
AMI SZEMÉLYES ÉS AMI KÖZÖS
Kertész Imre: Európa nyomasztó öröksége

A több műfajt magába ölelő életmű nem ritka je
lenség. Az már kevésbé sűrűn esik meg, hogy egy
szerző minden választott műfajában egyenletesen
és egyenlően magas színvo nalon alkosso n. S ha
úgy is van: az irodalomt örténeti emlékeze t hajla
mos egy-egy irányt - a többi rovására - kitűn

tetn i értékelő figyelméve l. Kertész Imre esetében
különös egyértelműséggel követ el mulasztást
a krit ikai befogad ás, ha nem kezeli rangjukon az
esszéiroda lmi alkotáso kat. Azo kat, am elyek a
rend szerváltás ide jén megélénkülő írói publi cisz
tika (Esterházy, Nádas) legjobb eredményeivel
mutatnak rokonságot. Erdődy Edit 2008-ban pub
likált Kertész-könyvében olvassuk: "Végső soro n
a kilencvenes éveknek ehhez a jelentős publicisz
tikai vonulatához illeszked ik Kertész esszéírói
munkássága is - bár ő a változásokat, a társa
dalm i jelenségeket és eseménye ket legtöbbször
történeti és filozófiai szemszögből közelítette meg
írása iban. (. . .) Kertész esszéiben és előadásaiban

sem ír mást, mint a naplók történelmi és filozófiai
eszmefuttatásaiban.ott azonban belső vívód ások,
hangulatok színez ik át és teszik végletesen szub
jektívvá, rapszodikussá megfogalmazásait, szem
ben az esszék (nagyobbrészt először nyilvános
előadásként elhangzo tt szövegek) kiérlelt, logikus
okfejtéseivel és érvelő dikci ójával."

A fentiekből következően az Europanyomasz
t6 öröksége című kötetet se m az írói működés
melléktermékének, han em a Kertész-életműbe

szervesen illeszkedő munkának látjuk. A Hafner
Zoltán gondozta (jegyzetekkel, tárgy- és névmu
tatóval előzékenyen ellátott) könyvben felerész
ben Kertész Imre korábbi értekező prózaiművei

találhatók (újrarendezett, újragondolt formában)
- kiegészítve, kiteljesítve frissebb esszékkel s rö
vide bb alkalmi írásokkal. Mindah án y a jól is
mert témákh oz k ő zel ít, az író által évtizede k óta
elhiva tott mód szerességgel vizsgált kérdéseke t
taglalja. Ezek, csak jelz é sszerűen . Auschw itz he
lye (vagyis elhelyez hetetlensége) a tör ténelem
ben; a holokau szt utáni Európa, illetve a poszt
szovjet idők traumatikus nehézségei (erre ut al
a kötet címel ): a túlélők és az utókor emlékezete;
a d iktatúrák és az egyén sze mbená llása; az ér
telm iségi ethosz , az írás tudó i felelősség; a nyelv,
a sza badság és a sors elválasz thatatlan min ős é 

gei; s a kultúra sze repe és kötelességei ebben az
egzisz tenciá lis-antro po log ikus probl émah ál ó
ban . Ahogy Szirák Péter 2DD3-as mon ográfiája
összegzi: "Kertész esszéi emlékképeket és idé-
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zeteket. valamint azok reflexióit és értelmezéseit
sorjázzák a folytonos vissza térés szerkezet ébe n,
Au schwitz és a kult úra, a túlélés és a sors vi
szo nyrendszerének állandó témáját variálva. (. . .)
Kert ész rendre arra keresi a válasz t, hogyan te
hetné tanulsággá mindazt, amit megtapasztalt,
hogyan változ tatha tná sorssá és értékké a tú lélés
eset legességét és b űntudat át . "

A legalapvetőbb - mert műveltségünk és em
berségünk alapjait legmélyebben érintő, sőt, föl
forga tó - kérd és, "hogy miért vált Auschw itz az
európai tudatb an azzá, amivé vált: egyetemes
p éld ázatt á, amelyre rátétetett amarad andóság
pecsétje: amely puszta nevébe foglalta a náci kon
centrációs táborok teljes világá t, az egyetem es
szellem efölötti m egrend ül és ét. és amelynek mi
tikussá eme lt színterét fenn kell tartani , hogy a
za rán dokok meglátogath assák, ami nt megláto
ga tj ák például a Golgota dombját." (Táborok ma
radand6sága; 43-44 .) Hogy ez oktalan és céltalan
múltb a tekintés volna? S az érde mes tört énelmi
távlatokat úgyis a jövő nyi tja meg? Magunktól is
rájöhetünk: a jövőért visel felelősséget, aki a múl
tat faggatja; de Kertész maga is szá mtalan alka
lommal igyekszik tudatosítani, miképp függ
össze a múlt (ami lezárhatatlan ) a jövendővel

(ami alakítha tó): "Változatlanul az t gondolom ,
hogy a Holocaust az euró pa i civilizáció traum ája,
s e civilizáció létkérd ése lesz, hogy ez a trauma a
kultúra vagy a neurózis, az alkotás vagy a rom
bolás formá jában él tovább az euró pai társadal
mak ban." (A számlÍzött nyelv; 339.) (A harmad ik
és leginkább kísértő út - tesszük hozzá - a fe
lejtés. Amely tevőlegesen nem rom bol, csak épp
pusztulni hagyja, amit évezrede k felépítettek. Az
euró pai kultúr át, az európai embert. S a tük örbe
tekint ve se fölismert, Auschwitz ut áni európai
embert. - Nota bene: a magyar társada lom nem
hogy nem jutott még túl a holokauszt emlékeze
tével való sz ámve t ésen. de bizonyos értelemben
szinte Auschwitz előtti időben él. S ez még csak
nem is teszi különlegessé a világ nem zetei sor á
ban .) A nevezetes stockho lmi beszéd ut olsó
mondata még világosabban foga lmaz: "Mert
úgy érzem, hogy amiko r Auschwitz tra umati
kus hatásán gondo lkodom, ezze l a mai ember vi
talitásának és krea tivitásának az alapkérdéseihez
jutok el; s Auschwitzon go ndo lkodva így, talán
parad ox m ódon, de inkább a jöv ön, semmint a
múlton gondo lkodom." (Heuréka!;389.)

Rendkívü li műgonddal, már-már költői ag
gállyal kidolgozott értekező prózai beszéd vall itt
értékválasztásról és érté khiányról: "Ugy tűnik,

hogy a két nagy princípium, amely az európai



kreativitás hajtórnotorja volt: a szabadság és az in
dividuum immár nem megrendíthetetlen értékek
többé. Hogy a tizennyolc-tizenkilencedik századi
hurnanizmusnak az emberről alkotott vizióját ra
dikálisan módosítanunk kell, azt Auschwitz meg
mutatta; a mi világunk mindent elsöprőtermelési
dinamikája és a vele járó tömegirányítási eszkö
zök és módszerek pedig az individuális szabad
ság maradványait is elsodorní látszanak." (Haza,
otthon, ország; 182.)A hit, a remény, a szeretet szak
rális törvényeire nem hivatkoznak (legalábbis
nem nyiltan) ezek az írások, de nem is ószövetségi
igazságokhoz kívánnak igazodni: Kertész a felvi
lágosult Európa civilizációs tartásában bízik - ha
a hiábavalóság tudata s kudarcos tapasztalatok
hatják is át e bizakodást: "Ha meggondoljuk, hogy
Európa a 20. században végül is győzelmet ara
tott a létezésének alapelveit fenyegető totalitárius
hatalmak, a két totalitárius eszme: a nácizmus
meg a kommunizmus fölött, sőt, épp e győzelem
jegyében nyitotta meg az új évezredet, alapjában
véve elégedettek lehetnénk. Másrészt e totalitárius
hatalmak mégiscsak Európa földjén jöttek létre,
gyökereik az európai kultúra mérgezett talajából
táplálkoztak, s nagy kérdés, hogy legyőzésükhöz

vajon elégséges lett volna az európai vitalitás, az
Amerikai Egyesült Allamok segítsége nélkül."
(Eur6pa nyomaszt6 aröksége; 412-413.)

Az író bizalma a közössé emelhető s közösként
megőrizhető,mert a tudat és a tudás szeme1yes tel
jesítményeivel közösen felügyelhető kultúrának
szól: "Az ember magasabb értelemben vett bol
dogulása történelmi létezésén kívül rejlik - de
nem a történelmi tapasztalatok megkerülésével,
ellenkezőleg, azok megélésével, birtokba vételé
vel és a velük való tragikus azonosulással. Az em
bert egyedül a tudás emelheti a történelem fölé, a
totális történelem csüggesztő,minden reménytől

megfosztó jelenléte idején a tudás az egyetlen
mélt6ságteljes menekülés, a tudás az egyetlen jó."
(Eur6pa nyomaszt6 öröksége; 421.) Hisz, mert nem
tehet mást. Ez az alapállás fordltja fény felé az
adomói maximát: " ... Auschwitz után már csakis
Auschwitzróllehet verset írni." (Hosszú, sötétár
nyék; 55.), s ez szavatol a művészi hitvallás igazá
ért: "A szenvedés ma parancsszóként csap le az
emberre, és az ellene való ünnepi tiltakozás: ez
ma a művészet, nem lehet más." (A láthat6 és lát
hatatlan Weimar; 106.), "Mindig is arra tőreked

tem, hogy ama jóvátehetetlen realitás a szellem
útján megszülje a jóvátételt, a katarzist. Minden,
amit valaha is létrehoztam, ebből a szándékom
ból keletkezett." (Örömés szorongás; 398.)Vagyis a
jóvátételnek elmellőzhetetlen része az a belátás,
hogy jóvátétel nem lehetséges. Ehhez a belátás
hoz (s e belátás ép elmével történő elviseléséhez)
van szükség a művészet ráción túli eszközeire.
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Kertész esszéit két ponton szokta bírálni a
szakmai befogadás. (S itt hangsúlyozottan az
életmű olyan avatott értelmezőiregondolunk,
mint Szirák Péter vagy Vári György. A Nobel-díj
óta megszaporodott nemtelen támadásokra egy
mondatot elvesztegetni is kár.Aki az egyik legna
gyobb magyar írótól írói mivoltát és magyarságát
egyszerre vitatja el, az nemzetről is, irodalomról
is kultúra alatti szinteken gondolkodik, s eszmé
nyei alkalmasint antihumánusak.) A kritikai meg
jegyzések rendszerint egyfelől a monologikusan
szerveződő s kinyilatkoztatónak ható beszéd
formára, másfelől az ismétlések, az önidézetek
szembetűnőennagy számára vonatkoznak. Tény
szerűen mindkét megállapítást elfogadhatjuk 
e jellemzők megítélésben azonban más vélemé
nyen vagyunk. A monologikus beszédhelyzet, a
saját igazságok kimondása egyik ismérve az
esszé (s az előadás!) műfajának, és természetes
eleme Kertész gondolkodói habitusának. Hogy
nem a kinyilatkoztatás önhitt szelleme beszél
ezekben az írásokban, azt - a stílus reflektált
szelídségén túl - nyiltan is jelzi több szöveg
hely, amely a tűnődő ember kételyeire, a mások
ígazsagát számításba vevő intellektusra mutat
vissza. Es nem érezzük zavarónak az önidézést
kedvezményezőírói módszert sem. Míg az idé
zetek tetszetős sokaságával Kertész az európai
kultúrában való benneállás tényét nyomatéko
sítja, saját szövegeinek fölidézésével a folytono
san pontosítandó gondolkodói önazonosság és
müvészi következetesség jegyében jár el. (Hi
vatkozhatnánk még Goethére, aki szerint ismé
telni kell az igazságokat, mert a hazugságokat is
rendületlenül hajtogatják. E tétel a holokauszt s
általában a történelmi traumák köré szőtt rette
netes tévhitek és hideglelős hamisítások korá
ban különösen érvényesnek rémlik.)

A"TIsztelt Közönség, Hölgyeim és Uraim" s a
hasonlók nem üres szófordulatai a jelentős há
nyadban előadásraszánt írásoknak: Kertész való
ban tiszteli, megtiszteli hallgatóságát és olvasókö
zönségét. Világos beszéddel, bátor vallomással,
nyelv és magatartás megszenvedett-kimunkált
komolyságával. Mindavval, ami nélkül se sza
vahihető esszét, se hiteles írót nem tudunk el
képzelni. Igaz, nem is kell elképzelni tudnunk:
előttünk áll, közöttünk él. Nem megfellebbez
hetetlen tekintélyként (erre maga sem tartana
számot), csupán nyelvművészgondolkodóként.
Ez a "csupán" az, ami világirodalmi értékké avatja
Kertész Imre egész életművét. (Magvető, Buda
pest, 2008)
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