
NYINA  KOSZTYERINA  N A P L Ó J A  
Nyina  Kosztyerina,  

egy  szovjet  lány,  meg-
halt  húszéves  korában,  
1941-ben  a  Nagy  Honvé-
dő  Háború  kezdetén.  
Halálának  időpontja  és  
az,  hogy  a  halál  itt  nem  
az  élet  befejezését,  ha-
nem  elszakítását,  soha  
be  nem  fejezhetőségét  
jelzi,  megrendítő.  

Naplójából  megtudjuk,  
hogy  Nyinát  a  minden-
napoknak  ugyanazok  az  
örömei  foglalkoztatják,  
mint  a  többi  tizenöt  éves  
kamaszlányt  a  világ  bár-
mely  részén.  Ebbe  az  ön-
feledt  örömbe  azonban  
hamarosan  valami  külö-
nös  veszélyérzet  kevere-
dik.  A  körülötte  levő  vi-
lág,  ami  átláthatónak,  
harmonikusnak  és  töké-
letesen  meghódíthatónak  
tetszett,  egyszerre  érthe-
tetlen,  nyugtalanító  je-
lekkel  lesz  terhes.  Apja  
leveléből  megtudja,  hogy  
az  apát  kizárták  a  párt-
ból.  Hogy  miért  —  erről  
maga  az  apa  sem  tud  
semmit  írni.  A  legköze-
lebbi  levél,  ami már  Szi-

bériából  érkezik,  magya-
rázattal  nem,  mindössze  
azzal  a  vigasszal  szolgál  
az  események  érthetet-
lenségétől  felzaklatott,  
tanácstalan  kamaszlány-
nak,  hogy  megerősíti  hi-
tében:  apja  sohasem  volt  
áruló,  sohasem  tagadta  
meg  hitét.  Nyina  körül  
fokozatosan  megválto-
zik  minden.  A  30-as  
évek  második  felében  
járunk  már.  Mi, , akik  ma  
a  napló  bejegyzéseit  
halljuk,  tudjuk,  a  kon-
cepciós  perek  ideje  ez.  
De  Nyina  természetesen  
mindezt  úgy  éli  át,  hogy  
a  kérdései  válasz  nélkül  
maradnak,  az  anyja  ide-
ges,  és  hogy  nem  akar-
ják  őt,  mint  méltatlant,  
felvenni  a  főiskolára.  
Amikor  pedig  végre  
mégis  bekerül,  döbben-
ten  jegyzi  le  a  felzakla-
tó  élményt:  kétségekkel  
telve  ugyan,  de  a  többi-
ek  hatására  ő  maga  is  
arra  szavaz,  hogy  egyik  
társnőjét  kizárják  a  
Komszomolból.  A  ko-
rábbi  felhőtlen  öröm  ér-
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zése  még  így  is  elő-élő-
bukkan.  Mint  minden  
fiatal  lány,  ő  is  szerel-
mes  lesz,  és  a  szerelem  
az  élet  szépségét  és  bol-
dogságát,  pontosabban,  
ennék  lehetőségét  csil-
lantja  fel  előtte.  Aztán  
kitör  a  háború,  az  évfo-
lyamból  mindenki  je-
lentkezik  a  felhívásra  
partizánnak,  de  amikor  
kiderül,  milyen  szörnyű  
veszéllyel  kell  majd  
szembenézniük,  mind-
össze  csak  hárman  tar-
tanak  ki  eltökélten  az  
elhatározásuk  mellett.  
Nyinában  felsejlik  még  
az  a  bizonytalan  remény  
is,  hogy  partizánként  
apja  vétlenségét  ás  bebi-
zonyíthatja.  Utolsó  fel-
jegyzése,  amit  már  beve-
tésre  várva  ír,  az  élet  
szépségéről  szól,  az  élet-
nek  arról  az  erős  vágyá-
ról  és  szeretetéről,  amit  
csak  a  boldogság  betelje-
sülésére  szomjas  húsz-
éves lány  élhet  át.  

Tudjuk,  ma  már  kínzó  
pontossággal  tudjuk,  mi-
lyen  szörnyű  halállal  
haltak  meg  fiatal  szov-
jet  lányok  ezrei,  akik  
partizánként  az  ellenség  
kezébe  kerültek.  Nyina  
partizánlányként  eluta-
zott  Moszkvából  és  a  
naplójába  soha  többé  
nem  került  bejegyzés.  

Megrendítő  ez  az  egy-
szerűen  elmondott  em-
beri  sors.  Esztergályos  
Károly  tévéfilmje,  a  
Nyina  Kosztyerina  nap-
lója  sajnos  művészi  ér-
ték  nélkül  való  látványt  
nyújtott  minderről.  A  
következő  mozgóképeket  
lát juk:  Lány  fut  az  er-
dőben.  Fák  között.  Bok-
rok  között.  Réten.  Meg-


