvényekbe fektetik a pénzt.
Itt minden a sütőtökökről szól! Új hagyományokat akarnak bevezetni; jelen esetben
Oroszország gazdagságának mutogatása a cél.”
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Továbbsétáltunk, a Forradalom térre, amely a
cári időben a Feltámadás tere nevet viselte. „Mint
láthatjuk, itt nyoma sincs a forradalomnak – mondta Lebegyev. – Nem is igen ünneplik a századik
évfordulót, nincs szó a kegyetlenkedésekről és
az erőszakról. De ha meg akarjuk érteni, hogy
mi történt ebben az országban az 1920-as és 30as években, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
1917 és 1921 közti öt év borzalmait. Nem tudjuk
megérteni, hogy mi hajtotta az embereket egymás
legyilkolására. Itt bizonyos értelemben egy háború
zajlik: Oroszország emlékeiről van szó, arról,
hogy mi maradjon fenn, és mit felejtsünk el. Ma a
történelem kizárólag jelképekről szól, nem pedig a
kölcsönös megbocsátás és megbékélés eszméiről.
„Várj, amíg meg nem látod, mi van itt” –
mutatott Lebegyev egy metróállomás bejárata
felé. Meredek és hosszú mozgólépcsőn utaztunk
lefelé; az alvilágban, ahová vitt minket, megállni
látszott az idő.
A falak mentén emberi alakokat ábrázoló,
hatalmas bronzszobrok álltak sorban. Az elsők
puskát és töltényövet viseltek – ezek voltak a
forradalmárok. Utánuk egyszerű emberek jöttek, nők, férfiak, fiatalok, öregek, parasztok,
halászok, gyári munkások – az egész csodálatos,
magával ragadó sorozatnak a végén egy gyermeket emeltek a magasba, mint a jövő jelképét.
Ezek a szobrok annyira tele voltak remén�nyel és hittel, hogy többé nem számított a tudat,
hogy propagandáról van szó; mindez látomás volt
az életről, az országról, a jövőről, és nem lehetett
hazugnak nevezni, csak egyszerűen szépnek.

Ebben a művészeti alkotásban is ott volt
a forradalom, amely jobb életet álmodott
mindannyiunk számára Az akkori időkből
származó művészet valamennyi formájára jellemző ez az életerő, a szinte vad optimizmus,
és annak tudata, hogy itt kezdődik minden. A
nők ugyanúgy az élcsapat tagjai, mint a férfiak; ábrázolásuknak nincs szexuális töltete,
nincsenek tárgyiasítva, hanem a saját joguknál
fogva léteznek. A művészek kísérleteznek;
Majakovszkij, Eisenstein és Kandinszkij korában vagyunk. Ahogy ez az öldöklés, az erőszak, a kegyetlenség, az éhség, a szükség, a
nyomor kora is; és a rendszeré, amely – mikor
eljött az ideje – megszilárdult, elzárkózott a
világ elől, és foglyává vált önnön igazságainak.
A metróállomás volt a leggyönyörűbb hely,
amelyet az Oroszországban töltött idő alatt láttam, de a szépsége semmit sem ért, lévén, hogy
olyan elképzelésekhez kötődött, amelyekben
senki nem hitt többé, és ezért már soha nem is
válhatnak valóra.
Az ott látottak ettől azonban mégsem váltak
hazugsággá. A cár szobra a Vérre épült templom előtt hazugság volt, mert megváltoztatta
a múltat. Ezek a szobrok a jövő megváltoztatására voltak szánva. Az a tény, hogy ez a
jövő soha nem következett el, soha nem vált
valóra, nem tette hiteltelenné ezt a föld alatti
látomást; egyszerűen csak hiábavalóvá lett
annak szépsége. Kevés szebb dolog van a hiú
reménynél.
(The New York Times Magazine)
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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népszerűsítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. Ennek szolgálatában indította el a Társulat sok évtizede ismeretterjesztő folyóiratait, melyek nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi fél
évszázad iskolai oktatásában, a tudományos igényű, korszerű ismeretközlésben. A természettudományi és társadalomtudományi tudás terjesztése céljából, mindent megteszünk annak érdekében,
hogy lapjaink minél szélesebb közönséghez és minél kedvezőbb áron jussanak el. Ezt szolgálja
2018. évi akciónk, melynek keretén belül a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által kiadott lapok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – együtt kedvezményesen fizethetők
elő. Célunk, hogy Előfizetőink minél kisebb ráfordítással jussanak hozzá a tudomány legújabb
eredményeihez, több lap együttes előfizetése csökkenti az Önök eddigi költségeit.

VALÓSÁG 2018/8

Tisztelt Előfizetőink!

A következő előfizetői csomagokat ajánljuk:
Élet és Tudomány, Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:
Egy évre: 32 640 Ft helyett 22 800 Ft
Fél évre: 16 860 Ft helyett 12 120 Ft
Élet és Tudomány és Természet Világa együttes előfizetés:
Egy évre: 24 240 Ft helyett 18 000 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9660 Ft
Élet és Tudomány és Valóság együttes előfizetés:
Egy évre: 24 600 Ft helyett 18 240 Ft
Fél évre: 12 660 Ft helyett 9840 Ft
Természet Világa és Valóság együttes előfizetés:
Egy évre: 16 440 Ft helyett 10 920 Ft
Fél évre: 8400 Ft helyett 5760 Ft
Akciónk a 2018. évre szóló, egyéves és féléves előfizetésekre érvényes!
A TIT-lapok előfizethetők a Magyar Posta Zrt.-nél:
• személyesen a postahelyeken és a kézbesítőnél
• telefonon: +36-1-767-8262
• e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu
• interneten: eshop.posta.hu
• levélben: MP Zrt., 1900 Budapest

A TARTALOMBÓL

Balázs Géza: „A dolgoknak meg kell változniuk...,
majd megváltozik, de rosszabb lesz”
A hagyományos média bukása
Palkó László András: A fellegekben
jártunk. Ünnepek és ünneplési szokások
Magyarországon a második világháború
végétől az 1956-os forradalom
és szabadságharc kitöréséig
1945 – 1956. október 22. (2. rész)
Kapronczay Károly: A lengyel egység
kérdése az I. világháború éveiben
Sápy Szilvia: A terítő négy sarka:
Lorántffy Zsuzsanna úrasztali terítőjének
csillagszimbólumai
Gazdag László: Marx 200
Varga Márta: A kecskeméti rajzfilmstúdió –
a nemzeti rajzfilmkészítés műhelye
Gáspár Zoltán Ernő: Az onto-teológia
részleges rehabilitációja
Náray-Szabó Gábor: Tömegképzés és
elitképzés a felsőoktatásban
Farkas Attila: A felejtés tanúja
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Ára: 790 Ft • Előfizetéssel: 700 Ft
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