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B a l o g h  t a M á s

egy kis hollandia
Jan Brokken: A megtorlás. Egy holland falu élete a német megszállás alatt

Magyarországon mindig is egyfajta vonatkoztatási pontként tekintettek hollandiára. a 17. 
században Bethlen Miklós még azt írhatta egyik levelében: „csak lopd el hollandiának 
mesterségeit és csináljunk erdélyből egy kis hollandiát”, a későbbi időszakokban azonban 
– jóllehet a magyar állapotok konszolidálódtak – a hollandiával való példálózást már egy-
re gyakrabban kísérték nosztalgikus felhangok. Mintha elérhetetlen távolságba került vol-
na mindaz, amit az oly közelinek és vonzónak érzett másik „kis ország” képviselt (amely 
persze gyarmatai révén inkább számított középhatalomnak). a németalföldi ország máso-
dik világháborús szereplését is hajlamosak voltak idealizálni a magyar kortársak; az egyik 
háború utáni magyar híradás szerzője rövid írásának egyenesen a „hollandia szabadság-
harca a német elnyomás ellen” címet adta.1 a németalföldiek felkelésére való hivatkozás 
egyébként a háború alatt született holland könyveknek is állandó eleme volt, ennek az 
analógiának a segítségével próbálták fenntartani a hollandokban az összetartozás érzését 
– noha a felkelés időszaka a maga egészében szigorúan véve nem nagyon adott alapot a 
büszkeségre. a hollandok többsége már akkor is leginkább az óvatos kivárás, esetleg a 
bomlasztás vagy az odaszurkálás taktikáját követte; a nyílt szembeszegüléstől idegenked-
tek, saját ellenállóiktól – némi joggal – legalább annyira féltek, mint az idegen hatalomtól.2 
Mindazonáltal – mint azt Brokken könyve újra megmutatja – még így is tanulhatunk a 
hollandoktól. Magyarországon azért lehetett volna igazán érdekes és életbevágóan fontos 
hollandia példája, mert bár polgárai közt ugyanúgy voltak kisebbségiek, kirekesztettek, 
kizsákmányoltak, akik a maguk és az ország szabadságánál és jó hírénél természetes mó-
don fontosabbnak érezhették vagy érezhették volna a saját biztonságukat vagy boldogulá-
sukat, sőt, az egyes csoportoknak hazájuk múltjáról és jövőjéről is gyökeresen ellentétes 

1 polonyi rezső: hollandia szabadságharca a német elnyomás ellen. Új Magyarország, 1946. február 19.
2 jellemző, hogy az ország felszabadulása után a háború esemé-

nyei közül az olyan történetek választódtak ki és váltak jelké-
pessé, mint például a fríz ellenállás „a betörés”-ként elhíresült 
erőszakmentes akciója, melynek során egy csellel úgy sikerült 
több tucat letartóztatottat kiszabadítani a németek fogságból, 
hogy azt nem követte megtorlás. „a betörés” azért is maradha-
tott meg olyan erővel a köztudatban, mert megfelelt annak az 
ideálképnek, amelyet a saját alkatukról és az ellenállásról al-
kottak maguknak a hollandok: a legkülönfélébb világnézetű, 
egyszerű emberek fogtak össze, akik nem akartak fejjel menni 
a falnak; kerülték a hősködést, de a helyén volt az eszük és a 
szívük. 
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elképzelésük volt, a lakosság épeszű maradt – bár minden általánosítás csalóka –, meg 
tudta őrizni jóérzését és elemi jogérzékét.

hollandia hiába deklarálta a harmincas években, hogy egy esetleges háborúban semle-
ges kíván maradni, hiába igyekezett – saját jól felfogott érdekében is, számolva a német 
megalázottság lehetséges következményeivel – egészen az utolsó pillanatig fenntartani a 
gazdasági kapcsolatokat a szomszédos németországgal, stratégiai szempontból kivételes 
jelentőségű területről lévén szó, a német vezetés már viszonylag hamar elhatározta a meg-
szállását. a döntésben nem játszott szerepet a két nép közös germán eredetének a gondo-
lata, jóllehet a német propaganda előszeretettel apellált az összetartozás érzésére. annál 
nyomósabb érv volt a lerohanás mellett, hogy a holland politika mindig is hangsúlyozta: 
az ország az atlanti oldalhoz tartozik (állítólag a kormány még titkos megállapodást is 
kötött, melynek értelmében abban az esetben, ha a németek lerohannák hollandiát, anglia 
a segítségére siet majd). Bár a lerohanás, főleg rotterdam fölégetése és az utrecht és 
amszterdam bombázásával való zsarolás mély nyomokat hagyott a lakosságban, a meg-
szállás első hónapjaiban a németek igyekeztek úriemberként viselkedni, szerették volna 
elhitetni a hollandokkal, hogy a mindennapokban semmiféle változást sem fognak tapasz-
talni. ez az időszak, a kesztyűs kéz politikája azonban nem tartott sokáig, már 1940 őszétől 
újabb és újabb retorziók érték a zsidókat, a nyíltan németellenes csoportokat (például a 
kommunistákat) és az olyan autonóm intézményeket, mint az egyetemek. ettől fogva a 
németek, ha akarták, se számíthattak volna a hollandok többségének a szimpátiájára. 

a hatvanas évek közepéig hollandiában az volt az általános vélekedés, hogy a hollan-
dok „korrektül” viselkedtek a háború alatt. a háborús szerepvállalás megítélésében és a 
háborús emlékezetben a hatvanas évek hozott változást. ahogy az máshol is történt, az 
előkerült dokumentumoknak és az újonnan megjelent történeti műveknek, néhány akkor-
tájt bemutatott tévésorozatnak, illetve a holokauszttraumát magukban hordozók tanúsá-
gának a hatására a közvéleményt ismét foglalkoztatni kezdte az ország háborús múltja. 
hollandiában az emlékezést sajátos mederbe terelte, hogy a háború után felnőtt nemzedék 
fellázadt a szigorúan tagolt osztálytársadalom ellen, amely nagyon emlékeztetett a háború 
előtti világra, és elutasította a nem kis részben az állam és az elitek által sulykolt világhá-
borús mesternarratívát, a szolidaritási mítoszt is, melynek két fő pillére anne frank törté-
nete és a februári sztrájk volt.3 a háborús múlt felemlegetése elsősorban fegyverként szol-
gált a tekintélyelvűség elleni harcban, ami lehetetlenné tette a tisztázás bonyolult munkáját. 
talán most már könnyebb. 

Brokken nyomozati anyagokra, levéltári dokumentumokra (több tízezer oldalt kellett 
végigolvasnia!) és személyes beszélgetésekre támaszkodva egy megtorlás történetét me-
séli el, amelyre 1944 októberében, egy rotterdam melletti kis polderfaluban, rhoonban 
került sor. egy felettesei haragjától félő német tiszt, hogy önmagát mentse (az inkriminált 
estén nem járőrözik a társaival, hanem holland lányokkal korzóznak a gáton), gondolko-
dás nélkül szabotázsakciónak minősítette, hogy egy lehullott – vagy szándékosan kifeszí-
tett – elektromos vezetéktől meghalt az egyik bajtársa; megtorlásul minden különösebb 
eljárás nélkül kivégzőosztag elé állított hét civilt, majd az otthonaikat is felégette.

aki dokumentumregényt vár, azt mellbe vágja a könyv első pár oldala. Brokken el-
eresztette a fantáziáját, és nem rettent vissza az inkább a fikciós művekre jellemző eszkö-

3 a németek és a holland nácik provokációira zsidók és nem zsidók kisebb akciókkal válaszoltak. 
1941. február 25-én a zsidóellenes razziákat követően tömeges ellenállás robbant ki amszterdam-
ban. általános sztrájk kezdődött, amelyben a kikötői rakodó munkások játszották a fő szerepet, de 
gyakorlatilag minden foglalkozási kör, a társadalom minden rétege képviseltette magát. a néme-
tek gyorsan elfojtották a lázadást. erről az időszakról és a háború utáni időkről is kiváló összefog-
lalást ad Brokken fordítója, Bérczes tibor: szobrok – történetek – történelem. Budapesti Negyed 55. 
(2007/1)
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zök használatától sem. nincs történész, aki ne hagyatkozna valamelyest a képzeletére is 
munkájának valamelyik fázisában – ahogy még a legszárazabb történeti munkák olvasói 
is önkéntelenül maguk elé képzelik a múltat –, ebben az esetben azonban a szokásosnál is 
nagyobb szükség volt a képzelet erejére és a beleérzésre, empátiára. egyrészt az állítóla-
gos szabotázs megtorlása – ami teljesen váratlanul, felkészületlenül érte a csendes kis fa-
lut – traumatikus esemény volt, amire a lakosok elfojtással, elhallgatással reagáltak, így a 
szörnyű esemény nemzedékeken keresztül betegítette a falu életét; félig-meddig kimon-
datlanul gyakorlatilag mindenki gyanúsított mindenkit, nemcsak az esetleges szabotázs 
elkövetésével, hanem az azután kialakult helyzetre adott – gyakran csak feltételezett – re-
akciói vagy lépései miatt is. Másrészt a nyomozati anyagokat eleve slendriánul vették fel 
a hatóságok, nemigen tettek fel igazi kérdéseket a kihallgatott személyeknek, sok fontos 
iratot eltüntettek az idők során, és mire Brokken megkérdezhette volna az akkori szemta-
núkat, jó részük már halott volt. annyira „sikeres” volt az elhallgatás, az elfojtás, hogy 
Brokken, aki csak hét évvel a háború befejezése után költözött lelkész apjával a faluba, 
gyerekként szinte semmit sem érzékelt a traumatizáltságból, noha – legalábbis utólag úgy 
gondolja – hallott ezt-azt, és még látta a pusztítás nyomait (pontosabban amit naivan an-
nak vélt). a holland írónak úgy kell kihámoznia, hogy mégis mi történhetett. Munkájához 
a konkrét indíttatást az adta, hogy a kétezres években betekinthetett az ellenállás titkos 
anyagaiba. ezek a források egyértelműen azt állították, hogy nem vihar rongálta meg a 
vezetéket – a faluban a történetnek ez a változata forgott közszájon, Brokken is ezt hallot-
ta kiskorában –, hanem szabotázsakció történt. 

Brokken elsődleges célja az események rekonstruálása volt. a bűnösség, illetve a fele-
lősség lehetőség szerinti tisztázása, de nem a megbélyegzésnek, a vétkesek tetemre hívá-
sának, hanem az ártatlanok felmentésének, az erkölcsi elégtételnek a szándékával – ezt az 
is jelzi, hogy az összes nevet megváltoztatta, amely nem szerepel a kivégzetteknek állított 
emlékművön. a tudás gyógyító erejével talán feloldhatóvá válhat a generációk életét be-
tegítő feszültség. 

Brokken könyvéből kiderül, hogy a holland hatóságok annak idején felháborítóan jár-
tak el az ügyben. nem kérdezték ki alaposan a gyanúsítottakat, a felszabadulás napjaiban 
finoman támogatták a népharag megnyilvánulásait, megakadályozni biztos nem próbál-
tak semmit – erre utal, hogy eltüntették a filmet, amelyre valaki a faluból felvette, ahogy 
megszégyenítették azokat a nőket, akik összeszűrték a levet a németekkel; ráadásul az 
ilyen személyek „hivatalos” listájának elején a legszegényebbek szerepeltek, a tehetős 
családok sarjait jó érzékkel a végére rakták. nem egy fontos vallomásnak nyoma veszett, 
egyeseket – politikai okokból, a kiegyezés jegyében – büntetésük lejárta előtt kiengedtek 
a börtönből, cudarul, közönyösen bántak a kivégzettek családtagjaival. ez még akkor is 
vérlázító, ha a háború utáni felfordulás, illetve később a felejteni vágyás némileg magya-
rázhatja azt, ami történt. Brokken erkölcsi kötelességének érezte, hogy a hatóság helyett is 
elvégezze a tényfeltárás munkáját. Mindennek utánajárt, aminek csak jelentősége lehetett 
az ügyben. rekonstruálta például, hogy milyen széles volt a gát, milyen szél fújt a gáton 
a kérdéses időben, milyen szaga lehetett valakinek, és hogyan járt, beszélt; hogy hová le-
hetett látni egy-egy házból (hogy milyen sivárságot látott valaki nap mint nap, ha kinézett 
az ablakon, vagy éppen a szerencsésebb – vagy megalkuvóbb – rokon gazdagságát, csalá-
di boldogságát nézhette!) és mielőtt elhamarkodottan kijelentene bármit is, mérlegre tesz 
olyan dolgokat, mint hogy például valaki két vagy hét hónappal volt-e fiatalabb tizen-
nyolc évesnél (a levéltári adatok ellentmondanak egymásnak), vagyis a kamaszkor végén 
vagy a felnőttkor küszöbén állt-e, amikor az események történtek; mennyi ideje volt beso-
rozva, és előtte mit csinált. s legfőképp: amikor nyomozása során valakire rávetül a gyanú 
árnyéka, mindig megkérdezi magától, vajon feltételezésében nem játszik-e szerepet vala-
milyen előítélet, beidegződés, antipátia. 
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a könyv kicsit bonyolult lett attól, hogy keveredik benne a már többé-kevésbé re-
konstruált eseménysor minél érdekfeszítőbb elmesélése (például csak utólag jön rá az ol-
vasó, hogy a könyv elején Brokken nem mondott el főszereplőiről mindent, amit tudott) 
és magának a nyomozásnak a története, annak minden izgalmával. ráadásul a nyomozás 
elvileg arra irányul, hogy szabotázsról volt-e szó vagy sem, de rendre kiszélesedik az 
egész összefüggésrendszer feltárására irányuló kutatássá. Mindig máson állapodik meg a 
nyomozó lámpájának fénypászmája – aki aztán végigpásztázza a gyanúba keveredett sze-
méllyel kapcsolatba hozható dolgok és események mindegyikét. ráadásul Brokken leg-
alább olyan hévvel keresi a titokgazdá(ka)t, mint az elkövető(ke)t. Mindez azonban érthe-
tő, és nem is megy az érthetőség rovására. erőfeszítéseit nagyon rokonszenvessé teszi, 
hogy nem kiporciózni akarja az igazságot valami magasabb művészi cél érdekében – mint 
azt például az egyébként szintén a nyomozás motívumára épülő, ügyesen kimódolt hábo-
rús regényében, A merényletben harry Mulisch tette –, hanem közelebb kerülni ha nem is 
feltétlenül „az igazsághoz”, de a korabeli valósághoz, az élethez a maga szinte szétszálaz-
hatatlan bonyolultságában. 

Brokken a mindennél fontosabbnak tartott személyes beszámolók elemzésével, a kör-
nyezet feltérképezésével, a képzelőerejével és főleg mély empátiával próbálja kipótolni a 
dokumentumokban, interjúkban, vallomásokban, illetve tanúvallomásokban mutatkozó 
hézagokat, hogy kitapinthassa, amiről a szomorú történet ágensei hallgattak, hazudtak vagy 
nem mondtak el mindent. ha töredezett marad is a kép, így is teljesebb, „igazabb”, mint amit 
az események szereplői nemcsak külön-külön, de együttesen valaha is tudhattak. 

A megtorlás átírja azt a hagyományos (és kényelmes) elképzelést, miszerint a háború 
idején lettek volna az ellenállók, illetve a német-szimpátiájukkal tüntetők – és mellettük 
azok a tömegek, akik csak próbálták valahogy túlélni a megszállást.4 Brokken könyvéből 
kiderül, hogy a viszonyulások skálája sokkalta szélesebb volt ennél, a nyílt ellenszegülés-
től, a németek iránti megvetés furmányos kinyilvánításától kezdve az üldözötteknek a lo-
jalitás álcája alatt való segítésén át a náci- vagy német-szimpátia nyílt vállalásáig (Brokken 
azt is megmutatja, hogy a kettő nem ugyanaz!) mindennel találkozunk a rhooni történet-
ben; a sor végén talán a feljelentgetők és a spiclik álltak. Mit lehet csinálni, hogyan kell vi-
selkedni, amikor berendezkedik egy (idegen) elnyomó rendszer, amelynek akár akarja, 
akár nem, szinte mindenki a működtetője lesz? Meddig van értelme bármiféle ellenszegü-
lésnek, mennyire érdemes/tanácsos/kell/szabad együttműködni? (kinél) (mikor) hol 
vannak a határok? Brokken feltérképezi, hogy mit tűrt vagy viselt el a falu zárt közössége, 
és mi az, amit elítélt. nem az az igazán megvetendő, hogy valaki nyíltan vállalja német-
szimpátiáját, hanem az, ha titokban feljelentget másokat. Meg lehet (kell) érteni, ha valakit 
az éhség, a szegénység és a személyes mellőzöttség – de akár csak a kalandvágy vagy a 
szebb élet reménye, álma – rávesz, rászorít, hogy összeszűrje a levet német férfiakkal, az 
azonban már elfogadhatatlan, ha még a megtorlás után is a friccekkel hetyeg. az még ért-
hető, ha valaki két – aranyat érő – disznóval kiváltja valakinek a rokonát a német fogság-
ból, az viszont már nem, hogy a többieket a sorsukra hagyja (főleg, ha a személyes ellen-
szenvei is szerepet játszanak a döntésében). Megbocsáthatatlan, hogy a németek minden 
eljárás nélkül, civileken torolják meg a feltételezett szabotázst, az meg végképp, hogy a 
kivégzettek házát és vagyonát is elpusztítják, földönfutóvá téve azok egész családját. és 
szinte kivétel nélkül mindenki felháborodik azon, ha a németek nem tartják be a (holland 
és a háborús) törvényeket: olyasmi nem fordulhatna elő, hogy a feleségnek nem adják 
vissza kivégzett férjének személyes holmijait. 

Bármily paradoxul hangozzék is elsőre, a Brokken által elmesélt történetből az szűrhe-
tő le, hogy sokkal jobb lett volna, ha a németek és a hollandok (még) közelebb álltak volna 

4 Brokken egy interjúban bevallja, hogy annak idején maga is így képzelte a háborút.
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egymáshoz: így talán elkerülhető lett volna a tragédia. a váratlanul előállt helyzetben 
egyszerre döntő fontosságúvá vált, hogy a németek nem voltak tisztában a falu belső vi-
szonyaival, a hollandok természetével, zsigeri reakcióival, értékrendjével – és hogy a falu-
beliek nem látták át a németek hivatali-katonai hierarchiáját, fogalmuk sem volt arról, 
hogy a megszállók hogyan értékelték az aktuális háborús helyzetet. jelképes apróság, mi-
lyen végzetes lehetett egy adott pillanatban, hogy ugyanaz a szó, a „wagen” egy kicsit 
mást jelent hollandul, mint németül. a legveszélyesebbek a fanatikusok: a hihetetlenül 
bátor, semmitől vissza nem riadó, társai előtt bizonyítani vágyó, elvakult ellenálló az 
egyik oldalon, a másikon a frusztrált, végre „helyzetbe” kerülő német tiszt. igaz, legalább 
ilyen tragikus szerepet játszik a történetben ennek a tisztnek az elvetemült felettese, aki 
mindenáron élvezni akarja a maga privilegizált helyzetét, csak magával törődik. 

a világháborúról általában az olyan ördögi helyzetek jutnak az eszünkbe, amikor két 
rossz között kell dönteni. Brokken másra helyezi a hangsúlyt. azt mutatja be, hogy egy 
beállt diktatúra, amelyet szívesen képzelne állóvíznek az ember, folyamatos terhet ró a 
benne élőkre (az elnyomókra, megszállókra ugyanúgy). ilyen közegben állandóan helyén 
kell lennie az ember eszének és szívének, és az vesse az első követ a megtévedőkre, aki 
biztos benne, hogy elbírná ezt a fajta állandó nyomást. Mindent meg kellene értenünk – 
ami nem jelenti azt, hogy mindent el is kellene fogadnunk. 


