
ben. [...] A hamis feltételek melletti összeszervezôdés-
nek és az ebbôl származó rossz tapasztalatoknak ez
a kölcsönössége természetesen a két fél sérelmeinek
csak egyforma valóságosságát és egyformán félreve-
zetô voltát jelenti, nem pedig a két oldal sérelmeinek
az egyenrangúságát.”

A könyv alapkérdése végsô soron az, hogy
miként lehet megszabadulni a rossz alternatí-
váktól. Ilyen mindenekelôtt hagyomány és kor-
szerûség szembeállítása, amely skizoid, fruszt-
rált identitást eredményez: „Nincs jövôképünk,
hanem helyette túltengô múltértelmezésünk van,
optimista beállítottság helyett önostorozás jellemez
bennünket, reális önértékelés helyett állandó öniga-
zoláskényszer és a mögötte meghúzódó bizonytalan-
ság: vajon van-e létjogosultságunk? [...] Minél ke-
vésbé élünk olyan életformában, amelyet élni szeret-
nénk és amelyet jónak tartunk, annál inkább szük-
ségünk lesz olyan bûnbakra, ellenségre, ôsgonoszra,
sátáni figurára, aki ebben megakadályoz bennün-
ket. Minél inkább olyan életet élünk, amilyet helyes-
nek tartunk, annál kevésbé élünk együtt az angya-
li »mi« és az ördögi »ôk« manicheus, a világot jók-
ra és rosszakra felosztó mágikus világképével [...]
Annál inkább érezzük úgy, hogy ha nem is minden
múlik rajtunk, de valami feltétlenül [...] minél in-
kább magunkénak érezzük életünket (és emberi lép-
tékûnek életformánkat), hiszen ki másé is lehetne
az.” (16–17. o.)

A szó jó értelmében vett provokatív könyvet
írt Dénes Iván Zoltán: olyat, amely vitára ösz-
tönöz, és továbbgondolkodásra sarkall.

Kovács Gábor

SZÜKSÉGBÔL ERÉNY

Az értelmezés szükségessége. 
Tanulmányok Kertész Imrérôl
Szerkesztette Scheibner Tamás 
és Szûcs Zoltán Gábor
L’Harmattan, 2002. 220 oldal, 
az ára nincs feltüntetve

„...értelmezésre, éreztem, mindenképpen szükségem
lenne” – szól könyvünk mottója. A Kertész Im-
re JEGYZÔKÖNYV-ébôl kölcsönzött mondatfosz-
lányból ered tehát a tanulmánykötet címe,

amely viszont (többek között a birtokjeles ige-
nevesítésnek köszönhetôen) már jóval ride-
gebben hangzik: AZ ÉRTELMEZÉS SZÜKSÉGESSÉGE.
És ha csak a címet néznénk mottó nélkül, ab-
ból leginkább talán az értelmezés kényszere ér-
zôdne, mely érzést csak fokozná a szerkesztôk
elôszavának részletezô alapossága, ahogyan 
a Kertész-pályát körüljáró értelmezéseket is-
mertetik, mi több, értelmezik röviden, vagy
éppen Radnóti Sándor (egyébként jó okkal
csatolt) „Nobel-díj utáni” utószava. (A tanul-
mányok egyébként még a díj odaítélése elôtt
születtek, egy – mondhatnánk – érdek nélküli
Kertész-konferenciát követôen.) De mivel én
most elsôsorban nem a barátságtalan címre,
hanem az alapul szolgáló Kertész-mottó átfo-
gó tapasztalatára, következésképpen a mottó
jegyében szervezôdô Kertész-elemzések gon-
dolati teljesítményére, végsô soron a tanul-
mánykötet ívére figyelnék, a továbbiakban az
alábbi kérdés megválaszolására szorítkozom:
mi a garanciája annak, hogy az értelmezés 
– úgymond univerzális – képletén belül, Ker-
tész írásmûvészete okán, azazhogy jóvoltából
a szükségbôl nem kényszer lesz, hanem erény,
az értelmezés erénye?

Tudható, hogy Kertész egész életmûvében
mást sem tesz, mint – számos áttételen keresz-
tül – értelmezi Auschwitzot, értelmezi önma-
gát, továbbá értelmezi értelmezett önmagát...
Vagyis értelmezi magát az értelmezés folyama-
tát. Keresi az értelmét mindannak, ami neki
(és nekünk, most már nem is annyira kor- vagy
sorstársainak, mint inkább olvasóinak) ada-
tott. Minduntalan felveszi az értelmezôi távol-
ságot, és erre biztatja olvasóit is. Persze úgy,
hogy – elsôsorban modoros mondatai jóvol-
tából – megtartja a távolságot velük (velünk)
szemben is, s így többféleképpen értelmezhe-
tôvé teszi azt a szakadékot, amely tehát nem
csupán az alapélmény és a mû, hanem a mû 
és az olvasó (továbbá egyik olvasó és másik ol-
vasó, sôt egyik és másik értelmezôtábor) kö-
zött is húzódik. S ez a szakadék bizony felszá-
molhatatlan. Viszont áthidalható. Vagy ép-
pen tovább mélyíthetô. Elsôsorban innen ered
a Kertész-recepció (formális vagy informális
regisztereinek) ambivalenciája, amelynek a
Nobel-díj csupán élesebb kontúrokat adott. A
SORSTALANSÁG (vagy éppen a KADDIS) dermesz-
tô idegenségébôl, egyszerre mûvi és megrázó
nyelvi-szemléleti teljesítményébôl, sôt stiláris
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provokációjából fakadó botrány: egyeseknek
evidencia, másoknak nem. S hogy kik van-
nak többen, kik az okosabbak, kik a felkészül-
tebbek, kiknek a véleménye mérvadóbb – nos
mindez egyáltalán nem érinti a tagadhatatlan
tényt: Kertész botrányos író, ha nem is az új-
szövetségi „botrány” értelmében, de profán
hasonlataként mindenképp. A valódi botrány
pedig mindig megszelídíthetetlen, hiszen csak
addig botrány, ameddig vannak olyanok, akik
megbotránkoznak rajta. Mondhatni, Kertész
csak addig maradhat érvényes egyesek szá-
mára, ameddig másokat elriaszt vagy felhábo-
rít. De nem a már eleve meglévô kulturális és
ízlésbeli szembenállások szépirodalmi leképe-
zésével, hanem a közös megszokások és kol-
lektív egyetértések, jelesül az Auschwitzot öve-
zô humanisztikus, moralizáló, sôt olykor szé-
pelgô közhelyek erôsen retorikus megkérdô-
jelezésével. A megosztás igazibb, eredetibb,
noha profán értelmében.

Mindebbôl az következik – egyfelôl törté-
nelmi és kulturális önismeretünkre, másrészt
Kertész prózájára nézve –, hogy a távolságfel-
vétellel egylényegû értelmezés elôtt két meg-
kerülhetetlen nehézség áll, amelyek közül az
egyik biztosan megoldhatatlan, a másik vi-
szont talán megoldható. 1. Auschwitz tapasz-
talata maradéktalanul nem integrálható, sem
a történelem valós logikájába, sem a széppró-
za fikciós logikájába. 2. De vajon hogyan in-
tegrálható az integrálhatatlanság tapasztala-
ta mind történelmi-kulturális emlékezetünk-
be, mind a szépirodalom közegébe? S ha csak 
a mûvészet szféráját tekintjük, akkor mond-
hatnánk Hegellel, hogy a történelmi-kulturá-
lis tudás nem konzerválható, nem foglalható
végérvényesen a mûalkotásba. Miként a régi
korok funkcionális-szimbolikus mûalkotásai,
akként az Auschwitzra emlékezô-emlékeztetô
mûvek is elôbb-utóbb egyfajta kiüresedett for-
mává válhatnak, olyan puszta formává, ame-
lyet nekünk, olvasóknak kell újra és újra je-
lentéssel telítenünk, értelmeznünk. S hogy a
jelentéstulajdonítás ne önkényes legyen, leg-
alábbis ne bántón önkényes, ahhoz meg kell
tanulnunk emlékezni, meg kell teremtenünk
az Auschwitzra emlékezés egyszerre szemé-
lyes és közösségi rituáléját, hiteles anyanyel-
vét. S ez már nem „csupán” irodalomértelme-
zôi kvalitásokat kíván. De visszatérve az értel-
mezés szûkebb problémájához, az irodalmári

kvalitásával hiteles(ítô) tekintélynek számító
Margócsy István kivételével a kötet szerzôi
olyan húszas-harmincas éveiket taposó fiata-
lok, akikre jócskán érvényes lehet a kiüresedés
vagy éppen – annak rossz alternatívájaként –
a közhellyé válás tapasztalata. A kiüresedés
vagy közhellyé válás ellen hadat üzenô értel-
mezés pedig mindig többesélyes vállalkozás,
telis-teli veszélyekkel és zsákutcákkal. Hiszen
– játsszunk a szélsôségekkel! – ha a mûalkotást
üres formának vagy látszatnak, jelen esetben
puszta nyelvnek tekintjük, akkor máris felme-
rül a riasztó értelmezôi szûkkeblûség, egyfajta
szövegideologikus látás (jobban mondva vak-
ság) kísértete. És hogy ezt elkerüljük, ahhoz
már nem elég csupán az értelmezés categori-
cus imperativusának, belsô szükségességének
külsôvé tett kényszere, hanem bizony rászoru-
lunk az értelmezés erényének külsô-belsô fe-
gyelmére és eleganciájára is. Vegyük példának
kötetünkbôl Vári György szelíd és okos kiegé-
szítését, amely éppen egy olyan Kertész-dol-
gozatra vonatkozik, amely viszont mintha ki-
zárólag a szükséges-kényszeres feladatválla-
lást tekintené az értelmezés lényegének. Néz-
zük tehát az egyoldalú vélemény ismertetését:
„[...] – mivel a SORSTALANSÁG nem mimetikus igé-
nyû, areferenciális szöveg, és így a benne megjelenô
Auschwitz nem azonos a történelmi Auschwitzcal –
nyilvánvaló, hogy egy »ilyen jelenséggel [...] szem-
ben nem lehetnek erkölcsi értékszempontjaink«.”
S lássuk a rá következô kommentárt: „Ter-
mészetesen lehetnek, hiszen magának a mûnek, no-
ha mimetikus igénybejelentése valóban nincs, er-
kölcsi igénybejelentése annál inkább van, hiszen
Kertész Auschwitzot a jóról és rosszról szóló egyete-
mes példázattá, a kinyilatkoztatás megerôsítésének
via negativájává szeretné változtatni szövegeiben.”
(132.) A tanulmányíró feltehetôen birtokolja
és gyakorolja azt a tudást, mondhatni minimá-
lis bölcsességet, amelyet az általa kommentált
írás szerzôje mintha még csak nem is érzékel-
ne: a fikció botránya ugyan mindig radikáli-
san zárójelbe teszi saját elôzetes „erkölcsi érték-
szempontjainkat”, de nem azért, hogy megsza-
baduljunk tôlük egyszer s mindenkorra, ha-
nem azért, hogy újra és újra rákérdezzünk
azok érvényességére, s ha kell, újra és újra ér-
telmezzük azokat, tisztítsunk vissza azok gyö-
keréig. A kötet írásainak éppen ez volna az
egyik közös erénye: elhárítják az értéksemle-
ges szövegértés kísértését, de úgy, hogy szem-
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besülnek az „értékszempontok” állandó veszé-
lyeztetettségének Kertész-féle (de mondhat-
nám úgy is: Kafka-féle, Beckett-féle vagy Pi-
linszky-féle) tapasztalatával. A már említett
kétszeres távolságból adódó ismeretkritikai-
nyelvi problémáról (hogyan beszéljünk vala-
minek az elbeszélhetetlenségérôl), annak ko-
molyanvételérôl volna tehát szó, az utószóíró
Radnóti kifejezésével: a kertészi „írói és gondol-
kodói radikalizmusnak” (213.) megfelelni igyek-
vô olvasói-értelmezôi radikalizmusról. S ez a
radikalizmus legalább két szinten érvényes,
amennyiben Kertész prózájában szervesen ösz-
szefonódik 1. Auschwitz történelemfelettisé-
gének: eszkatológiájának, valamint 2. a róla
való beszéd nyelvnélküliségének: fenomenali-
tásának az ikertapasztalata. Vegyük hát sorra
immár a kettôs radikalizmussal szembesülô s
így remélhetôen szintúgy radikális tanulmá-
nyokat.

Kaposi Dávid nyitó tanulmányában máris 
a radikális megszakítottság oldalán teszi le a
voksát, vagyis a zsidó sors megannyi közössé-
gi mítoszát teszi – természetesen Kertész nar-
ratív provokációja, a „narratívátlanság” által –
problematikussá. S ehhez meggyôzôen hívja
segítségül az identitásteremtô kulturális emlé-
kezet egyéni-közösségi mûködésmódjára, an-
nak fikciós logikájára rákérdezô teorémákat.
A nem csupán Kaposi tanulmányára, de a kö-
tet valamennyi írására jellemzô teoretikus-
módszertani megdolgozottságról a továbbiak-
ban már nem beszélnék, legyen szó akár elô-
revetett traktátusról, akár szolidan adagolt
háttértudásról (Kaposi szövege egyébként az
elsô, népesebb csoportba tartozik). Kalocsai
Katalin a kertészi radikalizmussal szembesül-
ve sajátos radikalizmusra vállalkozik: egyfajta
mûvészetterápia révén próbálja mintegy meg-
szelídíteni, humanizálni, integrálni a „sorsta-
lanság” kíméletlenül integrálhatatlan(nak tû-
nô) tapasztalatát, ahogyan ezt tanulmányának
alcíme is jelzi: AZ IDENTITÁS ÉPÍTÉSÉNEK NEHÉZSÉ-
GEIRÔL EGY SZÉLSÔSÉGESEN FENYEGETETT HELYZET-
BEN. A következô négy tanulmány, Kovács Bé-
la Lóránté, Proksza Ágnesé, Schein Gáboré és
Vári Györgyé Auschwitz történelemfelettisé-
gének tényét járja körül különbözô perspektí-
vákból. Proksza Ágnes és Schein Gábor egy-
aránt hivatkozik Tatár György fontos tanulmá-
nyára (A KIVÉTELES ÁLLAPOT, Pannonhalmi Szem-
le, 1999, 2.), s nyugodtan tehetné ezt Vári 

is, ellentétben Kovács Béla Lóránttal, aki jóval
szûkebbre veszi vizsgálódása terepét, minek
köszönhetôen a SORSTALANSÁG idôszerkezetére
vonatkozó, kissé szenvtelen, noha vitathatatla-
nul érvényes megállapításai nélkülözik azt az
eszmetörténeti távlatot, amely a Tatárt idé-
zô tanulmányírónô kierkegaard-iánus gondo-
latából sugárzik: „Amennyiben azonban a soá
metatörténeti esemény, úgy kikerülhetetlenül egy
máig is tartó döntési szituációt tart fenn, hiszen
metatörténetisége épp azt jelenti, hogy lehetetlen
vállalkozás a történelem normál menetébe tartozó –
megértett – múltként tekinteni rá. S mivel kivétel,
»nem tud elmúlni, mert az elmúlás normái sem ér-
vényesek rá«.” (82.) A SORSTALANSÁG egyszerre
eszmetörténeti érdekeltségû és szövegirányult-
ságú olvasásmódjának legmeggyôzôbb példá-
ja kötetünkben a már idézett Vári-írás, amely-
nek végén jó okkal olvashatjuk az utalást a
„kierkegaard-i értelemben vett egyidejûség poéti-
kájának kidolgozására”. (136.) Hiszen a „sorstu-
lajdonító figuratív mûvelet[ek] hazug voltának be-
lát(tat)ásán, e mûveletek defigurál(ód)ásán” túl: „a
SORSTALANSÁG ambíciója nem több, mint megóvni
Auschwitz eredeti értelemnélküliségét akkor, amikor
az elfogadhatatlan narrativizációk, a nyelv ideo-
logikussága okán »Auschwitz emléke ritualizálódik,
instrumentalizálódik, absztrahálódik«. Ez pedig nem
más, mint a fenséges esztétikai kategóriájának re-
aktiválása, a holokauszt irodalmának áthelyezése a
fenséges mûvészetébe”. (127.)

A kötet második felében a nyelvnélküliség
kertészi körülbeszélésének, a SORSTALANSÁG-nak
a továbbíródását követhetjük nyomon – az
életmûvön belül Vaderna Gábor és Teslár Ákos
A KUDARC-ról szóló tanulmányaiban, továbbá
az életmû szûkebb és tágabb környezetében
Molnár Sára és Margócsy István elemzéseiben.
A két befejezô írás közül az elôbbi Kertész
JEGYZÔKÖNYV-ét és Esterházy Péter ÉLET ÉS IRO-
DALOM címû ikertörténetét veti össze, s így, ha
tetszik, kiterjeszti vagy éppenséggel relativi-
zálja a „sorstalanság” egyszeriségének radiká-
lis idôn kívüliségét; az utóbbi pedig „az elbeszé-
lés nehézségei”-vel szintúgy szembesülô Ottlik-
próza másmilyenségére vet alapos pillantást, s
ezáltal mintegy viszonylatba helyezi, topográ-
fiailag viszonylagosítja a kertészi életmû szi-
getszerûségét, s beszédes címe így szól: MIN-
DEN NINCS MEG. Az utóbbi két tanulmány többek
között azt bizonyítja, hogy a kertészi „sorstalan-
ság” és nyelvtelenség radikalizmusát egy bizo-
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nyos radikalizmus írhatja csak felül: az iro-
dalom történetiségének radikalizmusa – mint
folyamatok, egymást oda-vissza értelmezô ha-
gyományrétegek, életmûvek, mûvek és termé-
szetesen olvasók közös játéka. Mely játék sú-
lyosságát éppen az olyan mûvek adják, mint a
SORSTALANSÁG – a radikális folytathatatlanság
tapasztalatának nyelvi emlékmûveként. Mely
emlékmû viszont mégiscsak folytonosságot te-
remt, hiszen megteremti a nyelvi-kulturális
tradíciótlanság tradícióját. Mely tradíciót az
értelmezés szükségessége s jó esetben, jelen
esetben: erénye tarthatja csak életben.

Bazsányi Sándor

A SZÉGYENVONAT UTASAI

Bíró Zsuzsa: Mallarmé macskái
Liget Könyvek, 2002. 269 oldal, 1600 Ft

Mallarmé macskáiról André Malraux mond
egy jó anekdotát Nehru indiai miniszterel-
nöknek. Ezt késôbb Semprun idézi fel, adja
tovább Václav Havelnek Prágában. Ez a talál-
kozás viszont nagyrészt csupán a könyv írójá-
nak képzeletében játszódik le. Más érdekes
jelenetek, beszélgetések is a szerzô képzele-
tében történnek meg, s ez azért is jó, mert a
könyv fejezeteinek anyagát számos (számta-
lan?) forrásmunka, régi-új (leginkább új) né-
met és francia kiadvány alapján megszerkeszt-
ve tette érdekfeszítôvé. Bíró Zsuzsa évtizede-
kig a magyar filmgyártás, filmszakma ismert
dramaturgja, jó néhány értékes film dialógus-
és társírója, Sándor Pál munkatársaként Mán-
dy Iván némely könyvét gondolta vászonra.
Filmkritikát (ne adj’ isten – esztétikát), ameny-
nyire tudom, nagyon ritkán, talán soha nem
írt, de film és irodalom nehéz kapcsolatának
évtizedek óta érzékeny tudója. Ezért is megle-
petés most a filmet semennyire nem érintô
könyve, melynek fejezetei az utóbbi években
jelentek meg a Liget címû folyóiratban. Már
akkor is kötetbe kívánkoztak.

Hét fejezetbôl áll a MALLARMÉ MACSKÁI. Egy-
mást kiegészítô, egymást gazdagító esszék.
Életrajzi írásoknak is mondhatnánk, de nem

az angol életrajzi esszé modorában íródtak,
inkább francia hagyomány érzôdik bennük.
Nem csak azért, mert nagy részük a francia
történelem és irodalom számunkra ismerôs-
nek ható, mégsem egészen közeli világában
játszódik. Annál is ismerôsebbnek (mégis ide-
genebbnek) a kötet egyetlen tisztán német fe-
jezetének világa hat, a Heidegger–Hannah
Arendt kapcsolat felidézése.

Semprun és Havel, Nizan és Sartre, Saint-
Exupéry, Drieu la Rochelle és Aragon, George
Steiner, Heidegger és Hannah Arendt, Mme
de Staël. És sokan mások, majdnem mindig
párban, kettôs tükörben... Felsorolva a fejeze-
tek „hôseit”, oda is ellenpont- vagy kiegészítô
figurákat kell értenünk, ahova nem kötöttem
senkit. 

A mûveltséganyagból panoptikumba illô fi-
gurák válnak ki, akiket, nem lehet másként,
Bíró Zsuzsa is hol szelíd, hol viszolygó iróniá-
val szemlél. Mielôtt azonban belépnék e tehet-
séges figurák gyalázatos világába, muszáj túl
lennem az izgalmas könyv okozta egyetlen bosz-
szankodásomon. Nem mindig derül ki ugyan-
is, hogy milyen forrásokból merít a szerzô,
milyen újabb kiadványból táplálkozik, miért
vonta magára figyelmét valamelyik érdekes
árnyalak, miért éppen most, és milyen ihletô
apropóval. Bernard Pivot irodalmi mûsorát,
melybôl a George Steiner-fejezet merít, s mely-
re persze Bíró Zsuzsa hivatkozik is, véletlenül
magam is láttam, de például a Saint-Exupéry-
esszébôl csak kerülô utakon következtettem,
hogy milyen forrás áll mögötte – máskor csak
gyanítanom adatik. Tudom és elismerem, hogy
esszék esetében nem feltétlenül kell okadatol-
ni, forrást sorolni – bevallom, én mégis hiá-
nyolom... Annál is inkább, mert ezeknek az
esszéknek azért az olvasónapló ad alapot és
hátteret: minden fejezet egy-egy friss, a tár-
gyalt íróról szóló könyv apropóján született,
azokból merít. Ez valahogy homályban ma-
rad. Egy példa: Nizan 1934-ben tanúja lesz
egy tadzsikisztáni szovjet írókongresszusi bot-
ránynak – de akkori beszámolójában elhall-
gatja az egészet. Ezt Bíró Zsuzsától tudjuk
meg, viszont ô maga részletesen ismerteti, amit
Nizan elhallgatott: vajon milyen forrás, szem-
tanú, könyv nyomán? A kötet más helyein 
is hiányérzetem támadt. Szinte mulatságos
aztán függelékben olvasni „a kötetben felhasz-
nált mûvek fordítói”-nak nevét. A felhasznált

Figyelô • 1215


