
A BÁRÁNY JEGYÉBEN
Kalász Márton: Gyermek-Bábel

Annak idején, még a trianoni országcsonkítás előtt,
nem volt ismeretlen irodalmunkban (egyáltalán
a régi Magyarországon) a „kettős kötődés és iden-
titás”, vagyis az, hogy egy író (vagy akárki) egy-
forma elkötelezettséggel vallja magát magyarnak
és németnek vagy éppen magyarnak és szlovák-
nak (tótnak), magyarnak és ruszinnak. A románok
és a szerbek esetében ez ritkábban fordult elő, ott
a vallási (az ortodox) identitás eleve meghatározta
a személyes és közösségi azonosulást. Az a népi
közösség, amelyből Kalász Márton származott,
azaz a tolnai németek (svábok) népcsoportja, so-
hasem érzett bizonytalanságot abban a tekintet-
ben, hogy egy igazából szerencsés, mert kettős
szellemi otthont adó identitás birtokában élhet szü-
lőföldjén, vagyis egyszerre lehet minden lelki meg-
hasonlás nélkül német és magyar(országi).

Ez a kettős identitás, amelyet a családi szárma-
zás és a szülőföld (illetve ennek története) együt-
tesen határozott meg, a második világháború elő-
estéjén került válságba, midőn a hitleri Harmadik
Birodalom politikája ki akarta szakítani a magyar -
országi németeket abból a hagyományos és termé -
szetes közösségből, amelyet különben lakóhelyük,
történetük és ezek mellett rokoni, baráti és mun-
katársi kötelékeik is meghatároztak. Ez a gonosz
stratégia, sajnos, nem volt eredménytelen, tudunk
tolnai vagy baranyai németekről, akik SS-egyen-
ruhában feszítettek (és végül szovjet koncentráci-
ós táborokba kerültek!). Olyan közösségi tragédia
volt ez, amelynek teljesebb feldolgozásával azóta
is adósunk a történetírás és a politológia.

Ezt az adósságot korábban is a szépirodalom kí-
vánta és tudta törleszteni, közelebbről néhány né-
 met származású magyar író, közülük is mindenek -
előtt Kalász Márton. A német irodalmi kultúrának
gazdag hagyományai vannak a hazai irodalmi
kultúrában, ezt olyan írók munkássága mutatja, akik
Pest-Budán, a Dunántúlon, a Felvidéken vagy Er-
délyben ápolták a hazai német irodalom hagyo-
mányait; a történelmi Magyarországon különben kö-
zel kétmillió német élt, és ezzel a románok után a
legnagyobb (igaz, földraj zi értelemben erősen szét-
tagolt) nemzeti kisebbséget alkották. A magyaror-
szági német irodalomnak sok százéves múltja van,
itt csak néhány nevet idézek fel, Schedius Lajosra,
Johann Ladislav Pyrker egri érsekre, Daniel Roth-
ra, Friedrich Solzra és másokra gondolok.

Kalász Márton gazdag életművének is szemé-
lyes köze van ehhez az irodalmi hagyományhoz,
jóllehet ő eleve magyar nyelven bontakoztatta ki
irodalmi tevékenységét. Gazdag és mindinkább ki-

teljesedő életművére tekintve utalhatok néhány szép
költeményére (ezek nagyrészt a most az olvasó ke-
zébe kerülő Gyermek-Bábel című kötetben találha-
tók), illetve három évtizede közreadott Téli bárány
című önéletrajzi regényére. Ez a személyes ta-
pasztalatok felidézésében és lírai mozzanatokban
gazdag regény két dunántúli német család és egy
dél-baranyai vegyes lakosságú falu hányatott élet-
történetét beszéli el. Nagyjából huszonöt esztendő
családi és közösségi krónikáját rajzolja meg, a har-
mincas évek közepétől az ötvenes évek végéig. Pon-
tosabban azokat a súlyos történelmi és közösségi
tapasztalatokat mutatja be, amelyek több ször is pró-
bára tették a Kárpát-medencében élő kisebbségi
népcsoportokat. Így a dél-dunántúli németeket is:
korábban a nagynémet terjeszkedés kívánta őket
felhasználni a maga önző céljai érdekében, később
a válogatást és méltányosságot nem ismerő meg-
torlás tette tönkre vagy keserítette meg életüket.

Kalász Márton a krónikás hangján vet számot
szülőfaluja német nyelvű közösségének drámai,
sőt kegyetlen tapasztalataival. A regénytörténet-
nek a megbékélés, a kiengesztelődés szolgálatá-
ban katartikus mondanivalója van: Kalász ar ra
utal, hogy az emberi áldozatnak mindig erköl csi
értéke van. Ezt mutatja a regény címének keresz-
tény szimbolikája is, nevezetesen a „bárány” mo-
tívuma. Kalász Márton visszatekintő beszámolója
közösségi regény, nincs kiemelkedő hőse, pusztán
egy-két „rezonőrje”, aki mintegy értelme zi mind -
azt, ami a történelem csapdájába esett kis falusi
közösséggel történt. Ennek a közösségnek nem a
közélet, a politika, hanem a természet ősi rendje
szabályozza az életét: az évszakok örök váltako-
zása, az időjárás, a táj mindennapi élete. A falusi
krónikát is az idő természetes múlása tagolja, so-
hasem a politikai események: ebben a kró nikában
évszámot, amelyhez kötni lehetne az eseménye-
ket, alig talál az olvasó. Ezt a természeti világban
és rendben élő falusi közösséget bontják meg,
majd sodorják veszélybe a külső világ: a szélesebb
társadalom, a történelem eseményei. A regény
mint közösségi krónika — ez szabja meg a Téli bá-
rány prózapoétikáját. Általában életképekkel, zsá-
nerjelenetekkel találkozunk, ezeket fogja át a pa-
raszti élet tablója, amelyet a „munkák és napok”
hésziodoszi nyugalma hat át. Ezt az ősi és tiszta
nyugalmat töri meg, pusztítja el a falu világába
beavatkozó hatalom, a politikai fondorlat és erő-
szak, mint a természetes élet végzete.

Valójában az emlékezetnek és a számvetésnek
ezt a regényvilágát idézik fel a Gyermek-Bábel írá-
sai: novellisztikus visszatekintések, emberi port-
révázlatok, személyes értelmű irodalomtörténeti
esszék és persze költemények is. Ahogy a költő fo-
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galmaz: a gyermekkorában közvetlenül német
nyelven, de tágabb értelemben magyar tájban, nép-
hagyományban szerzett kincsek alapvető él-
ményanyaga „oldotta fel” a lehetséges idegen séget.
Kalász Mártonnak eredetileg két „otthona” volt: egy
nyelvi otthona, ez volt a német nyelv és irodalom,
és egy tájbeli otthona, ez volt a dél-dunántúli táj —
ez egészült ki később azzal, hogy a magyar nyelv-
ben és irodalomban is otthonra talált. Valójában en-
nek a kettős, majd hármas otthonnak (szabadjon így
írnom) az „érzelmi geográfiája” adja könyvének
anyagát, határozza meg szellemiségét. A Gyermek-
Bábel, az előbb már utaltam erre, igen tágas spekt-
rumot mutat be, találkozunk családi és gyermek-
kori emlékekkel, íróelődök, így Vörösmarty Mihály,
Mikszáth Kálmán, Tamási Áron és Rónay György
személyes jellegű portréival, Liszt Ferenc és Mozart
művészetének felidézésével, a magyarországi né-
metek balladakincsének jellemzésével és termé-
szetesen a gyermekkor meghatározó tapasztala-
tainak életre keltésével. Mindezt igen meggyőzően
egészítik ki a költemények, amelyek mintegy tömör
lírai foglalatát adják annak a tapasztalatnak, nem
egyszer lelki drámának, de mindig békítő élmény -
nek, amelyet Kalász Márton a választott nyelvtől és
ennek irodalmától kapott. E versek közül most csak
két négysorost idézek ide, az Epitáfium — szép ma-
gyar nyelv két négysorosát: „Választott nyelvem:
anyanyelvem / láncba törője; nyelvem — / amin
ettől, látják, muszáj volt / már holtig énekelnem.”
„Választott nyelvem: anyanyelvem, / most már hol-
tig kitelnem — / mit fejfámon, látják, muszáj volt
/ megvallanom e nyelven.”

A kötet, legalábbis az én meggyőződésem sze-
rint, legfontosabb írása a Kísértés abban a kertben élni
címet viseli. Ez tesz tömör és igen őszinte vallomást
a nyelvváltás, a nemzetváltás lelki és kulturális küz-
delmeiről, és arról, hogy ez a személyes választás
milyen békítő eredményeket hozott. Nem volt
könnyű az írói személyiségnek ez az átalakítása, a
történelmi múltban ott kísértettek a dunántúli né-
meteknek a második világháború végén átélt meg-
próbáltatásai, nem egyszer az a gyanakvás, amely
a költő nyelvváltását és kettős identitásának, majd
végül magyar nemzeti identitásának a kinyilvání-
tását kísérte. A magyar nyelv meghódítása, tudni-
illik az, hogy ez a nyelv ne pusztán „utcai”, hanem
„költői” nyelv legyen, és alkalmas legyen a nemzeti
identitásváltás következményeinek kinyilvánítására.
„Amikor — olvasom az imént említett személyes
vallomást — középiskolába kerültem, irodalom-
tanárom nem tudta megfejteni, valójában milyen
nyelven beszélek is én magyarul. Végül belenyu-
godott, csak hunjaimtól, vótjaimtól próbált felelés
közben megszabadítani. Ebben a villódzó, utcai, me-
zei nyelviskolában kezdtem el verseimet íni. Így ér-
tettem imént a vakmerőségemet, s nem csak úgy,
hogy gátlástalanul beszéltem. Néha úgy tudtam

csak befejezni egy-egy együgyű klapanciámat,
hogy apámtól kérdeztem meg, hogyan hangozhatik
magyarul a szó, ami sejtésem szerint még ebből, ab-
ból a soromból hiányzik.”

Az identitás kialakítása mindig a személyes élet-
stratégia egyik legnagyobb küzdelme és próbaté-
tele, nemcsak egy németből magyarrá lett költő, egy
magyarnak született írástudó számára is. Ebben a
benső, lelki küzdelemben, talán megállapíthatom,
Kalász Mártont keresztény hite is segítette, amely
nemcsak vallási identitását határozta meg, hanem
a körülötte élő emberi világgal kialakított kapcso-
latait és vállalt kulturális azonosulását is. A „bá-
rány” nem véletlenül lett költészetének és szemé-
lyes vallomásainak emblematikus motívuma. Az
„agnus Dei” eszméje életére és életművére is rá-
nyomta bélyegét, a „bárány” képzete, amely ebben
az esetben sokatmondó szimbólumot jelent, mint -
egy összefoglalja Kalász Márton gondolkodásának
és keresztény hitének lényegét. Bárány című versét
idézem végezetül: „gyerekkoromban a bárány /
húsvét előtt a kerten túl / a rétet legelte; / ölelhettük
a nyakát — nem hasonlított / arra, akit fölfüggesz -
tenek / a keresztre (…) aki napkeltére aztán feltá-
ma dott / e bárány testébe vissza / vértelen sebbel
tért: / szökdelt a páston — senki se gondolt vele,
/ hogy ő lesz, / akit megölhetnek majd vétkein-
kért.” (Szent István Társulat, Budapest, 2015)

POMOGÁTS BÉLA

ADALÉKOK A SAUL FIA
ÉRTELMEZÉSEIHEZ

Saul fia, írjuk. Aztán olvassuk: ma meghalt Kertész
Imre. Pedig azzal nézegettem délután Kőbányai Já-
nos Kertész-napló és Saul fia-naplóját (Múlt és Jövő,
2016), hogy továbbássak abba, amit délelőtt a Túl
a feketén című érzékeny munkájában mégsem ér el
Georges Didi-Huberman (Jelenkor, 2016), abba a vi-
lágtalan magyar-zsidó „fekete lyukba”, amelynek
lakótelepi partvidékén a zsidó Kháron, Kertész Imre
tengette életét. Ezen a határterületen néha elegen-
dő fényt kap a kamerájával ott bóklászó Nemes Je-
les László és csapata is ahhoz, hogy dadogó szavakat
szóljanak, sötétnek látszó képeket felmutassanak,
nem lélegző emberi testekből hangtalan suttogá-
sokat, neszeket fogjanak mikrofonvégre. Nem va-
gyok zsidó, csak annyira, mint „minden ember
Ádámtól és Évától”, vagyis érintett vagyok, rokon,
mondhatni, testvér. Testvér vagyok a történetek ben
és az azokhoz való, azokhoz illő emlékezésben. Em-
lékezem, azokra, akikre emlékezni adatott: öltek
bennünket és öltünk mi is — a teremtés kezdetei
óta éltek, élnek az őseim, a gyerekeim, ahogy a Tie-
 id is. Véges emlékezet véges tárgyakkal bír csak
el. Nem lehet a mindenkire, a mindenre emlékez-
ni, és hogy akkor kik is az enyémek, az ugyanaz a
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kérdés, mint amit egykoron Annak az embernek fel-
tettek hitsorsosai, mármint hogy ki is az én fele-
barátom — túlmutat rajtunk. És most ráadásul már
nem is a felebarát érdekel, hanem a testvér, Saul fia.
Egy riportkötetben a film főszeplője, a Sault alakító
Röhrig Géza ezt mondja: „Az antijudaista bázis-
szövegek, kezdve János evangelista negatív topo-
szaitól (…) ezerszer több kárt okoztak, mint a Mein
Kampf”. Az előbb említett szerző evangéliuma
elején az Igéről ír: „Benne az élet volt, s az élet volt
az emberek világossága. A világosság világít a sö-
tétségben, de a sötétség nem fogta fel” (Jn 1,3–6).
Szerinte tehát az Ige személyes, ahogy az ember
meg az Isten is, és az Ige maga az Isten. Szerinte a
világosság a világba jött és az nem fogta fel. Mek-
kora sötétség kell ahhoz, hogy a világosságot ne fog-
juk fel? Mekkora felejtés kell ahhoz, hogy ne em-
lékezzünk? „Igen, az élet megjelent, láttuk,
tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök
életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk”
(1Jn 1.2), vagyis János szerint ez a zsidóktól jövő vi-
lágosság az élet — aki világosság. Amúgy ez min-
den film lényege azóta, hogy az elsőfilmes min-
deneket teremtő Jóisten elkezdte első és egyetlen
szűzrendezését. Látunk és tanúságot teszünk arról,
amit láttunk, látunk és látni fogunk.

A Saul fiát többek között nevezték gettó-filmnek,
holokauszt-filmnek, Auschwitz-thrillernek, láger-
giccsnek, erőszak-pornográfiának, pánik-képnek,
de zseniális műnek, új filmnyelv megteremtésének
is — cikkeznek róla németek, amerikaiak, nem né-
metek és nem amerikaiak, zsidók, nem zsidók, ná-
cik és nem nácik, közömbösök, anti- és filosze miták.
A cikkek, nagyvonalú összefoglalásban, többnyire
kétféle módon dolgoznak: vagy értelmezendő kul-
turális eseménynek, tettnek fogják fel a filmet, vagy
elemzendő műalkotásnak. A vizuális művészetek
vonatkozásában a képek kapcsán Erwin Panofsky
óta beszélünk leírói, elemzői vagy értelmezői ma-
gatartásformákról, kritikai módokról.1 Választott
tekintélyünk szerint ugyanannak a műalkotásnak
tehát van legalább (és most eltekintünk más,
ugyanilyen legitim műalkotás elemzői módszerek
ismertetésétől) háromféle módja, ahol és ahogyan
értelmes kijelentéseket tehetünk róla, ugyanakkor
a három lépés között sok szempontból átfedések
vannak, ezek nemigen kiküszöbölhetők.

A (1) képleírás tanult képesség, összetett folya-
mat, „mesterséggé” fejleszthető gyakorlottság, ami
soha nem öncél, hanem a kép majdani értelmezé-
sét szolgálja, és amihez szakismeret nem szükséges.
Objektív korrektívuma az, hogy tekintettel kell len-
nie a megformálás történetére, ami azért (is) szük-
séges, mert a leírás nem merőben szubjektív, hanem
objektiválható, azaz mások számára is követhető
(meggyőző erejű) kell, hogy legyen. A képleírás so-
rán elhagyandók az interpretatív és identifikációs
gesztusok — jól értesültségeink fitogtatása helyett

korlátozódjunk a színek, formák, alakok, irányok,
motívumok (az „első benyomások”) rögzítésére, és
tartózkodjunk az ítélet- és véleményalkotástól.
Ez az eljárás művi, de lényeges ahhoz, hogy min-
denki számára világos legyen, hogy mi is van (és
mi nincs) a képen. A Saul fia kapcsán ilyen típusú
leíró ambíciójú szövegeknek számítanak azok is,
amelyek nézői szavazatok tetszésindexei alapján
próbálják meg „leírni” (a tetszést), pontosabban azt,
hogy mennyire is tetszett az, amit láttunk. A film
tetszésindexe az angol nyelvterületen szavazato-
kat gyűjtő Internet Movie Database (IMDb) alap-
ján 7,9, míg magyar társa a Port.hu-nál ez az érték
5,4. (Például Mel Gibson A passiója előbbinél 7,1-t,
míg az utóbbinál 8,3-t ért el.)

A jelenségek síkján mozgó képleírástól
megkülönböztetendő a (2) képelemzés, amelynek
elsődleges funkciója a jelentéstulajdonítás. A pri-
mer élettapasztalaton kívül más szellemi tartalmat
nem kívánó leírással ellentétben írott és egyéb
(képi, auditív) források ismeretét igényli, amelyek
birtokában valamiféle jelentés tulajdonítható az adott
képnek. Az elemzéshez már hozzátartozik az iden-
 tifikáció, a kontextus megállapítása és a motívum-
történet felgöngyölítése is. A képelemzés egyik sa-
játos (Panofsky által itt nem tárgyalt) formája a
filmelemzés, amelynek során egyrészt számos
filmképet (mozgó filmkockák sora, időben kiterjedő
kompozíció, melynek tartalma egyetlen mozgás-
egység), másrészt auditív elemeket is figyelembe
kell vennünk.2 A megfelelő filmelemzéshez a film
valamiféle átirata (filmprotokoll) szükséges, amely-
ben rögzítjük a beállításokat, azok hosszát, a ka-
meramozgásokat, a történések és a hangok (zajok-
zörejek, beszéd, zene). Komplex tárgyánál fogva a
filmelemzés összetett és specifikus fogalmiság
hasz nálatát teszi szükségessé. A megfelelő proto-
koll elkészítéséhez ajánlatos tehát számba venni a
beállításokat; jelölni azok hosszúságát; megadni
a kamera pozícióját, mozgásait (perspektíva, fóku -
szálás, mozgás stb.); leírni a képek tartalmát; a cse-
lekmény menetét; illetve külön figyelmet fordíta-
ni az auditív tartalmak elemzésének. A Saul fia
esetében egyesek újító formanyelvi döntésnek mi-
nősítik a figyelemösszpontosító közeli képsíkok,
vagy plánok (az ábrázolt tárgy és a kamera objek-
tívje közötti távolság kicsi) nagy számát, illetve az
ebből fakadó érzékeléspszichológiai bizonytalan-
ságok előtérbe kerülését. A képi életlenségek a hát-
terek jelentőségét általában megnövelik, a nem lát-
ható hangforrásból származó háttérzajok, hangok
jelentőségét kiemelik. Ezzel együtt a tértapasztalat
bizonytalanná válik és a képek önmaguk meg-
kérdőjelezéseivé válnak. Erdély Mátyás, a film ope-
ratőre szerint például az e döntésből fakadó fo-
lyamatos életlenség „történetmesélési eszközként”
funkcionál (például a német nyelvterületi recen-
zensek közül Elmar Krekeler is ezt tekinti az
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egyik nagy erénynek). E döntésre is utalva Verena
Lueken kritikájában (film)pedagógiai értelemben
rafinált esztétikai katasztrófának minősíti a filmet,
ami a kép takarásából előburjánzó hanggal meg-
állapodásokat sért, vagyis hogy a Claude Lanz -
mann3 életművéből és nyilatkozataiból következő,
a tábor belső állapotait bemutató képekre vonatkozó
aszketikus „hallgatólagos tilalmat” a Saul fia (a bel-
ső felvételek és különösen is az auditív gazdagsá-
gából következően) megszegi. Ezzel a kikerüléssel
a film felülírja az amúgy már számtalanszor ki-
mondott „hallgatólagos megállapodást”, és kame -
ráival, eszközeivel belép oda, ahová levetett saru-
val sem lenne szabad. (Ezzel szemben a film egyik
szakértőjeként dolgozó Vági Zoltán történész
maga is említ egy ellenpéldát, Nelson Szürke zóna
(2001) című filmjét, ami már jóval korábban be-
merészkedett birkenaui belső területekre. Jonathan
Rosenbaum4 például a maga bölcsességével a film
erényeit taglalva finom filmtörténeti utalásokat is
tesz, melyekkel az ilyen típusú elemzői eszközök
minőségi használatára szolgáltat jó példát.)

A (3) képértelmezés már jóval összetettebb fo-
lyamat, amely komplexebb igényeket is támaszt.
Szükséges hozzá az értelmezendő kép szocio-
kulturális kontextusának, a produkcióstruktúrák-
nak, a megformálás-, típus- és motívumtörténetnek
az ismerete, illetve amennyiben a hatáselemezés a
célunk, a recepció feltárásához szükségesek nézett -
ségi és tetszési adatok, vagy legalább egy kérdőív
(e téren a médiapszichológiának is komoly szere-
pe lehet, amelyen belül külön ágat képez a képek
hatásának kutatása). Minden értelmezői esetben a
produktum- és a produkcióelemzés az alapvető,
a hatáselemzés szükségképpen ezekre épülhet. Az
értelmezéshez elengedhetetlen a kutatás, amellyel
eleget tudunk tenni a fentebb említett követel-
ményeknek (a kép történelmi kontextusának re-
konstruálása /a jelentés kortörténeti megállapí-
 tásához/, illetve a kép motívumtörténetének
felgöngyölítése /előzmények, ábrázolás-típusok,
stíluselemek, hagyományok, címzettek köre, ké-
sőbbi jelentésváltozások stb./). A film mint vizuá-
 lis kommunikációs médium továbbá szóra bírha-
tó (hogy egy másik elemzési módszert röviden
mégiscsak említsünk) a létrehozás-elemzés (vagy -
is az előzmények), a termék-elemzés (a produktum,
a munka, a mű, a termék) és a hatás-elemzés (fo-
gadtatás) szintjén is. A Saul fia esetében sokféle ér-
telmezést olvashatunk éppen ennek a problemati -
kának a mélyebb megvilágításához hozzásegítendő,
ezek befogadástörténeti pozíciója és jelentősége egé-
szen különböző lehet.

A film, a műalkotás utóélete és a filmmel kap-
csolatos leíró, elemzői és értelmezői munkák később
majd belekerülnek egy nagyobb egészbe, amely-
ben az egész világ minden (a Saul fiával együtt „ke-
letkező”) filmje és azok kritikái is szerepelnek majd,

és amely hosszú távon és nemzetközi szinten is el-
helyezi és a maga helyén értékeli a tárgyalásban
érintett filmet. Jelen írásban csak arra lehet mód,
hogy számot vessünk a hátralévő feladatokkal —
azzal a bonyolult „szemantikai mezővel”, ami a Saul
fia esetében megmozdulhat a fejünkben, a szívünk -
ben: a fentebb említett Georges Didi-Huberman a
„Saul maga a haldokló” kifejezésével és értelme-
zésével például szembemegy azzal, amit a film (töb-
bek által amolyan haszidnak nevezett) főszereplője
mond, amikor a „túlélést” igen helyesen elégte-
lennek nevezi. (Amúgy Röhrig Géza /outsider —
mert nem eléggé filmszakmai/ megnyilatkozásai
számolnak egy olyan síkkal is, amire egyelőre a po-
zitivista tudományos ambíciójú filmtudomány
nem is lehet képes (hiszen más típusú megfelelé-
si kényszereknek esküdött hűséget jó száz évvel eze-
lőtt) — nem feledkezik meg a dolgok valódi tétjé-
ről, és ezt a tétet nem szégyelli akár alkalmas, akár
nem, előhozni, elővenni, az asztal tetejére tenni. És
ezért ő, és azok, akik nevében megszólal, egészen
boldognak nevezhetők.) A marxista alapokon ide-
alista André Malraux szerint is nincs története az
igazán boldog népeknek. Azok, akik boldogan élik,
táncolják, ünnepelik, betegeskedik, temetik végig
és elfogadják (szeretik?) az életüket, azoknak kisebb
gondjuk is nagyobb, mint másokat igába hajtani,
elnémítani, kizsákmányolni, szolgasorba dönteni.
Így aztán menetrendszerűen igen gyorsan le is gá-
zolja őket valamelyik kedves szomszédjuk. Aki a
történelemben túl akar élni, annak számolnia kell
többek között a boldogtalansággal is. Ahol nincs túl-
élés, ott nincs történelem és boldogtalanság sem.
Aki túlélni akar, az megkapja, mint üveggolyót, a
történelmet, aki viszont vereséget szenved, akit le-
tipornak, annak mindeközben olyan (gyakorlati,
például temetési) feladatai lesznek, amelyekről most
illetlenség lenne további szót ejteni. Ezért is a sors-
talanság a minta — áldja és őrizze Isten a magyar
zsidó-zsidó magyar Kertész Imrét és mindazokat,
akiktől — minden ellenkező híresztelés ellenére —
sorsot, életet, halált, boldogságot tanulhatunk!
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