
negyven írásban emlékezik meg a legfontosabb
állomásokról, találkozásokról.

„Műfajtalankodás” — ez magának a szerzőnek
a szóhasználata: a rövid terjedelmű, prózai szö-
vegek valóban más-más műfajt képviselnek. A nagy
részük önéletrajzi jellegű írás, mely akár egy na-
 gyobb terjedelmű memoár része is lehetne, de van-
nak a könyvben útinaplók, napló- és novellaszerű
szövegek is. Leginkább egyfajta szubjektív törté -
nelemkönyvként olvasható ez a mű, mely egy „a
nyugati kereszténységbe átpaterolt trópusi ma-
gyar” (175.) életén keresztül összegzi a magyar
történelem és a disszidálni kényszerülők trau ma -
ti zált lelki világának hányattatásait.

Az első ciklus, a Keresem a helyem az anyaor-
szágba való visszatérés perspektívájából kutatja a
múltat. „Nekem odaát, a régi életemben nincs több
keresnivalóm.” (38.) Az emlékezés bizonytalan-
sága, múlt és jelen állandó kavargása, egymásba
fonódása határozza meg ezeknek a szövegeknek
a világát, beszédmódját. A hamis nosztalgiában
keveredik vélt és valós, otthonos és idegen, vágyott
és megélt ellentéte. Ezek a kontrasztok alkotják a mű
központi szervezőelvét. „Hogy milyen pontatlan
kifejezés a kétlakiság. Mert hát minden kiszaka-
dónak nem két, hanem legkevesebb három élete
van. Nemcsak — mint mondják — a válasz tott, és
a hazai, amibe szerencsés esetben visszaérkezik. Ha-
zája az az álomvilág is, amelyből útnak indult, és
ahová nem jut vissza többé sohasem.” (120.)

A másik két ciklus, a Hová lesz a menés?, illet-
ve a Találkozások rövidebb szövegeket tartalmaz-
nak. Az egyik fejezet útlírásokat, utazásélményeket
vesz számba a hazatérés (1995) utáni időszakból,
a másik egy-egy fontos személyről emlékezik
meg, frappáns kis történetekben. Ezek mellett a
kötet egyik fő témája „az ötödik síp”, a nyugati
magyar irodalom alakulásának, fejlődésének tör-
ténete, lehetőségei.

Ebből a szempontból központi jelentőségű a
nyelvhez, nyelvhasználathoz való viszony kérdé-
se is. „Keresem a szavakat.” (49.) Az anyanyelv el-
felejtése, a tanult nyelveken való írás és gondolkozás
problematikája újra és újra átszövi a szövegeket, s
nemcsak témaként kerül elő, hanem az írások meg-
fogalmazásában, szóhasználatában is visszatük-
röződik („pontosan, szépen csak az anyanyelvén
működik az agy” — 217.). A szerző szüntelenül rá-
csodálkozik egy-egy találó magyar kifejezésre,
máskor meg fonetikusan leírt angol szókapcsola -
tokkal reflektál ironizálva saját idegenségére. „Ho -
vá lettek az illatos, a pontos/ a találó/ szavak!” (51.)

A mű sokszor él az ismétlés eszközével is, az
egyes történetek így állnak össze egy zárt egésszé,
egy leélt életúttá. Az írások hangulatát meghatá-
rozza az időskori, önismétlésre hajlamos, egyszerre
nosztalgikus és keserű attitűd, „az én időmben”

(52.) kiábrándult sóhajtása, mely még a háborúk,
vagy a diktatúrák ellenére is elégedettebb a múlt-
tal, mint az önpusztítónak, hanyatlónak jellemzett
jelennel. „A maiak tudni sem akarják, hogy előt-
tük is éltek itt a földön emberek. A legjobb eset-
ben is csak megmosolyogják a régi idők kázusa-
it mesélgető fogatlan vénembereket.” (52.)

„Az ember disszidál, visszidál. Remigráljak?”
(284.) Benne van a szövegekben a hazatérés min-
den kiábrándultsága is. „Mióta csak nyakamba
szedtem a világot, minden lépésem hazafelé vezet.”
(82.) A több évtizedes vágyakozás utáni csalódottság
süt ezekből a történetekből. A kívánt, elképzelt ha-
zatalálás nem történt, nem is történhetett meg.
„A történelem viszontagságait az áldozatok iden-
titása, egyszóval embersége sínyli meg.” (219.)

Innen, a hazatérés lehetetlenségének nézőpont -
jából történik hát meg az álomtalanítás: az álmok,
emlékek közti keresgélés, válogatás, lomtalanítás,
vagyis egyfajta létösszegzés. S a vastag könyv fe-
hér lapjain ott áll minden, ami erről az életről még
kimondható. (Magyar Napló, Budapest, 2015)

FORGÁCH KINGA

KATYA PETROVSZKAJA: 
TALÁN ESZTER

„Akkor értettem meg, mit jelent a történelem, ami-
kor Lida, anyám nővére meghalt. (…) Azt jelenti
a történelem, hogy nincs többé kinek feltenni a
kérdéseinket, hanem már csak a forrásokra hagyat -
kozhatunk. Nem volt többé senkim, akit faggat-
hattam volna, aki emlékezett volna még azokra az
időkre” — írja Talán Eszter című első kötetében a
Kijevből származó, 1999 óta Berlinben élő író-új-
ságíró, Katya Petrovszkaja. Családja történetét
igyekszik feltárni, ami soha nem könnyű feladat,
mert mire ez az embernek eszébe jut, szellemileg
megérik rá, akkora már kevesen élnek, akik ebben
segíteni tudnának. De mit gondoljon erről a kér-
désről a zsidó származású fiatal alkotó, akinek csa-
ládtagjai és rokonai — kevés kivételtől eltekintve
— odavesztek a második világháború tömeg-
gyilkosságaiban? A saját meghatározása szerint
tipikus szovjet családban felnőtt Petrov szakaja fel-
nőtten szembesül saját zsidóságával, amelyet
olyan hagyománynak gondol, mely egy a sok kö-
zül. A családon belül kétfajta válasz születik erre
a „tényre”. Az írónő bátyja héberül tanul meg, Ka -
tya pedig németül, ami a szovjet, majd az orosz
valóságban az ellenség nyelve. Neki későbbi fér-
 je nyelve is.

A nyelvválasztás központi kérdése a kötetnek,
mert az orosz anyanyelvű Petrovszkaja németül
írja meg műfajilag roppant nehezen besorolható
kötetét. Regénynek annak ellenére sem nevezném,
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hogy ebbe a kategóriába régóta és különösebb
megkötések nélkül sok minden belefér. Műfajilag
kevéssé orientál a kötet alcíme: Történetek. Az ed-
dig megjelent recenziókban prózami nia túráknak,
más megközelítésben az irodalmi riport és a re-
gény között félúton járónak nevezik a Talán Esz-
tert. Megfontolásra érdemes az a szerzői álláspont
is (még ha vitatható is), amely szerint kötetének
nem szépirodalmi a szövege, és nem is ezzel az
igénnyel készült. Az irodalmi riport kategóriája
részben azért megfontolásra érdemes, mert a
Frankfurter Allgemeine Zeitung egyik vasárna-
pi kiadásában jelent meg a Séta Babij Jarban című
terjedelmesebb cikk, amely alighanem kiinduló-
pontja lett a Németországban 2014-ben kiadott kö-
tetnek. Bizonyára nem alaptalan a feltételezés,
hogy a könyv ötlete sokat köszönhet ennek a hír-
lapi megjelenésnek.

A famíliája felkutatására induló író hihetetlen
családtörténetre bukkan. Az egyéniségek kaval-
kádja miatt színes a rokoni szőttes, amely kü-
lönlegességét mégis a huszadik századi zsidó sors
tragikumától kapja. Mindenütt meg- és legyilkolt
nagyszülők, nagybácsik, nagynénik, akik java
része Ukrajna német megszállása alatt vesztette
életét. A család több tagját a Kijev tőszomszéd sá-
gában található Babij Jar szurdokába lőtték. E vér-
fürdőben, 1941. szeptember végén, közel harminc -
négyezer embert gyilkoltak meg (Kijev csaknem
teljes zsidó lakosságát), azt követően még több
tíz ezret, de ez már csak hozzávetőleg számsze-
rűsíthető. A hézagos családi emlékezet memen-
tója a kötet címe, hiszen bizonytalanok a mesélők,
hogy az írónő egyik dédanyját Eszternek hívják-e.
(Ezért került a címbe a talán — németül a vielleicht
— szó.) Az ő meggyilkolásánál plasztikusabban
aligha fejezhető ki a szenvtelenséggel párosuló ke-
gyetlenség, a vérszomjas gátlástalanság. A Kijev -
ből elmenekülő család a lakásban hagyta a járás -
képtelen idős asszonyt, aki eleget akart tenni a
németek felszólításának, hogy a megadott gyü-
lekezőhelyen jelentkezzen. Emberfeletti akarat-
tal — és több órás küzdelem után — a háza előtt
posztoló két német katonánál jelentkezett, akik-
nek előadta, hogy nem tud elmenni a gyülekező -
helyre. Ott helyben lőtték agyon.

Babij Jar az elhallgatás jelképe is, mert évti-
zedekkel a második világháború után is tilos volt
az emlékezés, amit Jevtusenko 1966-ban írott ver-
se tört meg — írja könyvében Katya Petrovszkaja,
ami bepillantást enged a sajátos vagy nem is any-
nyira sajátos szovjetunióbeli viszonyokba.

Fontos visszatérni a nyelv kérdésére, több ok-
ból is. Egyfelől kevés olyan sikeres nyelvváltás ta-
núi lehetünk a 20–21. század irodalmában, mint
amilyen a Petrovszkajáé, noha Nabokov és Kun -
dera példája figyelmeztet, hogy nem árt óvatosan

bánni az ilyen minősítéssel. Bár egy vele készült
interjúban a szerző úgy fogalmaz, a német nyelv
művelésében kiskorúnak tartja magát, a Talán Esz-
ter olyan kiérlelt, líraisággal kevert szöveg, ami
érvényteleníthet minden alkotói kisebbségi érzést.
Másfelől könyvébe belefogalmazza, hogy: „Oro-
szul gondolkodtam, zsidó felmenőimet kerestem,
németül írtam. Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy a nyelvek határmezsgyéjén járhatok
(…)” — és ez a sokféleség előnyére válik ennek
az utóbbi idők egyik leginkább torok- és gyo-
morszorító könyvének. Németül írni felszabadí-
tó érzés Katya Petrovszkajá nak, és nem mulaszt-
 ja el megjegyezni, hogy az oroszban a „nyemeckij”
a némák nyelvét jelenti. Miközben az alkotói fo-
lyamatban éppen az emlékezés visszahódításá-
nak eszköze lesz a tanult idegen nyelv. Az író apja
lánya német férjének mesélte el elsőként a Talán
Eszter címadó történetét, aki feleségének adta to-
vább. Az írói nyelvválasztás egyben ahhoz a nem
kívánt eredményhez vezetett, hogy Petrovszkaja
szülei számára ismeretlen nyelven született meg
a családi krónika.

A szerző dédszülei süketnémák számára mű-
ködtettek iskolákat. Páratlanul sikeres módsze-
rükkel bejárták Közép-Európát, Berlinből indul-
va Varsón át megérkeztek Kijevbe. Ükunokájuk
fordított utat tett meg. Kijevből ment Berlinbe, de
a maga hallgatásából neki is sikerült kitörnie. Lé-
tezik-e ennél valóságosabb családi örökség? Az
emlékezet meghódítása és visszavétele az alko-
tás erkölcsi mibenlétéről is sokat elárul. (Ford.
Kurdi Imre; Magvető, Budapest, 2015)

BOD PÉTER

PAVEL VILIKOVSKÝ: 
EGY IGAZI EMBER TÖRTÉNETE

2014. október 18-án Pozsonyban mutatták be Pa -
vel Vilikovský Egy igazi ember története című művét,
amely a K4 elnevezésű közép-európai könyvso rozat
első kötete. A visegrádi országok új könyvsoroza-
tának célja, hogy a nyelvi akadályokat elhárítva,
egy időben vehesse kézbe a közép-európai kortárs
szerzők művét a szlovák, a cseh, a lengyel és a ma-
gyar olvasó. A közös sorozat neve (K4) onnan ered,
hogy a könyv mind a négy nyelven „k” betűvel
kezdődik. 2014-ben az egyik legismertebb kortárs
szlovák prózaíró könyvére esett a választás. Pavel
Vilikovsky két alkalommal nyerte el a legjelen-
tősebb szlovák irodalmi díjat, az Anasoft Literát,
leg utóbb az Első és utolsó szerelem című prózakö-
tetével, mely egyben a 2013-as év legjobb szlovák
könyve volt.

Az Egy igazi ember története a Csehszlovák Szo-
 cialista Köztársaság ’70-es éveiben játszódik, de a
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