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ALEKSANDER KACZOROWSKI

Halak és emberek
1.
1992	tavaszán,	talán	a	szokásos	pénteki	utolsó	órán	másfél	órás	szemináriumunk	volt	cseh	

irodalomból.	Bizonyos	könyvek	jobban	tetszettek,	mások	kevésbé,	de	annyira	egyik	sem,	hogy	
mindenki	elolvasta	volna	a	majdnem	harmincfős	csoportból.	Pár	könyvmoly	vitte	a	szót,	má-
sok csak ritkán kapcsolódtak be.

Nem	volt	kedvünk	könyvekről	beszélni.	Nem	lett	volna	izgalmasabb	kártyázni	a	büfében?	
Bosszantott	minket,	hogy	ott	kell	ülni	Varsó	Służew	kerületében	egy	idomtalan,	zöld,	hatal-
mas,	többemeletes	akváriumra	emlékeztető,	NDK	gyártmányú	azbesztlemezekből	összerakott	
épületben,	 amelyek	 tartósabbnak	 bizonyultak,	mint	 az	 állam,	 amely	 előállította	 őket.	Órák	
hosszat	üldögéltünk	benne	naponta,	kitéve	a	rákkeltő	kipárolgásoknak.	Nem	segített	az	sem,	
ha	kinyitottuk	az	ablakokat,	egyébként	ősszel	és	télen	csak	az	ÓESZ	(óegyházi	szláv	nyelv)	
doktora	engedte	szellőztetni	a	termet,	pontosabban	ő	kényszerítette	ki,	mert	végére	akart	érni	
élete	főművének	–	az	ÓESZ	szótárának,	de	évek	múltán	is	csak	a	D	betűnél	tartott.	Télen	ka-
bátban ültünk az óráin. 

A	legtöbben	egyáltalán	nem	érdeklődtünk	a	cseh	irodalom	iránt.	Nem	a	cseh	nyelv	(ha	va-
lami,	akkor	inkább	a	cseh	sör)	szeretete	vezetett	minket	erre	a	szakra,	hanem	pusztán	az,	hogy	
be	kellett	menekülni	valahova	a	besorozás	elől.	Csak	ki	akartuk	ott	húzni	a	telet,	hogy	nyáron	
megint	megpróbáljunk	bekerülni	a	vágyott	angol,	olasz,	vagy	rendező,	színész,	pszichológia	
szakra.	Sajnáltuk	az	időt	a	knédlifejűekre.

Szóval vagy Kundera Tréfájának	vontatottsága	miatt	dohogtunk,	vagy	azért,	mert	nem	tud-
ni,	hol	kezdődik	és	hol	ér	véget	Gruša	regénye,	a	Kérdőív.	De	mindenkit	felülmúlt	Iwona,	aki	
nem	volt	hajlandó	tovább	olvasni	Škvoreckýtől	a	Gyávákat,	miután	nagyjából	a	tizenötödik	
oldalon	olyan	jelenet	olvasható,	melyben	a	főhős	a	padlóra	rázza	a	nyálát	a	szaxofonból.

1992	tavaszán	viszont	kiderült,	hogy	mindannyian	elolvastuk	a	Szép őzek halála	című	rö-
vidke könyvet.1

2.
Az	idősebb	diákok,	akik	olvastak	szamizdatot	és	hallgatták	a	második	nyilvánosságban	el-

érhető	kazettákat,	annyit	tudtak	a	szerzőjéről,	amennyi	a	Moldva-parti	lengyel	tankokról	szóló	
dalból	kiderült:	„Milyen	jogon	ír	nálatok,	tesó,	/	szabadságról	a	Rudé	Právo	/	mert	nem	Ota	
Pavel	az	utolsó	/	ettől	megbomlott	agyú	író”.	A	Rudé	Právo	volt	a	Trybuna	Ludu	cseh	változa-
ta.	De	arról,	hogy	ki	volt	Pavel,	nem	tudtunk	szinte	semmit,	csak	azt,	ami	a	dalból	és	a	könyv	
utószavából	kiderült:	valóban	megőrült,	és	1973-ban	bekövetkezett	halála	előtt	az	orvosok	biz-
tatására	írta	meg	legboldogabb	pillanatait,	amelyeket	az	apjával	töltött	és	„a	mamával,	akinek	
a	papa	volt	a	férje”,	két	bátyjával	és	a	család	barátjával,	a	révész	Karol	Prošekkel,	a	Berounka	
folyó	melletti	horgásztanyán.	Meg	a	háború	előtti	élményeket,	amikor	az	apja	meg	a	bátyjai	
még	otthon	voltak,	nem	Auschwitzban	vagy	Mauthausenben.

Így	jött	létre	ez	a	könyv,	amelyről	Magda	adta	elő	a	legszebb	bírálatot	az	órán	(addig	egész	
évben	 egyszer	 sem	 szólalt	meg),	mondván,	 hogy	miután	 elolvasta,	 életében	 először	 kedve	
támadt horgászni.

3.
Igazság	 szerint	Ota	 Pavel	 nem	 a	Berounka	 partján	 töltötte	 a	 háborút,	 hanem	 egy	Prága	

melletti,	füstös	munkásvárosban,	Buštěhradban,	ahonnan	az	apja	zsidó	felmenői	származtak.	
Az	író	nagyapjáról	csak	annyit	tudhatunk,	hogy	1918-ban	vagy	1919-ben	széttört	egy	széket	
a	fia,	Leo	hátán.	Leo	Popper	(1956-ban	változtatta	meg	a	nevét	Pavelre)	pár	hónappal	azelőtt	
tért	vissza	az	első	világháborúból	–	fehér	lovon,	raktárból	lopott	osztrák	tiszti	egyenruhában.	
A	nagyapja	attól	félt,	hogy	letartóztatják	a	csendőrök,	de	Buštěhradban	nem	volt	semmiféle	
osztrák	csendőr.	Egyébként	nem	volt	már	osztrák	monarchia	sem.

	A	széktöréssel	végződő	incidens	után	Leo	elszökött	otthonról.	A	zöld	határon	át	jutott	el	
Németországba,	letáborozott	Hamburgban,	örömlányokat	látogatott	a	vigalmi	negyedben.	Ké-
sőbb	elvégzett	Hannoverben	egy	három	hónapos	színésztanfolyamot,	és	eljátszott	egy	kisebb	
szerepet,	de	további	ajánlatok	hiányában	egy	cirkuszhoz	szegődött:	a	tigriseket	gondozta	és	
etette.	Már	gyerekkorában	légpuskával	lövöldözött	minden	állatra,	horgászott,	és	mindig	arról	
ábrándozott,	hogy	egyszer	oroszlánra	vadászhat.	Tudta,	hogy	Afrikában	élnek	oroszlánok,	és	
egyetlen	módszert	ötlött	ki	arra,	hogy	oda	jusson:	jelentkezni	kell	az	idegenlégióba.	Így	is	tett.	
Csak	a	hozzá	hasonlóan	félresiklott	életű	társak	közt,	a	hajón	tudta	meg,	hogy	Marokkóban	
egyáltalán nincsenek oroszlánok.

1 A könyv magyar kiadása A halak jegyében	címmel	jelent	meg	1976-ban,	az	Európa	Könyvkiadónál.
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A	légióban	napokig	gyalogoltak	a	sivatagban	a	púpjaikon	kosarakat	cipelő	tevék	társasá-
gában.	Ezekbe	a	kosarakba	dobálták	be	a	kimerültségtől	elhalálozó	társaik	holttestét.	Később	
hordókban	temették	el	őket	a	homokkal	körülvett	erődben.

Egy	évig	bírta	ezt	az	életet.	Végül	rávett	egy	Zuban	nevű	boszniai	jugoszlávot,	hogy	szökje-
nek	meg	együtt.	Nem	gyűrte	le	őket	a	légió,	a	skorpiók	és	a	hőség,	de	elvesztették	az	iránytűt,	
és Tanger helyett a sivatag belsejébe jutottak. Berberek fogták el az elcsigázott szökevényeket. 
Csupaszra	vetkőztették	őket,	aztán	egy	fekete	turbános	sejk	megparancsolta,	hogy	adjanak	egy	
nagy	kancsó	vizet	Zubannak.	Miután	csillapította	a	szomját	a	szerencsétlen	jugoszláv,	a	sejk	
egy kardcsapással levágta a fejét.

Poppert	az	mentette	meg,	hogy	körül	volt	metélve	–	a	berberek	maguk	közül	valónak	te-
kintették.

Hónapokat	töltött	velük,	megismerte	az	életüket	és	a	szokásaikat.	De	egyre	jobban	hiány-
zott	neki	Csehország,	ahol	nyáron	esik	az	eső,	télen	meg	havazik.	Számos	kitérő	után	Tetuánon	
keresztül	jutott	el	Malagába.	Ott	letartóztatta	a	rendőrség	mint	kommunistát	–	egy	tányér	pap-
rikalevesre	gyűjtött,	ezért	olvasott	fel	az	újságokból	analfabétáknak	a	kocsmában.	Nem	tudta,	
hogy ezek kommunista újságok voltak. A malagai börtönben tanulta meg az Avanti popolo 
című	dalt,	és	mint	később	emlegette,	a	cellája	előtt	ezt	énekelve	lett	kommunistatanonc.

Isztambulon és Románián keresztül tért vissza Csehországba. Prágából gyalog ment 
Buštěhradba.	

Ota Pavel a Hogyan járta be a papám Afrikát	című	elbeszélésében	emlékezett	meg	apja	
afrikai	anabázisáról.	Ez	az	írás	már	az	író	halála	után	került	elő	a	fiókjából.	Ki	tudja,	miért	nem	
került be sem a Szép őzek halála,	sem	a	Hogyan találkoztam halakkal	című	kötetekbe.	De	nem	
nehéz	rájönni,	miért	nem	engedte	át	a	csehszlovák	cenzúra	a	Futás Prágán át	című	elbeszélést.	
Pavel	azt	írta	le	benne,	hogy	1952-ben	egyszer	a	Rudé	Právo	lapjai	fölött	zokogva	találta	az	
apját.	A	papa	vörös	krétával	keretezett	be	egy	szakaszt,	ahol	a	párt	hitszegőinek	és	árulóinak	
bandáját leplezte le az újság:

„Rudolf	Slánský,	zsidó	származású,
Bedřich	Geminder,	zsidó	származású,
Ludvík	Frejka,	zsidó	származású,
Bedřich	Reicin,	zsidó	származású,
Rudolf	Margolus,	zsidó	származású...”

Több mint tíz név volt felsorolva.
„Megint	ölik	a	zsidókat.	Megint	másra	kell	kenni	a	bűneiket”	–	mondta	az	apja.
Felállt,	ököllel	az	újságra	csapott,	és	ezt	kiabálta:	„Én	megbocsátom	a	gyilkosságokat.	Még	

a halálbüntetést is. Még a politikai gyilkosságokat is. De ebben az újságban nem lett volna 
szabad	leírniuk	azt,	hogy	zsidó	származású!”

Aztán	kihozta	a	baltát	a	kamrából,	és	Dávid-csillagot	faragott	az	udvar	fakapujába,	ahová	
mindig ötágú csillagot festett május 1-jén.

4.
Közvetlenül	a	háború	után,	mihelyt	visszatért	Auschwitzból,	Leo	Popper	 táncolni	vitte	a	

feleségét	Prágába.	Ott	táncra	kérte	egy	fess,	szőke	fiatalember;	a	férj	beleegyezésével	ment	az	
asszony a parkettra. A fiatalember körüludvarolta: „Ön olyan szép. De mi köti ehhez a zsidó-
hoz?”	„Három	gyerek”	–	felelte	a	mama,	sarkon	fordult,	és	visszament	a	férjéhez.

Pavel bátyjai 1943-ban kerültek koncentrációs táborba; az apja 1944-ben. Ota az anyjával 
maradt	a	háború	alatt,	tizenhárom	éves	korában	kezdett	dolgozni,	bányász	lett	a	Kladno	mel-
letti Prago bányában. A háború után kereskedelmi iskolában tanult (az apja utazó ügynök volt 
a	háború	előtt,	azt	akarta,	hogy	a	fia	is	kövesse	a	példáját).	1949-ben	bátyja	auschwitzi	barátja,	
Arnošt	Lustig	–	később	híres	író	lett,	1968-ban	emigrált	az	Egyesült	Államokba	–	szerzett	neki	
munkát	a	cseh	rádió	sportszerkesztőségében.	Futball,	hoki,	kerékpár	–	Pavel	gyerekkorában	
arról	ábrándozott,	hogy	sztár	lesz	e	három	sportág	valamelyikében.	Ez	nem	sikerült,	de	a	sport	
töltötte	ki	a	következő	majdnem	húsz	évét.	A	prágai	Sparta	hokiegyesület	serdülőcsapatának	
edzője	volt.	A	Csehszlovák	Katona	 című	hetilap	 sportrovatát	 szerkesztette.	Harmincévesen	
tette	le	az	érettségit.	Több	sporttémájú	riportkötetet	írt,	többek	között	az	Egyesült	Államokban,	
a	Szovjetunióban,	Nyugat-Európában	tett	útjai	alapján.

Az	1964-es	innsbrucki	téli	olimpián	találkozott	„egy	úrral,	az	volt	az	ördög	minden	kellé-
kével	együtt,	lópatája	volt,	szőrzete	és	százéves	odvas	fogai”.	Aztán	fölment	„parasztházakat	
felgyújtani	Innsbruck	fölé	a	hegyekbe.	Azt	akartam,	hogy	nagy	fény	gyúljon,	és	elűzze	a	ködöt.	
Miközben	kivezettem	az	 istállóból	a	 teheneket	meg	a	 lovakat,	nehogy	megégjenek,	megér-
kezett	 az	 osztrák	 rendőrség.	Bilincset	 raktak	 a	 kezemre,	 és	 levittek	 a	 völgybe.	Ordítoztam	
velük,	lerántottam	a	cipőmet,	és	mezítláb	mentem	a	hóban,	mint	egy	Krisztus,	akit	visznek	a	
keresztre.”2

A	pszichiáterek	bipoláris	elmezavart,	mániás	depressziót	állapítottak	meg	szkizofrén	ele-
mekkel.	Magyarul	–	elmebajt.

2 Hap Béla fordítása.
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5.
Nem	sokszor	fordult	elő	életemben,	hogy	halakkal	volt	dolgom.	Sosem	vonzottak	a	vizek.	

De	ha	a	kedvenc	könyveimre	gondolok,	mindig	eszembe	jut	a	Szép őzek halála.	Valószínűleg	
csak	azért	jelenhetett	meg	ez	a	könyv	Csehszlovákiában	1970-ben,	mert	elmegyógyintézetbe	
zárt	szerzőjének	esélye	sem	volt	arra,	hogy	megsértse	a	kommunista	hatalmat.	A	prágai	tavasz	
eltiprása	után	a	legtöbb	kortárs	cseh	író	művei	indexre	kerültek,	a	szerzők	megszűntek	létez-
ni	a	hivatalos	kiadók	számára.	A	sportrajongók	kivételével	mindenki	előtt	 ismeretlen	Pavel	
elbeszélései,	 amelyek	 a	 lehető	 legtávolabb	 álltak	 a	 politikától,	 gond	 nélkül	megjelenhettek	
nyomtatásban	(bár	ma	már	tudjuk,	hogy	nem	mind).	

A	halakról	és	a	folyónál	töltött	gyerekkorról	szóló	könyv	–	ez	marad	meg	bennünk	a	Szép 
őzek haláláról.	Pedig	nem	ez	az	igazság.	Milyen	családi	históriát	oszt	meg	velünk	a	szerző	a	
címadó	elbeszélésben?	Az	apja	a	háború	kellős	közepén	letépi	a	sárga	csillagot	a	ruhájáról,	és	
az	életét	kockáztatva	több	tucat	kilométerre	biciklizik	Prágától,	hogy	friss	húst	szerezzen.	Az	
expedíció	kimeneteléről	 csak	néhány	 tömör	mondatból	 értesülünk:	 „A	bátyáim,	Hugo	meg	
Jirka,	tömték	a	bendőjüket,	hogy	kibírják	Terezínt,	Auschwitzot,	Mauthausent	és	a	halálmene-
teket	harmincfokos	hidegben	és	a	kőhordást	a	mauthauseni	lépcsőkön	harmincfokos	meleg-
ben,	meg	a	többi	szép	dolgot,	amit	a	németek	előkészítettek	nekik.”3

Az	őzhús	mentette	meg	az	életüket.

6.
Mi	 történt	 valójában	 1964-ben	 Innsbruckban?	Nyilván	mindenki	 föltette	magának	 ezt	 a	

kérdést,	aki	olvasta	Ota	Pavel	könyveit.	Az	író	születésének	hetvenedik	évfordulóján	megem-
lékezett	róla	egy	régi	tanítványa,	aki	a	jégkorongcsapatból	ismerte.	

Jiří	Margolius	írja:	„Ota	ezt	mondogatta:	»Megakadt	az	agyam,	mintha	az	Alpok	minden	
köde	rátelepedett	volna«.	Pedig	csak	a	német	hokidrukkerek	jöttek.	Üvöltöttek,	mint	akik	meg-
vesztek,	ahogy	csak	a	németek	szoktak	a	világ	minden	táján,	mert	nem	is	tudnak	másképp.	Ota	
mellettük	ülve	egyszerre	meghallotta	benne	a	gestapósok	üvöltését,	akik	rájuk	törtek	a	laká-
sukban,	a	rádióban	üvöltöző	Hitlert,	és	meglátta	a	háború	minden	borzalmát,	ami	a	családját	
érte.”

7. 
A	háború	előtti	barát,	a	révész,	Karol	Prošek	segített	Leo	Poppernek	az	őzvadászatnál.	A	

Szép őzek halála	azzal	a	jelenettel	zárul,	amikor	a	révészt	eltemetik	a	háború	után.	„Elég	nagy	
voltam	már	ahhoz,	hogy	tudjam,	nemcsak	Prošek	bácsit	temetem,	hanem	egész	gyermekko-
romat	és	mindent,	ami	összefüggött	vele.	Abban	a	koporsóban	ott	volt	a	valódi	angol	futball-
labda	meg	a	hideg	író	is,	a	hagymás-ecetes	hal	meg	az	őzpecsenye	is,	a	Holan	kutya,	a	prágai	
szafaládé	meg	a	»Tízezer	mérföld«	is.”

Néhány	héttel	ezelőtt	figyeltem	fel	erre	a	részre,	amikor	felidéztem,	mit	mondott	Piotrek	
1992	tavaszán	az	Ota	Pavelről	szóló	órán.	Piotr	volt	az	egyik	könyvmoly,	aki	„aktívan	részt	
vett	a	szemináriumok	munkájában”.	Akkor	azt	mondta	Pavelről,	hogy	egyáltalán	nem	a	halak	
a	legfontosabbak	a	könyvében,	hanem	a	koncentrációs	táborok.	Vagy	inkább	az	a	meggyő-
ződése,	hogy	csak	valami	csoda	folytán	kerülte	el	a	bátyjai	sorsát;	és	ez	a	sors	egyszer	még	
közbeszól.

A	kórházban,	ahol	végül	kilencévnyi	kínszenvedés	után	meghalt,	belátta,	hogy	egész	életé-
ben	azok	voltak	a	legfontosabb	és	legjobb	pillanatok,	amelyeket	a	folyónál	töltött	az	apjával,	
az	anyjával	és	a	bátyjaival.	És	ennél	jobb	sosem	történt	vele	életében,	pedig	népszerű	sportúj-
ságíró	lett,	megismerkedett	a	leghíresebb	cseh	focistákkal,	biciklistákkal	és	futókkal,	külföldre	
járt.	Akkor	volt	a	legboldogabb,	amikor	az	apja	elvitte	horgászni,	és	arról	mesélt,	hogyan	vadá-
szott oroszlánra Afrikában. Pedig igazság szerint csak az állatkertben látott oroszlánt.

„Megtörténhet	–	mondta	Piotrek	–,	hogy	megint	koncentrációs	táborokat	állítanak	fel,	akár	már	
holnap,	még	itt,	a	közelben	is.	És	megint	ártatlan	embereket	zárnak	oda,	akik	csak	élni	akartak,	és	
életük	legnagyobb	élvezete	a	horgászás,	a	kártya	vagy	a	vasárnapi	futballmeccs	volt.”

Pár	héttel	később	megkezdődött	a	boszniai	háború.	Nyáron	a	tévében	szerb	koncentrációs	
táborok fotóit mutatták.

Mihályi Zsuzsa fordítása

3 Zádor András fordítása.
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