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A Gerta Schnirch meghurcoltatása

című regénye óta már nálunk is

ismert cseh írónőnek, Kateřina Tuč-

kovának a Kalligram Kiadó jóvol-

tából idén tavasztól egy újabb – szá-

mos jelentős cseh irodalmi díjjal

kitüntetett – regényét tarthatjuk a

kezünkben. Annak oka, hogy az

Üldözött istennők című alkotás

hazájában a 2012-es megjelenését

követően azonnal bestseller lett, s

azóta számtalan nyelvre, így ma-

gyarra is lefordították, a lebilincselő

szüzséjén keresztül feltáruló, egy-

mással teljesen ellentétes, egymást

kizáró szempontok és világnézetek

ütköztetésében (is) keresendő.

Olyan kettősségek feltárásában,

amelyek mind a társadalom, mind

az egyén szintjén komoly dönté-

sekre kényszerítenek, még akkor is,

ha a könyvet olvasva arra döbbe-

nünk rá, hogy az itt vázolt élethely-

zetekben nem léteznek jó döntések. 

A főhős, Dora Idesová életében

biztosan nincsenek ilyenek, mivel

személyisége két, egymással har-

coló rétege folyamatosan gúzsba

köti: egyfelől a cseh Tudományos

Akadémia brünni néprajzi tagoza-

tának kutatója, s mint ilyen, a ráció

rabja. Másfelől származása, pon-

tosabban anyai ági felmenői révén a

Fehér-Kárpátok vidékén tevékeny-

kedő „istennők” leszármazottja,

akik a racionalitást és a hagyomá-

nyos orvoslást elutasítva, gyógynö-

vényekkel, valamint jóslásokkal,

viaszöntésekkel segítenek a hon-

fitársaikon. Így Dora, „aki mind-

közül egyedül áll ennek a két, olyany-

nyira eltérő világnak a határán, egy

lábbal a tudomány világában, s

közben mélyen gyökerezve az isten-

nők valós életében”, többszörös

döntéshelyzetbe kényszerül: nép-

rajzkutatóként foglalkozzon-e az

istennők életvitelével, azaz a kuta-

tás miatt vegye-e csak egy kicsit is

komolyan a véleménye szerint ba-

bonás trükkjeiket, vagy teljes mér-

tékben határolódjon el az életvite-

lüktől, s racionális emberként ne is

törődjön azzal, ami elvileg örök-

ségképpen benne is ott munkál? 

A személyes dilemmát az isten-

nők 20. századi társadalmi meg-

ítélése látszólag eldönti. Amikor

ugyanis Dora arról értesül, hogy a

nagynénjét, Surmenát, aki őt és a

fivérét anyjuk tragikus halála után

nevelte, a II. világháborútól kezdve

ügynökök figyelték meg, úgy dönt,

belekezd a kutatásba, pontosabban

más alapokra helyezi a korábbi

ismeretei alapján igencsak naivnak

tűnő szakdolgozatát. S ha a magán-

életet kettősségek uralták, a ket-

tősügynök Švanc akták igazolta

munkálkodásával, a németek és a

csehek istennőkre vonatkozó ellen-

tétes előjelű „terveivel” a Cseh-

Morva Protektorátus létének, fenn-

állásának nem kevésbé ellentmon-

dásos voltába is jócskán bepillan-

tást nyerünk. 

A történelmi tények katalizálta,

kezdetben jó döntésnek látszó ku-

tatás azonban továbbra sem oldja,

nem oldhatja fel Dora belső ket-

tősségét. A Surmena-dosszié végig-

böngészése ugyanis egy személyes,

az istennőktől megörökölt átokra is

felhívja a figyelmét, amelyről –

ugyanúgy, ahogy a felmenői tevé-

kenységéről – nem tudja eldönteni,

hogy higgyen-e vagy sem a léte-

zésében és az erejében. S jó döntés

erről sem születhet. Hogy miért

nem, arról engedtessék meg, hogy

ne én, hanem a könyv rendkívül

érdekes, ugyanakkor hátborzon-

gató fináléja számoljon be.


