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KERTÉSZ IMRE: SORSTALANSÁG
Filmforgatókönyv

Kertész Imre új kön yve, noha megfelel a forga
tókönyv-műfaj iránt támasztott pragmatiku s
követelményeknek is - tehát olyan írásmű,

mely egyelkészítendő film alapjául szolgálhat
- önálló, szuverén irodalmi szövegként olvas
tatja magát. Olyan szövegként, amely története
sen egy lehetséges film vízióját is tartalmazza.

Kertész hasonló című kisregénye annak ide
jén - bár jelent meg róla néhány elismerőkriti
ka - nem kavarta fel különösebben a kritikai
közvéleményt. Kertész azon prózaírók köz ül
való, akik számára minden életmozzanat
tematizálódik: elsősorban saját személyük, és az
írás, mint lelki folyamat, egzisztenciális állapot
és szellemi munka. Következésképpen életmű

vének egyes darabjai szorosan összetartoznak,
egymásból és egymásra építkeznek. A forgató
könyv előzménye természetszerűen a hasonló
című kisreg ény, de annak mégsem egyszerű

műfaji vari ánsa, hanem attól függ etlenné vált új
mű, mely önálló esztétikai minőséget képvisel.
A két mű viszonyát elsősorban az emlékezés
mechanizmusba való elhelyezésük jelöli ki: a
forgatókönyv mintegy visszaemlékezik a re
gény elbesz él őj ére. azáltal, hogy annak magán
beszéd ét - mely maga is emlékező-felidéző

jellegű - idézőjeles szövegként építi be a szö
veg leíró, illetve párbeszédes részei közé, mint a
kép, az eseménysor fölé mondott, att ól távol sá
got tartó hangot. Ez a hang, a Fiú han gja nem
csak kommentálja és értelmezi a képi narr áci ót,
hanem egy tágabb időfolyamatba is helyezi azt,
a filmbeli jelen dimenziójáho z a múlt és a jövő

epikus távlatait társítva.
"Ki kell jelentenünk, hogy nem a Holocaust

ábrázolására törekszünk, hanem egy lélek útját
követjük, s ez az út óhatatlanul átvezet a kon
centrációs univerzumon. Ha a hitelesség illúzió
ját fel is kell adnunk - mert hiszen hitelesnek
lenni lehetetlen - legalábbis hűségre, szűksza

vúságra és a dís ztelenségnek arra a komor
pompájára fogunk törekedni, am ely reménye
ink szerint, méltó lehet milliók gyászáho z" 
írja Kertész a második rész elé bocsátott "szer
zői megjegyzés"-ben. Az író valóban rendkívül
puritán és visszafogott m ódon, minden erősebb

effektus tól tart ózkodva komponalta képekbe
az t, ami - véleménye szerint - "leírhatatlan és
ábrázo lhatatlan". Arra kényszeríti az olvas ót.
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hogy a "lélek útjára " figyeljen. arra a belső válto
z ásra, érlelődésre koncentráljon, amelynek során
a Fiú kamaszgyerekből felnőtté válik, elveszítve
naiv ártatlanságát, az emberekbe és a társada
lomba vetett bizaimát és hitét. Kezdetben fenn
tartás nélkül hisz a felnőtt világ törvényeiben, a
papírok. igazolások, tehát a törvény és a jog ér
vényességében, s ő maga is az e törvények által
szabályozott világ tagjának érzi magát - még
akkor is, ha rá már külön törvények vonatkoz
nak. Lépésről lépésre, fokozatosan kell rádöb
bennie. hogy még a külön számukra alkotott tör
vények is érvényüket vesztették, hogy törvényen
kívül áll, bármi, bármikor megtörténhet vele.

Világos, áttekinthető szerkezetű a "lélek útja" :
a háborús, de még viszonylag szabályozott civil
élet rendjéből és viszonylagos biztonságából a
Fiú egy véletlen során egy Auschwitzba induló
transzportba kerűl. A második rész alcíme: "Jele
netek a náci koncentrációs t áborokból". A főh őst

Auschwitz után Buchenwaldba, majd a zeitz-i
lágerba viszik. Dolgozik, túléli az éhezést és a
betegségeket, túléli saját halálát is: Zeitz-ben p0
litikai foglyok mentik meg. A láger felszabadulá
sa után a hazatérést választja .

Az eseménysor nem elsősorban eredetiségé
vei és fordulatosságával, hanem a megközelítés
újszerűségével hat az olvasóra. Az izgalmat és
feszültséget nem annyira maguk az események,
mint az azokról való gondolkodás szellemi, in
tellektuális izgalma kelti : azok a morális és filo
zófiai konzekvenci ák, melyeket első megközelí
tésben a Fiú fogalmaz meg útja során, tapaszta
latait kommentálva. Az általa megélt tapaszta
latokból leszűrt tanulságok késztetik arra az 01
vas ót, hogy újragondolja saját Holocaust-elkép
zelését, koncepcióját, hogya közgondolkodás
sablonjait és a Holocaust-ábrázolások sztereotí
piáit szembesítse a Fiú tapasztalataival. (Ezt az
összevetést már maga a szöveg is többhelyütt
elv égzi.) A mű legnagyobb erejű, a címmel is
nyomatékosított állítása, hogy "zsidó sors",
melyről a Fiú rokonai, ismerősei beszélnek,
nem létezik. A zsidóüldözést és a lágert a főhős

nem úgy éli meg, mint egy embercsoport eleve
elrendelt, megmásíthatatlan, közös végzetét,
melyet szükségképpen el kell fogadni. A Fiú
útja nem a közös sorsot, hanem hangsúlyozot
tan az egyén, az individuum választási lehető

ségeit, végső soron és ad absurdum tehát a még
oly szűkre szabott szabadságát példázza.

"Akkor is szabadok voltunk - tiltakozik a
Fiú. - És mindig volt idő. A vámházban egy



teljes napot töltöttünk. Auschwitzban legalább
fél órát várakoztunk, amíg az orvos elé értünk.
Mindig történhetett volna más is, mint ami tör
tént (...)."

A Fiú az út során különböző emberekkel ta
lálkozik, ezek a találkozások alkotják azt a ne
velődési. megismerési folyamatot, amely meg
változtatja a főhős egész világképét. Az olvasó a
Fiú szemével. tehát előítéletektől mentesen és
elfogulatlanul látja az útját keresztező, sorsába
valamilyen módon beavatkozó személyeket. Az
út során feltűnő figurák egy-egy jellegzetes ma
gatartást, viszonyulási lehetőséget példáznak,
de minden esetben szuverén egyénként, s nem
mint egyembermassza arctalan tagjaként tűn

nek fel. Választási lehetőségük, s így morális fe
lelősségük van: a Fiút és társait letartóztató, kö
zönyös, de inkább jóindulatú magyar rendőr

nek éppúgy, mint a védelmükben fellépő, szoli
dáris munkavezetőnek, a cinikus és korrupt
magyar csendőrnek. aki a határon ki akarja
fosztani a vagonban lévőket, és a dolgukat gé
pies szakszerűséggel végző gyilkosoknak.

A Fiú számára - s így az olvasónak is 
még meglepőbb a bennlévők, a láger lakók cso
portjának differenciáltsága. A végletesen kiszol
gáltatottak mellett megjelennek akivételezett
helyzetben lévő "előkelőségek", köztük olyanok,
akik szabadon kegyetlenkednek fogolytársaik
kal. Megjelennek a "finnek", az ortodox zsidók,
akik a Fiút és társait nem is tekintik "igazi" zsi
dónak, s így nyugodt szívvel kihasználják őket,

amennyire szűkre szabott lehetőségeik engedik.
A legmarkánsabb figura a Nefelejcs utca flaszter
járól álmodó és magát négy évi munkaszolgálat
után is magyarnak valló Citrom Bandi, aki mint
egy lélekvezetőként kíséri és segíti a főhőst a bo
nyolult és buktatókkal teli lágeruniverzumban.

Akárcsak a kívülállók, ezek a figurák is morális
választásokat testesítenek meg, és választásaik
különböző magatartásformákként összegződnek.

A Fiú hazatérte után fogalmazza meg talán
legfontosabb felismerését: "A láger nem pokol."
Onálló mikrokozmosz, de része az emberi vi
lágnak. Nem démonok irracionális műve, ha
nem emberi, racionális gondolkodás terméke.
"Kitalálták" - monologízál a Fiú Auschwitzba
érkezésük után. "Osszeültek, és kitalálták. Ko
moly, felnőtt emberek. Amilyeneket a filmhír
adókban látni: urak, tekintélyes öltözékben, szi
varral, rendjelekkel. Parancsnokok. Igen: egyi
kük kigondolja a gázt... Egy másik mindjárt a
zuhanyokat... ahonnan nem víz folyik... Egy
harmadik a szappant, egy negyedik megint a
virágokat teszi hozzá."

Kétségessé válik tehát az olvasó számára az
a megnyugtatóbb filozófia, amely a Holocaustot
mintegy kívül helyezi az emberi társadalmon,
létrehozóit és működtetőit ördögi lényeknek te
kintve. A lágertársadalom, a Fiú szemével, a
"külső" világ leképezése: társadalmi hierarchiá
jával, sajátos belső ritmusával. saját szokásaival
és törvényeivel. Nem felejthető és nem törölhe
tő ki az emberi emlékezetből - ahogyan a Fiú
sem akarja elfelejteni a lágerben töltött
időszakot, hiszen "az is az ő élete". Végletes pa
radoxonként még a koncentrációstáborban
megélhető boldogságról is beszél: "Hisz még
ott, a kémények mellett is volt a kínok szüneté
ben valami, ami a boldogsághoz hasonlított.
Mindenki csak a borzalmakról kérdez... Holott
erről, a koncentrációs táborok boldogságáról
kéne beszélnem nekik legközelebb, ha kérdik."
(Magvető, Budapest, 2(01)
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