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Elhinni az elgondolhatatlant

Joanna Bator kötete megrázó alkotás. Benne az összefüggések fokoza-
tosan bontakoznak ki, a szálakat lépésenként adja kezünkbe az írónő. A 
történet alapját a lengyelországi Wałbrzych egyik lakótelepén (melyet csak 
Palesztinának neveznek) élő, szociális szegénységből, mélyszegénységből 
származó kisgyerekek eltűnése adja meg. Három gyerek után kezd kutat-
ni az oknyomozó riporternő, Alicja Tabor. Segítséget, támogatást kap régi 
ismerőseitől, barátaitól, akikkel akkor találkozik újra, amikor visszaláto-
gat saját gyermekkora helyszínére, a książi vár területére (a gross-roseni 
koncentrációs tábor egykori kisegítő táborhelyére), a rejtélyes Daisy her-
cegnő életteréhez. Az írónő komplett, több szálon futó krimit állít elénk. 

Mélyen összefügg, de Bator közlése szerint elválasztható az egyes indi-
viduumokhoz tartozó pszichikai és fizikai kondíció. Lényegük az ok-oko-
zati összefüggés. A pszichológiai és pszichiátriai, gondolati kezdeménye-
zésekből jönnek létre megvalósított események. A szexuális erőszakból 
keletkeznek a macskafalók, melyek tulajdonképpen maguk a bűnelköve-
tők, katonák, szülők, testvérek. Ez a jelenség az áldozatok pszichológiá-
jának része, ahogyan a bűn gondolata az elkövetőké. Bator az emberi go-
noszságot és bomlást fogalmazza meg. A szerzőnő közöl és mutat. Szinte 
már túl sok, ami történik, amit be lehet fogadni, de minden, ami lejátszó-
dik, a valóság szférájában bonyolódik, valós emberi megnyilvánulások ál-
tal. A fikció-valóságban mindennek helye van, Alicja Tabor elszántságból, 
meggyőződésből dolgozik. „Az idén riportot csináltam egy tizenöt éves 
lányról, aki megölte újszülött gyermekét, berakta hátizsákjába, majd el-
ment diszkózni. És egy idős férfiról, aki kilencvenéves anyját a halála után 
befalazta a konyhaablak alá, majd női ruhában vette fel a nyugdíját.” (41)

A családon belüli erőszak példái mutatják meg, hogyan bánik a felnőtt 
ember a gyerekkel, ha a gonosz diktál az agyában. Bator a szereplőknek 
adott, pontosan és objektíven fogalmazott szövegen, és a szövevényes 
cselekményen át mutatja meg (mutatja fel kortárs ikonként, társadal-
mi problémaként) a gyermekbántalmazásnak, kiszolgáltatottságnak a 
súlyosságát. Tenni ellene alternatív módon lehet. A rendőrség nem ak-
tív, nem avatkozik be a magánügyekbe, az otthon eseményeibe. A négy 
fal között intim és elszigetelt minden. Bator éppen ennek a zártságnak, 
titoknak, illegális, mocskos, perverz, deviáns megnyilvánulásnak a pél-
dáit ábrázolja rendkívül részletes, leíró jelleggel. Optikai pontossággal, 
képzelt kamerával pásztáz, amikor egy adott helységben vagy helyszínen 
tartózkodik. 
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A szülők meghatározása, az anya- és apakép ábrázolása az adott szo-
ciális szférára koncentrál: a palesztinai fiatal vagy középkorú anyák mind 
kiégett emberek, elhagyták vagy semleges érzelemmel nevelik gyerekei-
ket. A vejek és férjek semmirekellőek, maszkulinitásuk a fizikai erőben, 
nemi vágyban és az italban körvonalazódik. Nincs a kasztból felfelé út 
– jelzi Bator. Az alacsony színvonal kényszeredettségből adódik, nem ta-
lálnak jobb partnert, alkoholisták, láncdohányosok lesznek, és egyesek 
feljelentést sem hajlandóak tenni a helyzet megváltoztatása végett. A 
szegénységből csak néhányan jutnak ki, hátrahagyva mindent és minden-
kit. Bator regénye nem elfogult, nem férfigyűlölő. Kedvességgel, baráti 
jelleggel ruházza fel férfikaraktereit, Albert urat, Marcint, vagy a transz-
nemű Celestynát. Egyaránt ábrázolja a nőt és férfit, az embert, mint go-
nosztevőt. Alicja vonzalmán, hivatásán keresztül Bator érzékelteti, hogy a 
különbözőség alapjai mindenkiben ott rejlenek, a kérdés az, ki mennyire 
enged szabad utat a benne rejlő gonosznak, perverzitásnak, devianciának 
– a moralitás mentén. 

Az anyaképnek van egy kifejezetten visszataszító oldala. A történetben 
Alicja és nővére, Ewa kapcsolata a kedvességen, törődésen, szereteten, 
az elválaszthatatlanságon, a testvéri, bensőséges viszonyon alapul. Alicja 
azonban nem tud semmit a háztól korán elkerült anyjukról. Apjuk fiata-
lon hal meg egy bányabaleset következtében. Az édesanya személye Bator 
ábrázolásában minden negatív tulajdonságot, jelzőt felölel, de egyetlen 
pozitív, társítható fogalmat sem, melyet nővérétől kap meg gyerekkora 
folyamán. Miután Ewa túlesik a részeg férfiak által elkövetett szexuális 
erőszakon, az anya a következőképpen reagál: „azt mondta, piszkos va-
gyok és büdös. Forró vízzel töltötte meg a kádat, és a fejem búbjáig bele-
merített, belenyomott… Talán jobb lett volna, ha ez a piszok velem és vele 
együtt lefolyt volna a pokolba… A résnek temetőszaga van, mondta eltor-
zult arccal…” (176). Ewa egy különös szokás leírásával folytatja: „Mind-
végig féltem. Hogy meztelenül jön be, hogy a számra teszi a kezét, hogy a 
fejemet ragadja meg. A fejem a lába között. Micsoda árulás, tudod, hogy 
fáj az ilyen árulás?” (176) A húgának szánt levélben fogalmazza meg, 
miért kerülte mindig is az anyai emlék felelevenítését. Az anya az évek 
során egyre súlyosabb mentális állapotba kerül. Szokásai, gyűlölete tető-
pontjaként lányait akarja meggyilkolni. A kórházból azonban rendszerint 
hazaengedik, Ewa nem tud szabadulni tőle. Felnőtt fiatal nőként férjhez 
akar menni, de a vőlegény családja nem akar olyan embert, aki örökölheti 
és örökítheti az elmebetegséget. Ewa boldogtalansága és reményvesztett-
sége erősebbnek bizonyult annál, hogy húga mellett maradjon, fiatalon 
öngyilkosságot követ el. Évek múlva, Alicja, miután megtudja, hogy anyja 
életben van, meglátogatja az otthonban. 

A történetben nem csak a három eltűnt gyerekre fókuszál az írónő. 
Olyan példákat is felmutat, mint Adam és Ada Ryba személye, akiket ap-
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juk rendszeresen bántalmazott, ha anyjuk éppen az általa okozott súlyos 
sérülések miatt volt kórházban. Adam és Ada elkerülnek egymástól, majd 
évekkel később Ada megtalálja öccsét. Adam visszatér hozzá a szülői la-
kásba, és vérfertőző viszonyukból gyerekük születik (!), egy egészséges 
utód, egészséges kislány. Adam hamarosan megöli tulajdon nővérét, saját 
szemeit pedig ollóval szúrja ki, hogy többé ne lássa magát – optikus a 
szakmája. Bator több, ehhez hasonló szimbolikus összefüggést alkalmaz. 
Ilyen jelzés például A szerzetes című kötet, melyben vérfertőző nemi erő-
szakról és anyagyilkosságról van szó, egy újabb utalás a konkrét sorshely-
zetekre, mely az áldozatokat, élőket és holtakat összeköti. Ewa ebben a 
könyvben rejtette el a levelet.

Ewa, a kis Rosemarie (Alicja és Ewa anyja Anna Lipiec), valamint az 
eltűnt gyerekek közül a két kislány szexuális bűncselekmény áldozata. A 
harmadik kisfiú nem kerül meg. A fizikai élmény által okozott maradandó 
lelki sérülés és a másokkal szemben kialakuló tudatos testi rezisztencia 
alakítja ki a macskafalók erőteljes vizuális, démoni alakját. Az eltűnt gye-
rekekről később fényképeket találnak az író Marek Waszkiewicz házá-
nak szobáiban, a pálmaházban pedig magára a két eltűnt kislányra lelnek 
rá, de a férfi a tárgyakat és a gyerekeket már később viszi oda, a valódi 
gyilkos elől. Marek másképpen sérült. Gonosz anyja által, aki betegesen 
imádta vérszerinti fiát, de gyűlölte az egyik áldozatot, Kalinkát, amiért 
férje befogadta őt a gyermekotthonból, hogy saját lányaként szerethesse, 
így hajlandó volt a kislány elrablásában és fogva tartásában részt venni. 
Marek a zavarát nem a gyerekeken vezeti le, de igen közvetlen módon 
válik bűnrészessé és bűnsegéddé. A csontárusokat hitegető szélhámos 
Łabędź tervében segédkezik, aki adomány ellenében, a Fájdalmas Szűz-
anya kegyelméből, visszajuttathatja az eltűnt gyerekeket a családokhoz. 
Hármuk ellenében a rejtélyes Pawel Kupczyk a tényleges elkövető, aki 
tipikus kaméleon-típus, minden helyzetben beolvad a környezetébe, vál-
toztatja külsejét, karakterét, ő a támadó, az állatok megkínzója, börtön-
ben ült már több alkalommal. Ő az, aki a perverz szadista gyilkolásban 
örömét leli. A bűnrészesek bűnhődnek, a történet végére Kupczyk azon-
ban eltűnik. 

Kiemelt és társított kortárs probléma a cigány- és idegengyűlölet is. 
A riporteri munkafolyamat részeként Alicja Tabor facebook-kommente-
ken és egy fórumon keresztül illusztrálja az emberi butaság és rasszizmus 
határtalanságát. Ezt vezeti rá a csontárusok ostoba és manipulálható jel-
legére, akik a książi rétről ásnak-szednek ki emberi csontokat, és azok 
méretével, milyenségével büszkélkednek a vásáron. „Majdnem fehér, 
apró csontok voltak. Rózsaszín lepedék borította őket. Rosszul lettem.” 
(301)  A nép, a tömeg ugyanúgy hordozza a deviancia és a pszichiátriai 
bomlás-bomlottság arányait, mint a konkrét elkövetők és gyilkosok ese-
tében. Bator rávilágít, a típus és a körülmény lehet más, az emberi agy 
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romlottságának lényege és mélysége egyforma. Bator elemzése, jellem-
zése mentén a butaság és emberi gonoszság egyik szintézise rajzolódik 
ki: „Egy betonkádban, amilyet a német házak mosókonyháiban lehetett 
találni, valami hevert, szennyes foltokkal teli takaró volt ráterítve. Celes-
tyna felemelte a takarót, és meglátta a halott kislányt. Biztos volt benne, 
hogy Andźelika az, bár a kislány már hetek óta halott volt... meztelen volt, 
a karja hiányzott. Celestyna nem tudta, mit tegyen... de ha felvette volna 
a testet, szétmállott volna. Letérdelt tehát az elveszett emberke előtt, és 
addig sírt, ameddig Marcin rá nem talált.” (331). A két fogvatartott kis-
lányról készült fényképek a legádázabb kivitelű gyermekpornográfiát ve-
títik fel. Celestyna megsiratja a halott kislányt, Alicja mindvégig racioná-
lis, öntudatos és kemény marad – nem enged érzelmi összeomlást. Nem 
engedheti meg magának az elgyengülést, és azt, hogy amit lát, megtörje. 
A szerző a kutyák, macskák, gyerekek csoportját szándékosan egységes 
kategóriaként asszociálja. A történetben a gyerekek az állatok sorsára 
jutnak, módosulnak átvitt értelemben, és a gyakorlatban is a pornográfia 
által. 

A macska mindenhol jelen van. A segítők (macskanénék) maguk is el-
macskásodtak, nevük és életmódjuk egyfajta szektát, kasztot, különleges 
közösséget ölel fel. Ezek a nők mind átestek a fizikai és nemi bántalmazá-
son, ez köti össze életüket, sorsukat. Nem kívánnak már maguk sem nor-
mális és mindennapi életet élni, hiszen a velük történtek megváltoztat-
ták őket, más emberek lettek. Bator a megváltozást, másságot, az emberi 
elváltozást természetellenességében természetes jelenségként ábrázolja. 
A zongoratanárnő beteg fia, a törpe Kertész Fredek, mind a mindenna-
pos emberi testképünk különleges alanyai. A szerzőnő úgy tapasztalja, 
szemléli jelenlétüket, mintha egy mesebeli világban lenne, ahol a minden 
értelemben vett másság a legtermészetesebb, maga is a furcsa atmoszféra 
hatása alá kerül. „Rátettem a kezem a holt koponyára, és megéreztem a 
macskaság lényegét, a gyöngédség és az erő kombinációját.” (249) A leg- 
alapvetőbb emberi vonás ebben az esetben a nem mindennapi megjelenés 
és viselkedés. Bator utal rá, hogy a misztikus elemek, Ewa megdöbben-
tő elbeszélései, a játékszerűen adott nevek (Páncélos Alicja, Vad Baška, 
Kertész Fredek, Apolonia Kitti Kitti) átemelik az egész történetet a való-
ságosság határain, és egy sajátos tükörországba visznek el. 

Azonban a másság, ha a gonoszság irányában teljesedik ki, az értelme-
zés szerint ugyanennek a standardnak a kategóriájába esik. A gonoszságot 
meg lehet szokni, de tenni ellene, megszervezetten, igazságtételként el-
pusztítani a pusztítókat, etikai értelemben jócselekedet. A katonák, vagy 
a kegyetlen és hideg aljassággal élő Adalbert fizikailag ép emberek, ben-
nük olyan ötletek, gondolatok teremnek, melyeket meg tudnak valósítani. 
Bator tényekkel, eseményekkel közli, mi a jó és a rossz. A józanság, józan 
ész, egészséges mentális háttér adja meg az ember alapvető jellemét. Mi 
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az ember – sugallja a kérdést. Írásában az eltűnt gyerekekkel történteket, 
a körülményeket, a saját nővérével és anyjukkal megesett dolgokat állítja 
össze, és egészíti ki a zsidók tömeges legyilkolásáról, a macskák, lovak és 
kutyák megkínzásáról („a feldarabolt Burek, a megégett Kalóz vagy a Rex 
feje.” 243) szóló eseményekkel.  

Bator mind a perverzióval, szadizmussal egybekötött, mind a puszta 
nemi erőszak áldozataival sorsközösséget vállal, nővére érintettsége ál-
tal is. Igazságszolgáltatása megnyilvánul többek között a Ryba gyerekek 
által késsel legyilkolt apa alakjában. Lezárásképpen egyfelől a megnyug-
vást, megbocsátást sugallja, amit saját édesanyja felé próbál kiterjeszteni. 
Ugyanakkor Kupczyk felkeresését, megölését, likvidálását helyesli, amit 
Marcin kivitelez majd. Alicja elbúcsúzik a barátaitól, a helytől, és vissza-
tér Varsóba. „Mindenkinek megvan az a pillanata, amikor minden elkez-
dődik. Az életnek csak akkor van értelme, ha ezt a pillanatot emlékeze-
tünkben tartjuk és megértjük.” (367)

(Joanna Bator: Szinte éjsötét, Magvető, Budapest, 2016)
 


