
Hajnal a mélyben
Kertész Imre: A pad

„Az igaz út ott vezet egy kötélen, mely nem a mély-
ség, hanem szinte a föld fölé van kifeszítve. Mintha
nem is arra volna ott, hogy járjanak rajta, inkább
hogy belebotoljanak.” (Franz Kafka)

„…egyetlen identitásom van, az írásbeli identitás.”
(Kertész Imre)

Mint annyi más Kertész-mű: ez az 1978-ban született novella is ön-
életrajzi elemekből építkezik. S ahogy azon esetekben: itt sem a sze-
mélyes ihletettség, hanem az esztétikai fedezet a döntő. Mindez az élet-
mű szerves egységéből is következik. Mert ha A pad című írás maga
nem is, a benne elbeszélt történet ismerős lehet: bővebb, bonyolultabb
alakváltozatban megtaláljuk A kudarc című regényben (ama változat
szerzői olvasatát pedig a K. dossziéban); s a hazug létet igazoló újság-
írásról Az angol lobogó is emlékezetes szavakkal beszél: „Így tehetséges
újságíróból ebben a szerkesztőségben lassanként tehetségtelen újságíróvá
minősültem át. (…) Ezt a világot [Wagnerét — H. T.] szerettem, a má-
sikat el kellett viselnem. Wotan érdekelt, a főszerkesztőm nem.”

Kertész Imre kedveli az alakilag egyszerű, jobbadán egyetlen
szó ban összpontosuló címeket. Nagyszerű jelölő a végletesen tö -
mör, zárhangzókkal nyomatékosított „pad” is. Hogy a gogoli gro-
teszk vagy a kafkai abszurd világába von-e egy efféle címet viselő
írás, esetleg a tárgyi valóságra is kiterjesztett részvét Mándy-féle
érzülete kap-e benne főszerepet: előzetesen elvileg nem gyaníthat-
nánk. Kertésznél azonban okkal sejthető: mindenekelőtt az egyén és
a társadalom drámai szembenállása lepleződik le újra, sokadszor.
Egy járulékos, de korántsem mellékes tényezővel is számolnunk ér-
demes: az adódó homonímia („apad”) sugalma szerint a veszteség,
a fogyat kozás, az értékvesztés folyamatát írja majd le a mű. S nem
is tévedünk nagyot: A pad a veszteglés állapotát rajzolja meg — s a
vesződséges létezésről egyetemesen ad számot.

Klasszikus én-elbeszélést olvasunk. Kevés szereplővel, kimért
dramaturgiával, megrázó sorsfordulattal — amit a dísztelenül pon-
tos nyelv hitelesít. (Még regényei olvastán sem tudatosítjuk elégszer:
Kertész ragyogó stiliszta — nem függetlenül attól, hogy ragyogó gon-
dolkodó.) Ez a szabatosan tagolt, aránylag sok bekez dés sel és gondos
központozással élő szöveg áttetszően tiszta narratívát tár elénk. Bár
az in medias res fölütés („Sokat aludtam akkoriban”) nem jelöl konk-
rét időt, s így a történet időtlenül általános érvényét sejteti, bizonyos
utalásokból és szófordulatokból („áruhalmozók”, „elvtársam”, „ki-
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telepítési lista”, „néptől idegen elem”) egyértelmű: a kommunista
diktatúra legnyomasztóbb éveiben járunk, Budapesten.

A cselekmény három nagyobb egységre tagolódik. Ezt a neoklasz-
szikus finomsággal formálódó stílus árnyalatos módosulásai is érzé-
keltetik (a jellegadóan szikár beszédmodorból a zárlatban rezignált
pátosz lesz). Az első szakasz az alaphelyzetet vázolja föl: a fiatal új-
ságíró nem találja helyét az intézményesített álság közegében; s helyét
nem lelvén veszíti, vesztegeti el saját énjét is. A mélyülő identitásvál-
ságot a külső nézőpont (az értekezleten részt vevő kollégáké) és az
alanyi reflexiók kettőssége élesíti ki: „Különös, hogy a róla ejtett sza-
vak némelykor mennyire megváltoztatják az embert. Azt a személyt,
akiről körülöttem, a felszólalások sorrendjében beszéltek, magam is
oly távolról és annyira tárgyszerűen szemléltem, hogy némi jogos
megvetésen kívül semmi egyebet sem éreztem iránta. Nem éreztem
például, hogy védelmembe kéne vennem; egyáltalán, a legcsekélyebb
közösséget sem voltam hajlandó elvállalni vele. S talán csak szána-
lomból nem emeltem ellene én ma gam is vádat.” A főszereplő a „fö-
lösleges ember” huszadik századi megtestesüléseként úgy vesz részt
az életben (saját élet híján: másokéban), akárha nem is léteznék: „Oly-
kor észlelnem kellett, hogy útban vagyok. (…) Korai végnapjaimat
éltem. Időközönként fel-felködlött bennem a kérdés, hogy vajon léte-
zem-e még egyáltalán.” (Lényegesnek, mert Kertész írói alapállására
visszaolvashatónak látjuk azt a körülményt, hogy az inautentikus lé-
tezés problémája az [újság]írás dilemmáival kapcsolódik össze. Más-
képp tekintve: a hiteles élet a hiteles írás függvénye is lesz.)

Ebben az állapotában találkozik a bárzongoristával, aki éjsza-
kánként egy padon ülve vészeli át azt az időszakot, amikor a kitele-
pítések rendszerint zajlanak. Az ellenállás e kétségbeesett formáját
választó, különös alak bizonyos értelemben a főhős ellentettje, szinte
álomi alakmása (lásd például: „Elmondta, hogy rossz alvó”). Mint
egy törődött Mephisto (vö. „kísérteties fogadás”): nem az elbeszélő
lelkét akarja megkaparintani, hanem a saját lélekjelenlétét őrizné,
ameddig még lehet. Ehhez van szüksége társra, társaságra, emberi
jelenlétre. A tragiko-groteszk jelenet mégis a főhős életét fordítja új
irányba: „Akkoriban mindig, mindenről meg lehetett engem győzni,
ha kellő türelemmel vagy eréllyel kerültem szembe. (…) Emberem
megkezdte a küzdelmét értem. Mintha csak valamilyen kísérteties
fogadás tétje lett volna, hogy el ne bocsásson maga mellől. Szava
pergett, mint a záporeső, lankadó figyelmemet újabb meg újabb for-
dulatokkal csigázta. Néha tettem egy-egy tétova kísérletet, hogy fel-
álljak. Végül megadtam magam. Keresztbe vetett lábbal üldögéltem
a padon. Mögülünk, a hegyek irányából, hűs, illatos léghuzat érke-
zett, a közelgő hajnal ígérete. Megborzongtam.” A zenész történe-
tekkel szórakoztatná a fiatalembert; ám jellemző mozzanat, hogy a
fanyarul anekdotizáló nosztalgia is csak bűntörténeteket képes elő-
sorolni: a jelennel (amely üres és fenyegető) nem áll szemben érzelmi
fogódzókat vagy erkölcsi támpontokat nyújtó múlt.
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A teljes és szó szerinti lét-bizonytalanságra (kit-mikor-miért ra-
gad el a hatalom) a hajnal világossága derít fényt: „Kivirradt már.
Orrunk előtt elcsörömpöltek az első villamosok. Korai járókelők buk-
kantak fel, sietősen, mint megannyi szemrehányás. Óbuda felől te-
herautók érkeztek zötykölődve, egymás mögött kettő. Emberek ku-
porogtak rajtuk, motyók, batyuk, néhány bútordarab körében. Akárha
költözködők lettek volna. Azok is voltak. A kocsik farában ott ültek
a költöztetők is, fázósan, görnyedten, térdük közt szorongatott pus-
kákkal.” Az éjszakai beszélgetés bizarr meghittsége s a „költözkö-
dő” (kitelepítésre ítélt) emberek szívszorító látványa együtt ered-
ményezik, hogy a főhős is új identitásba „költözik”. Az utolsó
bekezdés (olvasatunkban a mű harmadik szerkezeti része) a meg-
világosodás keserűségét himnikusan szép prózanyelven intonálja:
„Nekem egy darabon még tovább kellett kapaszkodnom. A nap kezd-
te már melengetni a hátamat. Visszafordultam. A magaslatnak er-
ről a pontjáról, szemközt a látóhatár fölé emelkedő nappal, az egész
várost beláthattam. Mozdulatlanul álltam. Nem tudtam, mi történik
velem. Mintha még sosem éltem volna meg egy tiszta, kora nyári reg-
gelt. Mintha még sosem láttam volna ezt a kéklő várost, sosem érez-
tem volna sajátos illatát, sosem hallottam volna még ébredésének ne-
szeit. Megértettem, hogy ezekben a percekben veszítem el padomat,
amelyen mindmostanáig révülten, magam vesztetten kuporogtam.
Valami esztelen megkönnyebbülés fogott el: mint annyian mások,
szabadságolt bűnöző vagyok én is. S tudtam, hogy — hosszú idő után
először — ma reggel ismét beteget jelentek.”

A forma fegyelme a szerkezet keretes voltában is alakot ölt: az első
(„Sokat aludtam akkoriban”) és az utolsó mondat („S tudtam, hogy
— hosszú idő után először — ma reggel ismét beteget jelentek”) hang-
súlyos alanyisága a valóság elhárításának módozatait (alvás, betegség)
megjelölve fejezi ki a környező világ elfogadhatatlanságát — s sze-
mélyes úton-módon való megváltoztathatatlanságát. (A közbülső
részekben a város éjszakai élete jelenik meg alternatív valóság, rej-
tőzködő létezés gyanánt.) Mégsem a beletörődés és kilátástalanság
története ez. S itt kell visszatérnünk a címben szereplő motívumhoz:
a pad a mű logikája szerint közös és köztes hely, a biztonság és füg-
getlenség alkalmi záloga (egyszersmind a kiszolgáltatottság trópusa).
Közönségessége avatja remek metaforává (a záró bekezdésben már
nyíltan is átvitt értelemben szerepel); amint a metaforikus jelentésal-
kotás jegyében lényegül át a meredek út képe (az életút toposzát föl-
idézőn), valamint az éjszaka és a (nyári!) hajnal motívuma (a lélek
sötét éjszakájába az újjászületés ígéretét hozón). E kronotopikus
együttállás a műben a szakrális tér- és időszimbolika kifordításához
vezet. A virradat és a fény egyfelől, a magasság és a fölemelkedés más-
felől: az én magára-ébredésére mutató képzetek ugyan, de nem vala-
minő metafizikus boldogság távlatait nyitják meg. A pad elvesztésé-
vel párhuzamosan megtalált új életben a szabadság élménye nem a
makulátlan derű másik neve. A hajnalra kelő város a mélyben — a (de
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profundis) hazafelé tartó, de még visszatekintő főhős számára — immár
végképp az idegenség világaként tárul föl.

E negatív fejlődés- vagy beavatástörténetben a „szabadságolt bű-
nöző” komor önmeghatározása is azt tételezi: a kitörés — a létha-
zugságok köréből a reménnyel nem kecsegtető igazság világába —
csak belül s csak befelé történhet. Tanulságos és biztató mégis ez a vég-
kifejlet, hiszen azt tanúsítja: a megélt és elbeszélt sors erősebb, érvé-
nyesebb, elevenebb lehet, mint a diktatúrák fölénye vagy a psziché
démonai. A valóság időről időre elporlik; a nyelv, a művészet, a tiszta
gondolat nem, mert anyagtalan méltósága a pornál tartósabb matéria.

Sajátos alakulat a novella: a csekély terjedelem nagy műgondot
kíván, a műfaj legsikerültebb darabjait mégsem övezte soha akkora
megbecsülés, mint a regényeket s kivált a nagyregényeket. A klasszi-
kusokat (Kosztolányitól Móriczig) és kortársainkat (Bodort, Darvasit,
Krasznahorkait, Nádast) a kritikai olvasás is elsősorban nagyepikai
műveikért tartja sokra. Kertész Imre életművében természetesen nyil-
vánvaló a regény (és az esszé!) elsőbbsége. Ám már csak ezért — a
műfaji rendhagyás okán — is különös figyelmet érdemel A pad, a belső
szabadságba zárkózó szellem nagy erejű példázata.

Egy pásztorlevél
kiegészítése
„Kérdezni fognak döntésed felől,
merő figyelem lesz az égi sereg,
csupa fül. Hogyan — kérdezik —,
amikor alkalmad lett volna meg-
vallanod a Másikat, kivontál, szoroztál
és összeadtál, célszerűbbnek tetszett,
ha elfelejted egy mámoros pillanatra, 
amit Könyveinkből az Idegenről,
az Üldözöttről és a Kitaszítottról tanultál?
Késő lesz holnap. Keménységed belülről
támad. A bárki életének szentségét
kétségbevonó ítélet fejedre visszaszáll.”

TAKÁCS ZSUZSA

356

Eleje:Layout 1  2010.04.19.  14:18  Oldal 356    (Fekete/Black lemez)


