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Rilke és a világháború
Egyesek, ha korunk átlagfogyasztójára és az � mentalitására gondolnak, szent 

borzadállyal tekintenek a rilkei erkölcsiség intaktságára, ars poeticájának leg-

magasabb igényére, a költ� szavaival az alkotás „eredend� haszontalanságá-

nak, szabadságának és intenzitásának” követelményére. Mintha nem éppen 

ezekben láthatnánk a rilkei magatartás máig ható felhívó erejét, mintaértékét, 

ha úgy tetszik, aktualitását. Mintha ez az élete utolsó éveiben a muzot-i lakó-

toronyba zárkózó vándor-poéta valamiféle elefántcsonttorony valóságos és 

képletes lakója is lett volna.

Hát nem. Ha kézbe vesszük Báthori Csabának a Napkút kiadásában frissen 

megjelent Rilke-levelezésgy�jteményét [Rainer Maria Rilke: Levelek I–IV.], s e 

két és fél ezer oldal világháborús tapasztalatát keressük benne, meglep�en 

b� forrásra találunk. Eme anyag válogatása is kitenne egy külön kötetet. Itt 

persze erre nincs mód, csupán néhány levél közlésére, de talán ennyib�l is 

kiderülhet, hogy a rilkei autentikusságnak semmi köze a kor eseményeit�l való 

elzárkózáshoz. Minden volt ez, csak nem valamiféle szellemi splendid isolation. 

Éppen ellenkez�leg: a  háború mindennapi hányattatásait átélni kényszerül� 

költ� szenvedés- és részvétteli (részvételi!), éppen ezért hiteles megnyilvánu-

lása. Hitelességét gondolatainak mélyenszántó, ma is revelációszámba men� 

eredetiségén és ugyanakkor telitalálat-szer� pontosságán mérhetjük.

Meglep� hasonlósággal némely mai (utólagos történelmi tapasztalatoknak 

is birtokában lév�) tanulmány állításához. George Kennan amerikai történész 

szerint az els� világháború „a XX. század �skatasztrófája” volt, mely „szétrob-

bantotta Közép-Európát, és utat nyitott annak a három eszmének, melyek 

mindegyike világuralmat követelt magának, mérhetetlen szenvedést hozva az 

emberiségre: a bolsevizmusnak, a nácizmusnak és az anglo-amerikanizmus-

nak”. Mindezt az Ita Wegman Alapítvány (a hazai és külföldi antropozófusok) 

június 27–29-i konferenciája meghívójának bevezet� soraiban olvasom.

Rilkének persze ezen eszmék közül a nácizmusra és a bolsevizmusra kevés-

bé lehetett rálátása, mint arra, amit az idézet „anglo-amerikanizmusnak” nevez 

(manapság inkább a globalizmus, fogyasztóiság és/vagy technokapitalizmus ne-

ve alatt) – ezt nagyon is pontosan érzékelte és érzékeltette. A Marianne Mitford-

nak írt 1915. március 5-i levelében olvashatom a következ� passzust: „…
napról 

napra kevésbé tudom fölfogni, hogyan tarthat ilyen sokáig ez a b�n… hogy 

micsoda dolgok buggyannak ki – szakadatlan – az emberekb�l! akár az utóbbi 

évtizedek haladása, ugyanolyan emberi csinálmány ez a beláthatatlan esemény 

is; halál-technikai térre átterelt üzleti ügyeskedés, embertelen háborús kísérlet, 

amelyben – úgy rémlik – nem ismer határt az emberi kíváncsiság, az er�szak és 

a kivagyiság.” Hasonlóan nyilatkozik a Helene von Nostitznak szóló július 12-i 

levélben is: „…nem is a téboly a háború legnagyobb átka, hanem az, hogy a 

z�rzavarból egy elüzletiesedett, nagyon is emberi világban hasznot húznak és 

kizsákmányolják, hogy az isten […] nem tudja szándékát visszavonni…”

Ha fi gyelmesen olvassuk e leveleket, azért a másik két totalitárius esz-

mével kapcsolatos megjegyzéseit is észrevehetjük (ha nem is mai szóhasz-
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nálatunk szerinti kitételben). A  forradalom után emigrációba szorult Leonyid 

Paszternakot vigasztaló 1926. március 14-i levelében írja (Oroszországról és 

a kommunista rendszer esélyeir�l) Rilke a következ�ket: „Igen, sok változást 

kell kibírnunk, f�leg az Ön országának: de – ha mi magunk nem érjük is meg 

feltámadását – a mély, az igazi, az örök túlél� Oroszország csak titokzatos gyö-

kérzet-rétegéig rokkant vissza, mint egykor a tatár uralom alatt.” Oroszország 

a tatár uralom alatt – fi gyelemre méltó történelmi analógia. S hogy a nemzeti-

szocializmus csíráját hordozó Németországról, a  korabeli „német mizériáról” 

és ennek történelmi gyökereir�l se feledkezzünk meg, álljanak itt az Aurelia 

Gallarati-Scotti olasz írón�nek szóló 1926. február 14-i levél szavai: „Vissza kell 

térnünk Albrecht Dürer és a régi mesterek rajzaihoz, hogy újra felismerjük a 

németek valódi arcát; ennek egyik vonása a parasztnak és a városi embernek 

az a szigorú és tartós alázata volt, amelynek még halvány nyomait sem talál-

juk korunk hiú grimaszaiban; mert ezekben tapasztaltuk meg a nemzeti érzés 

legfelel�tlenebb eltorzítását: ugyanis minthogy az nem alapozhatott közös 

hagyományra, el�bb meg kellett teremteni, s�t egyik napról a másikra ki kel-

lett találni. II. Vilmos uralkodása alatt (aki szerintem a korszak legundorítóbb 

fi gurája volt) ennek a szegény, számtalan (homlokegyenest ellenkez�) elemb�l 

összefércelt népnek az öntetszelgés és rossz ízlés absztrakcióját kellett megte-

remtenie, amelyben aztán csalatkozott, anélkül hogy a legcsekélyebb mérték-

ben zöld ágra verg�dött volna.”

Százéves história, és mégis eleven szavak. Miért is? Talán leginkább azért, 

mert Rilke még az ilyen, számára közvetlen jelent�séggel bíró eseményeket 

sem az ún. történelmi aktualitás szemüvegén vagy nagyítóján át szemléli – még 

ezeket is a költészet és a Lét örök-aktuális, de máig megoldatlan kérdései 

–  ennyiben feladatai – fel�l közelíti meg. Lotte Hepnerhez intézett 1915. no-

vember 8-i levelében olvashatunk ezzel kapcsolatos gondolatokat: „…miután 

[…] az összes emberien tudatos jelentésb�l – úgy t�nt – kivontuk Istent és a 

halált (mint nem itteni-földi, hanem kés�bbi, másféle-távoli, idegen adottságot), 

fokozatosan felgyorsult az itteni-földi világ összezsugorodott szerkezetének kör-

forgása; az úgynevezett haladás egy magába gabalyodott, elfogult világ esemé-

nye lett, amely megfeledkezett arról, hogy – bármiként mesterkedjen is – eleve 

Isten és a halál uralma alatt áll.” Rilkét e levél tanúsága szerint az „emberinek” a 

technikai civilizációban való elidegenedése foglalkoztatja, s minden igyekezete 

arra irányul, hogy ennek káros szemléleti következményeit�l megóvja (nagy szó, 

mégse féljünk kimondani) az emberiséget. A világháborúban eme igyekezet sú-

lyos sérülését is látja. 1915. június 26-án, szintén egy Marianne Mitfordnak szóló 

levelében írja a következ�ket (egy nemrégiben olvasott Hausenstein- könyvvel 

kapcsolatban): „…micsoda roppant talapzatokra települ minden hagyományos 

jogtalanság; és hogy – úgy látszik – örökké az összeomlott emberség […] 

szolgál alapul a fölegyenesedéshez, akár az �serd�ben. […] Az a fölzúdulás és 

pusztítás, amely megfogja, elragadja, föllázítja és megsemmisíti az emberisé-

get, csak hasonlat lehet, utólagos igazodás mintegy, és azoknak a láthatatlan 

architektúráknak a lerombolása, amelyek létünk igazi alakját alkotják.” Rilke 

esetében nagyon is ezeknek a „láthatatlan architektúráknak” a féltésér�l és óvá-

sáról van szó – szinte minden megnyilatkozásában.

Suhai Pál
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Végezetül álljon itt egy szerkeszt�i megjegyzés is. A Napút jelen folyóiratszá-

mának alábbi Rilke-válogatása terjedelmi okokból nem demonstrálhatja mara-

déktalanul a fönti írás szerz�jének gondolatmenetét. Ez a rendelkezésre állónál 

nagyobb teret igényelne. Itt csak arra vállalkozhatunk, hogy a háború három 

évéb�l közlünk egy-egy Rilke-levelet. A  tengerb�l egy csöppet – reményeink 

szerint ennyi is alkalmas lehet az emlegetett rilkei gondolkodásmód és min�-

ség érzékeltetésére.

  

MAGDA VON HATTINGBERGNEK

Landhaus Schönblick Panzió

Irschenhausen Ebenhauseni Postahivatal

Telefonszám: 129

1914. szeptember 2-án

Nem minden szégyenkezés nélkül érzem, érzem, kedves Magda: Te tör�d-

tél velem, és én nem siettelek megnyugtatni, noha megtehettem volna, hiszen 

olvashattam Reginának írott kedves leveledet. – De, ugye, elhiszed nekem, 

hogy levélíró tollam hangja tökéletesen elfulladt az utóbbi napok beláthatatlan 

eseményei miatt; ki létezik ma, ki hallja meg életének és gondolkodásának és 

egzisztenciájának hangjait? – én vagyok-e még én? kérdem olykor magamtól, 

mi vagyunk-e még mi? – Nem, mindannyiunkat er�szakosan letaszítottak egy 

hallatlan világ szakadékába, melynek semmi más köze nincs eddigi világunk-

hoz, mint az, hogy fölfoghatatlan, de valami új, rettenetes és halálos módon 

fölfoghatatlan.

Ennek ellenére eddig – küls�leg – pontosan követhettem korábbi terveimet: 

július 19-én hagytam el Párizst, mintegy két hónapra elegend� cókmókkal; 

egyébként minden ingóságomat, mindent, de mindent odahagytam egy félfor-

dulattal bezárt párizsi szobaajtó mögött, nem is gondolok rá, mi lehet velük 

azóta, s  hogy nem veszítettem-e el �ket mindörökre. Göttingen érintésével 

el�bb Lipcsébe utaztam, onnan augusz tus elsején Münchenbe, ahol Stauf-

fenberg vett kezelésbe (már fi zikailag, nem pszichoanalitikusan); aztán – az � 

kívánságának engedelmeskedve – körülbelül tíz napja ideköltöztem vidékre, de 

ez a tartózkodás (mint látom) nem lehet tartós és hasznos… milyen elérhetetle-

nül messzire került t�lem az ártatlan, tiszta természet, egészen csak kép, kép, 

mindent túlharsogott és lebírt az id�. Így hát valószín�nek tartom, hogy hama-

rosan ismét visszatérek Münchenbe abban a reményben, hogy dolgozhatom, 

dolgozhatom, míg ki nem derül, hogyan sikerül egyébként beolvasztanom 

er�imet a teljesítmény általános tartalékaiba. Egyel�re alig van tervem, nem 

is tudok hozzáfogni semmihez, minden hideg, ha dolgozhatnék, tán könnyí-

tenék a lelkiismeretemen, – mert én csak a munkában szolgálok valódian és 

maradéktalanul, s ha pillanatnyilag sovány vigasz is: de végül azok, akik majd 

visszatérnek, mégiscsak korábbi szívükhöz vágynak majd csatlakozni, s boldo-

gok lesznek, ha folytathatják korábbi szívük munkáját és elláthatják lelküknek 

nyugodalmas háztartását.
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De ki gondol ilyen messzire. Úgy tornyosul el�ttünk ez az esemény, mint 

valami veszélyekkel fenyeget� gigászi hegység, és egész jöv�nk mögötte torló-

dik, mintegy elérhetetlenül. – Hát ilyen egész világot vel�kig megrenget� rob-

banásba kellett torkollnia, mondd, kedves Magda, annak a feszültségnek, ame-

lyet oly elevenen érzékeltem, éppen Párizsban? Isten adja, hogy utat találjak, 

hogy fölfedezzek egy kis helyet, ahol éber és érz� ember lehetek, ahol most is 

sikerülhet megteremtenem szívemnek végs� és legtisztább bizonyságait.

Szeretettel köszöntlek, Magda; a Te segít�kész természeted, tudom, neked 

szó nélkül er�t ad majd, hogy tevékeny maradhass és örülni tudj a poklok pok-

lában is, és ott, ahol vagy, jót tudj cselekedni.

Rainer

HELENE VON NOSTITZNAK

jelenleg: München, Widenmayerstr. 32III

(Koenig leveleivel)

1915. július 12-én

Kedves kegyelmes asszonyom,

tegnap, vasárnap, érkezett meg levele; még az este folyamán szerettem 

volna válaszolni rá, de hát mire én mostanában rábeszélem a tollam… Írni ma 

azt jelenti: er�nkön felül teljesíteni valamit; mert mit írjon az ember, amikor 

– bármihez nyúljon – minden elmondhatatlan, fölismerhetetlen, amikor semmi 

nem a miénk többé, se érzelem, se remény; amikor a szenvedésnek, keserv-

nek, föláldozásnak és szükségnek nem is tudom, honnan vett hallatlan tarta-

lékait éljük fel nagyban, mintha Minden és Mindenki létezne valahol egészben, 

és sehol nem létezne Egyes Ember; sehol nem alkalmazható többé az egyedi 

szív mértéke, amely máskor mégiscsak ég és föld és minden magasság és 

mélység egysége volt. Mert mi más volt a fulladozónak sikolya, s  lett légyen 

az a falu bolondja, aki kapálózva hirtelen érthet�bb üvöltéssel bökte ki fejét 

a vízb�l, – és mindenki azonnal hanyatt-homlok rohant segíteni, és menteni 

akarta és megakadályozni a pusztulását, s�t a legfürgébb férfi  kockázatot is 

vállalt érte. Milyen emlékezet el�ttivé vált a világ, Heiligendamm is, akár a 

gyermekkor ideje, olyan távoli és vétlen-ártatlan… melyikünk fog valaha is újra 

így érezni!? Ön azt mondja, hogy „most még mélyebbnek és leny�göz�bbnek 

érezzük Beethovent és a csillagokat”, – talán azért van így, mert (mint írja) Ön 

valamely személyes fájdalmat szenvedett el a tartós közfájdalom folyománya-

ként – s ez talán segít –, én nem így vélekedem, számomra mindez, minden 

valódi nagyság és megrendülés a másik világ birtoka maradt, a korábbié, egy-

korié, amelyben én ugyan rég szenved�, de soha nem megdermedt, soha nem 

betemetett ember voltam, soha nem olyan, akire ráripakodtak, mert nem ért 

a szóból. Minél tovább tart ez a háború… de hiszen nem is a téboly a háború 

legnagyobb átka, hanem az, hogy a z�rzavarból egy elüzletiesedett, nagyon 

is emberi világban hasznot húznak és kizsákmányolják, hogy az isten, ha már 

egy isten sújtotta közénk ezt a katasztrófát, nem tudja szándékát visszavonni, 

mert az emberek kapzsi módon, bírvágyóan, lelkiismeretük egész súlyával rajta 
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csüggenek. Embervadászat ez, mint ahogy az utóbbi évtizedekben is emberva-

dászat volt már minden, gyalázatos tülekedés, profi thajhászás, kivéve egy-egy 

fájdalmas hangot és képet, kivéve néhány fi gyelmeztet� és int� szót, néhány 

buzgó fi gurát, aki saját szívének parancsát követte s az ár ellen úszott. Milyen 

gyakran – örökké – ismételgette Rodin a helytelenítés szavait, a dolgok folyá-

sával szembeni gyanakvását, már-már magam is sokalltam, hogy minduntalan 

ugyanazokkal a szavakkal tette ezt, én az effélét fáradtságnak véltem, pedig 

ítélet volt; és Cézanne, az öreg Cézanne, amikor a kinti világról beszéltek neki, 

és alkalma adódott kiszabadulni Aix csöndes utcáira, azt üvöltötte kísér�jének 

fülébe: „Le monde, c’est terrible…” – mint egy prófétára, úgy gondolunk ma rá, 

és vágyakozunk egy ilyen üvölt� dervis után –, de hát eltávoztak �k, eltávoztak 

az aggastyánok, akiknek hatalmuk lett volna most zokogni a népek színe el�tt.

Mélyen tisztelt barátném, mondja, szeme elé kerültek  Georg Trakl versei 

(„Sebastian im Traum” és „Költemények”, Kurt Wolff kiadása)? – most ér ide, 

éppen ma, a  Brenner- évkönyv Trakl utolsó költeményeivel: szörny�-szörny� 

szenvedések között halt meg Krakkóban, a  hely�rségi kórházban, a  gonosz 

idegen apokalipszis kell�s közepén, s mégis talán saját szenvedésének gyöke-

rére forradva, mely kiserkentett és kibontott még egypár virágot. Az én (mel-

lékelt) versemb�l, ugyanebben az évkönyv-számban – Heiligendammon már 

felolvastam Önnek – láthatja, mennyire elnémultam, nem tudtam küldeni mást. 

Tegnap valóban fölütöttem a menetrendet, gondoltam, átmegyek Nauheimbe 

– nem. Túl messze van. Olyan szívesen láttam volna Önt, ez a levél is tanúsítja, 

nemdebár? Kérem, írjon majd megint.

Örök híve, a régi módon

Rilke

BERNHARD VON DER MARWITZNAK

München, Hotel Continental,

1918. március 9-én

Kedves von der Marwitz úr,

életemnek hány, de hány szakaszában viszonozhattam volna b�ségesen 

családtagjainak föltétlen odaadását… Ha azonban most vonnám Önt be éle-

tembe – akár a legcsekélyebb mértékben –, az azt jelentené: ínségbe taszítom, 

és ez az ínség annyira feneketlen, hogy aligha foglalható ill�en szavakba. Hi-

szen hát – jelenlegi életének er�szakos és apokaliptikus körülményei közt – ha 

valami kívánatossá tehetne az Ön szemében egy-egy levelet, az nem lehetne 

más, csakis a bel�lük áradó bizonyosság, hogy nem, még nem szakadt meg 

ebben az országban a szellemi folytonosság. Csakhogy éppen ez az, amit én 

pillanatnyilag csöppet sem tudnék tanúsítani. Ellenkez�leg (ami engem illet), 

azt mondanám: az összes általános és igen súlyos személyes körülmény össze-

fogott, hogy megszakítson bennem minden áramlatot, és elszigeteljen attól a 

tápláléktól, mely máskor életben tartott – a legvészesebb napokban is, téveszt-

hetetlen gyökerek nedveivel, fölt�nés nélkül. Minél jobban tudatára ébredtem 

e sorscsapásnak, annál éberebben igyekeztem tájékozódni ebben az átkozott 
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korszakban; de éppen ez a tájékozódás még csak fokozta nyomorúságomat. 

Mert hát hol van még valami ebben a kétségbeesett világban, amit láthatunk a 

szemünkkel? Hát nem arra gondol-e az ember: el kéne végre vonulni valahová 

– megrakodva annak sokéves tudatával, hogy mi minden kárhozat gyülemlett 

föl ebben a korban –, el oda, ahol térden állnak az emberek és zokognak a 

pusztaságban –; én érteném ezt, közéjük vetném magam, és az � zokogásuk 

oltalma alá helyezném az én jajkiáltásomat. Nem marad hátra más, mint részt 

venni a katasztrófában, azaz újságot olvasni ebben az országban, – töltekezni 

a kétes és gyanús látszat-történetekkel, melyeket a lapok naponta összehor-

danak, és fájdalmat és szorongást végül már csupán abban a fordításban 

ismerni, amellyel egy-egy vezércikk megkínálja az embert, mindannyiunkat. 

Bármennyire borzalmas is a háború önmagában, ez – úgy rémlik – még té-

bolyítóbb: nyomása sehol soha nem járult hozzá ahhoz, hogy emberibb arcot 

adjon az embernek, hogy Isten felé terelje �t, az egyedet és a tömeget – mint 

ez nagy ínségek idején, korábbi korszakokban megtörtént. A közben kidöngölt 

síkon, ahol az újságok igyekszenek minden eseményt egy felel�tlen szó-átlag 

levébe mártani (olyan s�rítmény ez, melyben sürgetés és sejtelem keveredik 

tényekkel, nyers gazdasági er� keveredik isteni érdekkel): ezen a síkon a lapok 

ügyesen kimesterkedik minden feszültségnek a folytonos egyensúlyát, s arra 

idomítják az emberiséget, hogy szüntelen hír-halmazt nyeldekeljen valódi világ 

helyett; azt komoly szándékkal megemészteni amúgy sincs senkinek sem ideje, 

sem érkezése.

Én soha nem voltam, és nem is lehetek soha újságolvasó. Elegem van. 

Éppen ma érdekl�döm levélben egyik barátomnál, nem tudna-e rendelkezé-

semre bocsájtani egy csöndes kis szobát valahol vidéken, ahol nem kellene 

látnom senkit és nem kellene szóba állnom senkivel; néhány olyan feltétel, 

mely eddig is gyakorta kedvezett munkámnak és gondolkodásomnak. Félek, 

lebetegszem, ha nem válthatom mihamarabb magányra létezésem, s nem hall-

hatom a természet és az évszak üzenetét. Talán eljön még az az id�, amikor 

Friedersdorfban vagy környékén valamilyen kis vadászkunyhó megadja majd 

ezt a retraite-et; (ezután örökké szükségem lesz egy efféle menedékre). De 

f�leg, szeretnék az Ön társaságában ott id�zni egyszer.

Láthatja, levelét maradéktalanul szívemre vettem; vajha az enyém se ma-

radna egészen hasonló hatás nélkül.

Híve

R. M. Rilke

Báthori Csaba fordításai
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Egy Kertész-interjú tanulságai
A Kertész Imrének adott díj kapcsán jár a fejemben már napok óta a saját tör-

ténetem az íróval. Június elején forgattunk a lakásán, interjút készítettünk vele. 

A történet el�zményei közé tartozik, hogy pár évvel ezel�tt megfogant bennem 

egy Pilinszky-fi lm ötlete, amelyhez megnyertem egy fi lmrendez� együttm�-

ködési hajlandóságát, és különféle intézményeknél éveken át pályáztunk a 

szinopszissal. Háromévnyi kitartó küzdelemmel idén májusra jutottunk el oda, 

hogy elkezdhettük a forgatást. Amikor az interjúalanyok körét vitattuk meg, 

hamar szóba jött Kertész Imre neve is.

Azon a júniusi reggelen Takács Zsuzsánál kezdtünk. Kivételesen hideg, 

fázós reggel volt. A stáb már fél órája várt rám, mert a távoli budai kerületben 

a híresen rossz tájékozódási képességemnek köszönhet�en eltévedtem, rossz 

villamosra szálltam. A lakásba érve jóles� meleg fogadott, Takács Zsuzsa, ma-

ga is fázós lévén, bekapcsolta a f�tést. Fáradtnak éreztem magam, alig bírtam 

megküzdeni az úton átélt stresszel, és azzal a vizsgalázszer� érzéssel, amely 

minden interjú el�tt elfog. Szédülten néztem a szobát, a  kamerákat igazító 

operat�rt, elfojtott idegességgel rágcsáltam a kekszemet, és csak arra em-

lékszem az egész el�készületb�l, hogy Takács Zsuzsa megkért, vegyem be az 

ablakból a muskátlit, és azt állítsuk be háttérnek az operat�r által javasolt lexi-

konok helyett. Ahogy kezembe vettem a piros virágokkal nyíló muskátli ládáját, 

hirtelen megnyugodtam. Nem lesz semmi baj, itt élet van, virágok, két n�, az 

egyik kérdezi a másikat, két lélek gondolkodik, a tekintetek egymásba érnek, 

nincs kamera, nincs szorongás, csak az élet lehelete van. Az interjú alatt Zsu-

zsa egyik súlyt gördíti le a másik után, nyugodtan, precíz lényeglátással, szép 

megfogalmazással. Beszélgetünk szerelemr�l, szabadságról, hitr�l, kételyr�l, 

szorongásról, a  poklokról, alászállásról és felemelkedésr�l, az ürességr�l és 

Istenr�l. Lényegében tehát Pilinszkyr�l. Az interjú vége felé még nem is sej-

tem, milyen fontos lesz a beszélgetésben elhangzott egyik mondat, s  máris 

szó szerint belém ivódik, ahogy hajdan, tizennyolc éves koromban rögtön els� 

olvasásra a József Attila-versek. Takács Zsuzsa Pilinszky holokauszt-versei kap-

csán így fogalmazott: „ezek a számsorok, amik egyes emberek karján jelként 

ott voltak, azok a mi karunkon is ott vannak, teljesen függetlenül attól, hogy 

mennyire közvetlenül érintett bennünket, ugyanis úgy gondolom, hogy köz-

vetlenül érintett mindenkit.”

Amikor már a kamerákat is összecsomagoltuk, Zsuzsa megkért, hogy a 

muskátlikat vigyem be a konyhába, az asztalra. Örömmel teljesítettem a kérést, 

s  a sietség kapkodásában egy búcsútekintetet vetettem a már elmosódott, 

piros sziromfelh�re is, amely oly könnyen kiragadott a szorongás nyomasztó 

sötétjéb�l.

Ezután Szilágyi Júlia lakásához hajtottunk, ott várt minket a stáb többi ré-

sze, a rendez�, a másik operat�r, és H. Z., aki átjött velünk Kertészhez is. Több 

mint egy órát töltöttünk még ott, Szilágyi Júlia képz�m�vészeti alkotásai miatt 

rengeteg az utómunka és nagy a káosz. Engem közben egyre jobban eltöltött a 

szorongás a soron következ� Kertész-interjú miatt. Rossz el�érzetek kínoztak, 
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melyek részben be is igazolódtak, hiába próbáltam oldani �ket a törékeny élet� 

muskátlik szép emlékével.

A többiekre várva, a kerítés rácsainak d�lve el�veszem a tabletet, és átolva-

som, újra és újra, a felkészülés során kiválasztott Kertész-idézeteket:

„A katasztrófa korában élünk. (…) A katasztrófa emberének nincs sorsa, 

nincsenek tulajdonságai, nincs jelleme. Rettent� társadalmi környezete – az 

állam, a diktatúra, vagy nevezd, aminek akarod – a szédületes örvények húzó-

erejével vonzza, amíg fel nem adja ellenállását, és forró gejzírként fel nem tör 

benne a káosz – s azontúl a káosz válik otthonává. Az � számára nincs többé 

visszatérés az én valamely középpontjába, valami szilárd és cáfolhatatlan 

bizonyosságba: tehát a szó legvalódibb érelmében elveszett. Ez az Én nélküli 

lény a katasztrófa, az igazi Gonosz, (…) anélkül, hogy � maga gonosz lenne, 

habár minden gonosztettre képes.”

„Auschwitz igazi problémája az, hogy megtörtént, és ezen a tényen a leg-

jobb, de a leggonoszabb akarattal sem változtathatunk.”

„Ha a Holocaust mára kultúrát teremtett – mint ahogy ez tagadhatatlanul 

megtörtént –, célja csakis az lehet, hogy a jóvátehetetlen realitás a szellem 

útján megszülje a jóvátételt: a katarzist. Ez a vágyam inspirált mindent, amit 

létrehoztam.”

Már az interjú elején világos lett, hogy igazi beszélgetésr�l szó sem lesz. 

Néhány anekdotaszer� szigligeti történet felidézésén túl, H. Z. fegyelmezett és 

határozott irányítása mellett, a korábban megjelent írásaiból olvas föl Kertész, 

amelyek egyaránt köt�dnek Pilinszkyhez és a holokauszthoz. Egyetlen kérdés-

sel próbálkoztam meg, de Kertész a nagyothallása miatt alig értett valamit halk 

szavaimból, és H. Z. mindössze annyit segített, hogy az egyik idézetet a maga 

er�sebb hangjával újra fölolvasta. A kérdés igazi tétje, ami talán mégis érdekes 

kiindulópont lehetett volna, hangtalanul úszott el valahová az író füle mellett 

egy távoli, mindent magába nyel� sötét lyuk felé. Kedveszegetten ültem a he-

lyemen. Hálás lehettem, amiért Kertész egyáltalán vállalta a kamera elé állást, 

de sajnáltam az elveszett lehet�séget.

Amikor egy Pilinszky-szöveg kapcsán a saját naplójegyzeteib�l olvasott föl 

egy részletet, meglep�en hozzáf�zte: mindketten Auschwitz jóvátételének kér-

désér�l beszéltünk (azaz Pilinszky és �). Majd még váratlanabbul azt mondta: 

„tulajdonképpen nem lehet jóvátenni, de muszáj” – és a tekintete kimondhatat-

lanul szomorú volt abban a pillanatban. Emlékszem, milyen csend lett hirtelen 

a szobában, és egy végtelenül hosszúnak t�n�, néma fél percig lebegett a 

térben a súlyos „nem lehet” és „muszáj”.

Az interjú után, off camera, hirtelen felém fordult, a kezemet két tenyere 

közé fogta, némán nézett egy darabig, végül azt mondta: „Ne haragudjon rám!” 

Nyilvánvaló volt, hogy így kér elnézést, amiért nem tudott a kérdésemre vála-

szolni. Kedvesen válaszoltam neki, hogy nem haragszom, és természetesen 

így is gondoltam. Az udvarias válaszom után gépiesen visszahúztam a kezem, 

hiszen ilyenkor általában az a pillanat következik, amikor elengedjük a másik 



MIÉRT

121121

kezét, de � visszatartotta. És továbbra is nézte az arcomat, t�n�dött, a  sze-

membe nézett. Nem voltak ezek kínos pillanatok, furcsa módon, nem. És már 

akkor, ott, azon töprengtem, hogy miért nem kínos, mi van ebben az ember-

ben, a lelkében, hogy ennyire szükséges ez az id�ben elnyújtott mozdulat. És 

akkor halkan többször elismételte: „Ne haragudjon!” De már nem tette hozzá, 

hogy „rám”. Ez fel is t�nt, egyszer sem mondta már utána, hogy „Ne haragud-

jon rám”, hanem újra és újra csak azt: „Ne haragudjon!” Akkor mintegy bels� 

sugallatra hallgatva azt mondtam magamban: „Ezt saját magának mondja, ez 

már nem is nekem szól.” És ezt azóta is változatlanul így gondolom. Nem lehet, 

hogy ilyet mond magának, de muszáj. Úgy látszik, valamiért muszáj. Ezen a 

miérten van mit gondolkodnom.

Sokáig azt hittük, hogy az a nagyon gonosz valami, ami a 20. században 

kezd�dött, a náci és a kommunista diktatúrák terméke, és az összeomlásukkal 

véget is ér. Nem így lett. Több mint húsz évvel az utolsó európai kommunista 

diktatúra bukása után világosan látni, hogy nincs vége, hogy nyakig benne 

ülünk a mocsokban, ami kitermelte Auschwitzot és a gulagot is. Valójában 

nincs menekvés el�le. Soha nem is volt. Ebb�l a felismerésb�l indult ki Ker-

tész a Sorstalanságban. Képtelenek vagyunk megérteni ennek a gonosznak a 

természetét, nincsenek válaszaink, csak kétségbeesésünk és id�nként leüle-

ped� apátiánk. Pilinszky, Arendt, Kertész, valamennyien ennek a gonosznak a 

kérdését járták körbe, és a zsenialitásuk vagy az átmeneti kegyelmi állapotuk 

ellenére sem tudtak a végére érni. Elnézem az internetes oldalak fotóin az 

apatikusan nagyvonalú Kertészt, amint átveszi a kapott díjat. Igyekszem nem 

gondolni semmit, mégis önkéntelenül eszembe jutnak a Kudarc sorai: „Akkor 

láttam csak, hogy egy hivatásos humanistával ülök szemben; márpedig a hi-

vatásos humanisták szeretnék azt hinni, hogy Auschwitz csak azokkal történt 

meg, akikkel akkor és ott történetesen megtörtént, s hogy másokkal viszont, 

akikkel akkor és ott történetesen nem történt meg, a többséggel, az emberrel 

– az Emberrel! – általában semmi sem történt.”

Kirilla Teréz


