
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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helyszín lehetne a Lengyel vagy a Magyar Nép-
köztársaság is, mivel minden közép-európai em-
ber ráismerhet benne saját múltjára. A történet
ugyanis egy névtelen kisember életéről szól, aki
a 40. születésnapja után rádöbben, hogy valami
maradandót akar alkotni az életében. Úgy tűnik,
felívelőben van a karrierje, a munkahelyén elő-
léptetik, s így magasabb fizetést, elismerést kap.
Életében először szerelmes lesz, és családja mel-
lett még a szeretőjére is jut ideje. Időközben a tit-
kosszolgálat is megkeresi, információkat ad és kap,
ettől pedig még fontosabbnak érzi magát. Azt gon-
dolja, megértheti, sőt irányíthatja azt a rendszert,
amelyben él. Egyre magasabbra jut a szocialista
ranglétrán, és eközben nem érzékeli a veszélyt,
nem látja a buktatókat, és nem sejti, hogy minél
magasabbra jut, annál nagyobbat zuhanhat.

Főszereplőnk a fiától, Zdenótól kap egy naplót
40. születésnapjára. Azon gondolkodik, mit kezd-
hetne ő egy naplóval, hiszen általában a „jelentős
emberek” írják le gondolataikat: politikusok, írók,
színészek, hadvezérek, tehát olyan személyek,
akik fontos eseményekben vettek részt. Mit ír-
hatna le egy épület gondnokaként dolgozó egy-
szerű ember? Megfogalmazódik benne a kérdés,
hogy tiszteli-e őt a fia? „Zdeno vajon felnéz rám?
Vagy csak célozgat, hogy szeretne rám felnézni,
mint azokra, akik naplót szoktak írni?” (11.) Elha-
tározza, hogy elkezdi írni a naplót, de csak akkor
jegyez fel valamit, amikor történik vele vala milyen
különleges esemény, vagy netán egy érdekes gon-
dolat jutna eszébe. A naplóírással tehát az a cél-
ja, hogy életének fontos történéseit papírra ves-
se, valamint az, hogy bebizonyítsa fiának, hogy
gondnokként is fontos pozíciót tölt be az üzem-
ben. „Miért írom le ide mindezt? Egyrészt magam
miatt, hogy vénségemre fel tudjam frissíteni az
emlékeimet, és főleg azért, hogy ha a fiam felnő
és meglesz a magához való esze, akkor elolvas-
hassa, hogy az apja hogyan próbált meg eliga-
zodni a világban, mit gondolt a dolgokról és mi
mindennel kellett megküzdenie… Hogy ahogy
mondani szokás, én is voltam valaki, a magam
módján, hogy felnézzen rám, még ha nem is vol-
tam olyan híres, mint Eizenhauer vagy De Gaul
tábornok, Hruscsov és a többi nagykutya. Azok,
akik ki szokták adni a naplóikat és a visszaem-
lékezéseiket.” (27.)

Az Egy igazi ember történetének főhőse nem hí-
res hadvezér vagy politikus, egyszerű életet él, nin-
csenek világmegváltó tervei, csak boldogulni
szeretne a mindennapi életben. „Nekem bőven
elég, ha saját magamról tudok gondoskodni. Ez
az én politikám.” (25.) Nem tesz különösen sokat
azért, hogy sikeres legyen a magánéletében vagy
a munkahelyén. Mindenkinek próbál megfelelni,
de csak pont annyit tesz, mint amennyit szüksé-

ges: ellátja a kötelességét otthon és az üzemben is.
Inkább a külső tényezők és emberek határozzák
meg a sorsát, ő pedig sodródik az árral, mindent
elfogad, és nem kérdőjelezi meg az okokat. Épí-
tésvezetőből először gondnokká nevezik ki, majd
az igazgató bizalmát elnyerve az általános ügyek
referense lesz. Ezután kezd közeledni hozzá az
üzem egyik legcsinosabb dolgozója, Ozgajova elv-
társnő, aki eddig nem fordított különösebb fi-
gyelmet rá. Nem sokkal ezután a titkosszolgálat
embere is felkeresi „Ondro unokatestvéreként”, és
információkat csöpögtet el neki az igazgatóról és az
üzemben zajló törvénytelen cselekményekről.
Ol vasóként már ekkor sejthetjük, hogy főhősünk
bukásra van ítélve, ő azonban nem tartja gyanús -
nak a történéseket.

Az egyházat többször a párthoz hasonlítja: „az,
hogy ki tartja fenn a rendszert, az egyház, mint
régen, vagy a kommunista párt, mint ma, az alap-
jában véve mindegy”. (106.) Az egyházhoz és a
kommunista párthoz való viszonya is mutatja,
hogy nincs határozott véleménye és elképzelése.
Nem tud kiállni egyik mellett sem, inkább csak
sodródik, és oda csapódik, ahol segítséget remél,
képes megalkudni bárkivel, ha szükségét érzi.
„…de ha egyszer a politika mindenütt jelen van,
akkor nem lehet előle csak úgy elbújni, még ha
egyenesen egérlyukba bújik is az ember, akkor
sem.” (24.)

Azért kezd naplót írni, hogy bizonyítson a fiá-
 nak, hogy amikor felnőttként elolvassa, büszke
legyen az apjára. Tragikuma, hogy végül buká-
sának történetét írja meg. A főszereplő naiv és el-
bizakodott, sokszor válik nevetségessé a kör-
nyezete és az olvasó szemében is. Talán már az
elején sejtjük bukását, amit ő még az utolsó nap-
lóbejegyzésében sem érzékel igazán, sőt egy új
kezdet lehetőségét látja. „Hát így állok most, ten-
gernyi baj zúdult a nyakamba, siránkozhatnék
sorsomon, hogy mi lett a vége, pont mikor tö-
retlenül haladtam előre a lehető legjobb úton. De
azt mondom magamnak, hogy nem vagyok én
anyámasszony katonája, nem fogok sírni, igaz,
hogy vége a főigazgatóságnak s lehet, hogy vége
a házasságomnak is, de már körvo nalazódik egy
új kezdet.” (221.)

A főszereplő bizakodva tekint a jövő felé, de
mi már látjuk, hogy nagy valószínűséggel újabb
vállalkozásában is csak bukásra van ítélve. Nem
ítéli el a kort és a rendszert, amelyben léteznie kell,
a lázadás helyett az elfogadást választja: nem ké-
pes megérteni azt, hogy ebben a rendszerben nem
lehet együttműködni anélkül, hogy ne veszítene.
(Ford. Garajszki Margit; Kalligram, Pozsony, 2014)

TAR MARGARÉTA
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