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Guzel Jahina: A Volga gyermekei

„A második regény az első felülvizsgálataként értékelhető. Még ragyogóbb, még lebilin- 
cselőbb, még tisztességesebb, mint az első volt. Általában fordítva szokott lenni. Jahina 
ismét bámulatba ejtett bennünket” -  írta az ismert író és műfordító, Jelena Kosztyukovics 
Guzel Jahina második, Moszkvában 2018-ban, nálunk a Helikon Kiadó jóvoltából 2020- 
ban megjelent A Volga gyermekei című regényéről.1

Kosztyukovics méltatása a 2015-ben szintén óriási sikert arató, magyarul ugyancsak 
olvasható zulejka kinyitja a szemét című Jahina-regény után azért is figyelemre méltó, mert 
rávilágít Jahina művészi fejlődésére. A szerző ugyanis a két regénye között felfedezhető 
egy-két szüzsé- és szerkesztésbéli azonosság ellenére A Volga gyermekeiben sok szempont
ból továbbmegy, és a meglévő azonosságokból is újat hoz ki. Miközben megtartja a nem
zetiségi tematikát -  a Zulejka kinyitja a szemét egy szovjetunióbeli tatár falu életéről, lakosai 
sorsáról szólt, A Volga gyermekei pedig a Volga menti német telepesek életét tárja elénk, s 
mindkét regény az 1920-as, '30-as évek Szovjetuniójában játszódik - , a történelmi regény 
műfajához A Volga gyermekei esetében már máshogy áll hozzá. Pavel Baszinszkij találó 
megjegyzése szerint2 Jahina mindkét regénye egy korántsem új, de örök témát jár körül: a 
Kisember a Nagy Történelemben tematikáját. Ám míg Zulejka csak passzív elszenvedője 
a vele történteknek, a krími tatárok Szibériába való, őt is érintő száműzetésének, A Volga 
gyermekei főhőse, a tanító Jakob Bach olyan kisember, aki nemcsak megpróbál szembe
szállni a Nagy Történelemmel, de akarva-akaratlanul sajátos módon alakítójává is válik.

Mégpedig ismét a csírájában már az első regényben is fellelhető szerkezeti elem, a 
különböző műfajok összejátszatása további erősítése révén. A szocreál elemeit és a melo
dráma műfaját misztikus tudáson alapuló jóslásokkal színezve már az első regényben is a 
műfajok „csodálatos kevercse” tárult az olvasó elé, ám -  s Kosztyukovics valószínűleg 
erre is gondolt -  a műfaji sokszínűség egységes egésszé olvasztása A Volga gyermekeiben

sikerül igazán. A súlyos és fájdalmas történelmi események 
realista láttatása itt mesés elemekkel keveredik, ami miatt 
Jahina művészetét több hazai kritikusa is Márquez mágikus 
realizmusával véli összevethetőnek.

A reálisnak és a mesésnek ez a valóban zseniális összeját- 
szatása szolgál keretül a történelemmel szembeszállni merő 
főhős életének művészi ábrázolásához. A történet elején Jakob

szövegét lásd: http://1 Jelena Kosztyukovics ajánlójának 
vk.com/wall-124793262_1173

2 Pavel Baszinszkij írása itt olvasható: https://rg.ru/2018 / 05 / 03/ 
guzel-iahina-vypustila-novuiu-knigu.html
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Bachnak, a gnadentali tanítónak, akinek „a hangja igen halk volt, a teste satnya, egész kül
seje annyira jellegtelen, hogy egyszerűen semmit nem lehetett róla mondani. Mint egyéb
ként az egész életéről sem” (10.), minden napja ugyanúgy telik: reggel felkelés, indulás az 
iskolába, majd onnan haza, a körülötte, de inkább rajta kívül zajló volga menti Gnadental 
életét csendesen figyelve. Csakhogy egy napon a sors iróniájaként, amely -  mutat rá 
Vlagyimir Pankratov3 -  az első regényben szintén fontos motívum, Bach élete egy csapásra 
megváltozik. Miután soha életében nem írt és nem is kapott levelet, már önmagában az a 
tény, hogy egyik reggel levél érkezik hozzá, kizökkenti szürke és eseménytelen életéből. 
Hát még a levél tartalma, amelyben egy bizonyos Udo Grimm arra kéri, hogy a Volga 
gnadentali bal partjáról keljen át annak jobb partjára, mert ott különleges megbízatás várja.

A Volgán való átkelés gesztusát -  szemben a többi gnadentali lakossal, akik még ennek 
lehetőségével sem mertek számolni sohasem, mintha a túlsó part nem is létezne -  Bach 
szimbolikusnak, láthatatlan határvonal-átlépésnek érzi, s ezért fél tőle oly nagyon. De 
mégis megteszi. S ezzel az első határátlépéssel valóban teljesen új élet kezdődik számára, 
amely még számtalan nem várt, további határátlépést követel meg tőle.

Udo Grimm arra kéri a tanítót, hogy a tizenhét éves lányát, Clarát tanítsa meg az iro
dalmi német nyelvre: „A lányom bolond -  jelentette ki a férfi üdvözlés helyett. Tégy vele 
valamit, hogy ez ne látszódjék” (29.). Csakhogy paravánt húz a tanító és a tanítvány közé, 
mert fél, hogy amint a lánya megpillant egy idegen férfit, rögvest a „bűn edényévé válik” 
(37.). De mivel a tanítás ilyen körülmények között szinte lehetetlen, Bachnak egy újabb 
határvonalat kell nagy nehezen lebontania: valamilyen úton-módon át kell lépnie a 
Clarához vezető paravánon. Ekkor nyer először szimbolikus értelmet Jahina regényében 
a szereplők beszélő neve.

Amikor a szerző Jakob Bachnak a nagy német zeneszerző nevét adja, már önmagában 
ezzel érzékelteti: a Volgán történő átkelés előtti magányos élete során az iskolai tanórákon 
kívül Bach nem a beszédéről és a beszélhetnékjéről volt híres. A halk- és ritkaszavú tanító 
inkább fülelt az őt körülvevő, zenével teli gnadentali életre: ahol „az udvarokon nótára 
gyújtottak az asszonyok, s fújták elnyújtva. [...] A világ lélegzett, recsegett, fütyült, bő
gött, dobogott, csengett-bongott, és sok hangon énekelt” (10.), s „Bach néha annyira bele
merült a hallgatódzásba, hogy el is felejtette, hogy ő maga is része ennek a világnak: ő is 
kiléphetne a tornácra, és csatlakozhatna a sokhangú zenéhez: énekelhetne valami har
sány, hetyke nótát, például a telepesekét. »Ach, Wolge, Wolge...«” (11.). De módjában állt a 
falubéli, szintén beszélő nevű kollégáit és társait, az énekelve tanító Adam Handel tiszte
letest vagy Julius Wagner lisztesmolnár anekdotáit is hallgatni.

Így nem véletlen, hogy a Volga túloldalára merészkedve, Grimméknél Bach Clarát a 
paraván mögül dallamokkal biztosan nem, egyedül a családnevükhöz hű tevékenységgel, 
mesélés útján tudja előcsalogatni. Ezért mesék olvasására készteti a lányt. „A lány pedig 
olvasott: kegyetlen mesékből és komor legendákból kinőtt tragikus német balladákat: 
hullámsírba süllyedt halászokról, akiket magukhoz csábítottak a tenger lányainak édes 
hangjai; vidám lakomákon holtan elhanyatló királyokról; halott menyasszonyokról, akik 
visszatértek, hogy belefeküdjenek eleven vőlegényük ágyába, és a vérét igyák” (51-52.). 
Bach pedig cserébe a gnadentali lakosokról szőtt mesékkel szórakoztatta a lányt. Kettejük 
ilyesfajta közeledése szerelemmel járt, s a szülei repatriálásához nem csatlakozó Clara és 
a tanítója számára ezzel kezdetét vehette a Grimm-tanyán zajló közös, mesés életük.

Ahol a beszélni továbbra is keveset beszélő pár életében Bach gnadentali dallamai fö
lött végképp győzedelmeskedtek Clara meséi, tükrözvén azt is, hogy a férfi érzelmileg 
mennyire alárendelt helyzetbe került a feleségével szemben. Clara itt egyfolytában törté
neteket mesélt Bachnak a favágókról, a halászokról, a kéményseprőkről, az aranyalmák-

3 Vlagyimir Pankratov a regényről írott recenzióját lásd: http://t.me/stoner_watching_you/322
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ról, az ezüstös beszélő halakról, amely mesék -  döbbentek rá mindketten -  olyanok, mint
ha az ő tanyasi életükről szólnának.

A mesésnek mondható valós életet azonban paradox módon első perctől kezdve Bach 
félelme duzzasztja meséssé. Mivel egyfolytában attól retteg, hogy a tanya határain túl, a 
nagyvilágban elvennék, elrabolnák tőle a nála jóval fiatalabb Clarát, a határvonalat visz- 
szafelé átlépni, azaz a volgán visszacsónakázni Gnadentalba lehetetlenné válik számára. 
Az újabb határátlépés, a történelem sodrába való beavatódás megtagadása azonban meg
bosszulja magát a tanító életében: nem kell ahhoz Gnadentalba, a nagyvilágba menni, 
hogy Clarát veszedelem érje: a tanyára betörők erőszakának áldozatává válik, s az ebből 
az erőszakból fogant gyermek megszülése után a halála se várat sokat magára.

a  kezdetben gyűlölt, ignorált idegen gyermek, aki ráadásul közvetve az imádott Clara 
halálát is okozza, hamar meglágyítja Bach szívét, aki tudja: tejet kell szereznie a kislány
nak. Tejet azonban megint csak a volga átszelésével, azaz egy muszáj-határátlépéssel sze
rezhet az addig dallamos Gnadentalban, amely azonban a tanyán nem érzékelhető, Bach 
által a Clarával való életükből tudatosan kizárt Nagy Történelem előrehaladtával igen
csak megváltozott. A német dallamosságot itt is a „mese” váltotta fel: a szovjet ideológia 
meséje, amelyet a német telepesekbe az ideérkező, ismét beszélő nevű Hofmann kívánt 
beléplántálni: „Ó, mennyire megváltozott az eltelt idő alatt Gnadental! És mennyire meg
változtak benne az emberek! A romlás és a sokéves bánat bélyege ott maradt a homlokza
tok, utcák képén, az arcokon. A szigorú geometrikus rend, amely egykor itt uralkodott, 
elvesztette vonalai tisztaságát, az utcák egyenesét romok törték meg, a tetők megroskad- 
tak, az ajtók, ablakok és kapuk szárnyai elcsúsztak. A házakat a repedések ráncai, az arco
kat a ráncok repedései lepték el. Az elhagyott porták üresen tátongtak, mint testen a feké
lyek. [...] Ügy rémlett, a színek, árnyalatok elhagyták ezt a komor vidéket: a házak 
megkopott meszelése, az ablakkeret faragványai, a kiszáradt fák, de még maga a föld, az 
emberek sápadt arca, megőszült bajusza és szemöldöke is mind egyforma szürke lett, 
mint a volgai hullám borús napon. Csak a helyi táj képét dúsan díszítő vörös zászlók, 
csillagok és lobogók izzottak kihívó fényesen és esetlenül, mint kármin rúzs egy haldokló 
öregasszony ajkán”4 (148-149.).

A német lakosokat a szovjet mesés élet megvalósításával hitegető Hofmann pedig, aki 
maga is úgy nézett ki, mint egy torz mesefigura -  egy gnóm, púpos, de a sors iróniájaként 
egy gyönyörű lány arcával megáldott férfi volt - ,  mivel meg kívánja ismerni a német tele
pesek addigi kultúráját -  hogy tudja, mit kell megváltoztatni, mit is kell szovjetesíteni - ,  a 
gyereknek adandó tejért cserébe az egykori Gnadental közmondásait, szólásait, népi rig
musait, majd ezekből kifogyván a meséit követeli a településére visszaérkező Bachtól.

Jahina regényében a Hofmann rendelte Bach-mesékkel fonódik teljes mértékben össze 
a valós történelem és a fantázia világa, mosódik el közöttük is végleg a határ. A történelmi 
változásoktól ódzkodó, azok elől a Grimm-tanyára menekülő, dallamokhoz szokott Bach 
kényszerűen lejegyzett meséi ugyanis -  számára is félelmetes és nem várt módon -  egytől 
egyig valósággá válnak: „ami pedig íratott, megvalósult” (207.). Így A Volga gyermekei cí
mű regény műfaji kontaminációjának köszönhetően Bach jóslatokkal felérő meséin ke
resztül követhetjük végig az 1920-as, '30-as évek szovjet történelmét, benne a Volga menti 
német telepesek sorsát, akik, miután a szovjet hatalomtól 1924-ben nagy kegyesen meg
kapják a volga menti németek szovjet köztársasága státuszt, a későbbiekben nem kerülhe
tik el a kolhozosítást, a rekvirálást, a kuláktalanítást, az üldöztetést, a szovjet ideológia 
előretöréseképp pedig a vallási hagyományaik kiszorításával párhuzamosan a gyermeke
ik pionírokká képzését.

4 Azért is idézem ennyire hosszasan ezt a részt, hogy érzékeltessem: Soproni András mennyire 
gördülékenyen, Jahina korántsem egyszerű nyelvezetének apró nüanszait is tökéletes módon 
visszaadva fordította le a regényt.
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Bach, megijedvén az akarata ellenére beteljesülő meséitől, egy idő után felhagy a tör
ténetei megírásával, de már ezzel sem kerülheti el, hogy az ő személyes sorsába is bele
szóljon a szovjetesítés folyamata. A rossz irányba fordult, a II. világháború felé sodródó 
nagyvilág zajától -  amelyről Bach sajátos, 1918 és 1938 között minden évnek nevet adó 
kalendáriumot készít,5 benne az embereket pedig mesefiguráknak, ijedt egereknek és ha
laknak látja - ,  a lányát ugyanúgy félti, mint annak idején Clarát. Ezért annak érdekében, 
hogy megtarthassa magának, hogy határvonalat húzzon a nagyvilág és az ő személyes 
életük között, a feleségével történtek után végleg elnémuló Bach nem tanítja meg a kis
lányt beszélni. „Antje nem beszélt. Különben nem is kellett, hogy beszéljen: szó nélkül is 
megértették egymást Bachhal. Két év alatt sajátos nyelvük alakult ki, sokkal gyengédebb, 
mint a durva emberi beszéd. Ez a nyelv nem szavakból állt, hanem tekintetekből, érinté
sekből, az arcizmok legfinomabb játékából, a lélegzetvétel szaporaságából és a testmoz
dulatokból” (192.).

Ám -  a sors újabb iróniájaként -  a némaságuk által a kettejük és a világ közé húzott 
paravánnak is le kell dőlnie. Mégpedig a regény címében is jelzett újabb gyermek érkezé
sével, hisz a mű orosz eredeti címéből, A gyermekeimből, illetve a magyar változatából, A 
Volga gyermekeiből sejthető, hogy Bachnak mint apának nem csak a nem vérszerinti lányá
val lesz dolga. Egy csavargó kisfiú, a rossz oroszsággal beszélő, kirgiz származású Vászka 
lesz az, aki egy szép napon fogja magát, és beköltözik hozzájuk a tanyára. S hozza azt a 
nyelvet, amely a német anyanyelvű Bach számára érthetetlen, az eddig meg sem szólaló 
kislány, Antje számára viszont könnyedén elsajátítható. S ezzel a nyelvvel Vászka nem
csak Bach és a kislány közé húz falat, hanem közvetve Bach állandó félelmét is beteljesíti: 
a kislánynak a szovjetesített nagyvilággal való érintkezését is lehetővé teszi.

Bach gyermekeinek további sorsáról pedig félelmetes módon a legtöbbet szintén egy 
annak idején Clarától hallott mese, A Fogoly Leány története árul el. A részletekbe itt nem 
mennék bele, csak annyit kívánok jelezni, hogy ezzel Jahina regényében Bach kényszere
detten írott meséi nemcsak a történelmet formálják, nemcsak annak eseményeit jósolják 
meg, hanem az ő személyes életének is tükröt tartanak. Bach pedig kénytelen lesz ebbe a 
tükörbe is belenézni, vereséget szenvedve ezzel mind a történelemmel szemben vívott 
csatájában, mind pedig a személyes élete frontján.

Vlagyimir Pankratov véleménye szerint a szovjetesített gyermekei elvesztésével Bach 
-  akit ettől kezdve nemcsak az örökös félelme hagyja el, hanem minden más érzés is kihal 
belőle -  rátalál önmagára, megtalálja magában a harmóniát, s rájön, hogy így is tud élni. 
Hogy így is jó neki.6

Én azonban ezt nem így látom. Sokkal inkább a sorsába való beletörődést érzékelem 
Bach részéről, amihez a német telepesek számára mágikus hatással bíró Volga, az azzal 
való kapcsolat is hozzájárul. A Volga, amelybe egy, már nem csupán mesébe illő, hanem 
szürreális jelenet erejéig Bach véletlenül belemerül, s rádöbben, hogy a folyó minden ed
digit megőriz a medrében: meg a történelmi eseményeket, meg azok mesés és kevésbé 
mesés fordulatait és szereplőit, így segít neki abban is, hogy az elvesztettnek, idegenekké 
válóknak gondolt gyermekeihez fűződő viszonyát is átértékelhesse. Hogy hogyan, az ki
derül Guzel Jahina valóban lebilincselő, letehetetlen regényéből.

5 Bach kalendáriumában így fogja például az 1928-as, rekvirálással tarkított év A z E lrejtett G abona  
E szten deje , vagy például a gazdasági világválságot követő 1933-as év A  N agy  É hín ség  E szten deje  
nevet kapni.

6 Vlagyimir Pankratov: i. m.
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