
Hogyan olvassunk
Kertész Imrét?
Hogyan olvassunk Kertész Imrét? Mint aki a világot akarja meg-
váltani. Olvasni életre-halálra. Abból a feltételezésből kiindulva ol-
vassuk őt, hogy most valami nagyon jelentőset fogunk olvasni.
Igaz, minden műhöz így kell hozzáállni, hagyva, hogy aztán ezt a
munkahipotézist maga a mű, ha neki úgy esik jól, lerombolja. Vagy
tovább építse. Kertész írásai nem fogják lerombolni hipotézisünket,
amennyiben megvan az írói bátorságához méltó olvasói bátorsá-
gunk, amennyiben elfogadjuk a nagyság ismérveként a követke-
zességet, a nagy intenzitású lázadást, mely nem másban ölt testet,
mint az elszánt és megrögzött kritikai hangban. „…tudom, nehéz
(…) elfogadnotok, hogy közönséges gonosztevők uralkodnak raj-
tunk, nehéz, még akkor is, ha máskülönben közönséges gonoszte-
vőknek nevezitek és tudjátok is őket, mégis, amint egy bűnöző őrült
nem a bolondokházában vagy a fegyintézetben, hanem a kancellá-
rián vagy egyéb szálláshelyeken végzi, tüstént kutatni kezditek
benne az érdekest, az eredetit, a rendkívülit, nem meritek mondani,
de titokban igenis: a nagyságot, hogy önmagatokat ne kelljen any-
nyira törpéknek, világtörténeteteket olyan képtelennek látnotok…”
— imígyen szóla ő a Kaddisban.1 Ez a mondatrészlet az örök lázadó
szava. A fundamentumokat megkérdőjelezőé. Ahogy Kertész sok
mondata az. Neki nem egyetlen konkrét fennálló rezsimmel van
baja. Neki a rezsim-szerű üzemmóddal. A világ rezsimeknek ki-
szolgáltatott működésével. A Sorstalanság nemcsak a KZ-univer-
zumról beszél, hanem érvényes a kádári és korábbi szocializmus
világára is. A Kaddisban egyszerre merül le mindkettőbe. Lázadás
ez? Forradalom? Igen, az, a szavak szintjén. Bár ez a szint a világ já-
rószintje. Szavakon járunk, nem tudtátok? Mint az állatok a tala-
jon, Jézus a vízen.

„Csak az olyan művészet ér valamit, ami sebeket oszt; ha ráadá-
sul ezeket a sebeket mindjárt hárítani is tudja, a fájdalmat valami
édes bódulattal még fájdalmasabbá, felejthetetlenné fokozni, akkor
nagy művészetről van szó” — így Kertész.2 Mint semelyik jó meg-
határozás, ez sem kizárólagos erővel érvényes, vagyis alighanem
nem minden műre, de a lényegre tapint rá mégis, a kivételek elle-
nére. Menekülnénk tőle, de egyre kevésbé tudunk.

Kertész Imre 2002-ben megkapta a világ legrangosabb irodalmi
kitüntetését, a Nobel-díjat és ezzel egy csapásra ismertté lett nem-
csak az irodalom iránt érdeklődők egyre szűkebb körében, hanem
hazánk jóformán minden polgára előtt. Ismert lett, és nagy zavart
is okozott egyúttal. Miben áll ez a zavar? Az embereknek az utóbbi
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időkben iskoláik befejezése után az irodalommal nem nagyon akadt
dolguk.3 Nem nagyon kellett foglalatoskodniuk azzal a nehézség-
gel, amit az önmagunkkal való szembenézés, az önmegértés jelent.
Azaz kellett volna, persze, hogy kellett volna, de a hanyagság min-
denünnen nekik kínált menedékébe húzódtak, és hallgatólagos cin-
kossággal erre biztatta őket szinte mindenki, akinek a biztatását
módjukban állt meghallani, ami persze elég korlátozott kört jelen-
tett, épp a szellem ellenérdekeltjeit. Önmegértésre lett volna várat-
lanul szükség, amihez nem is olyan egyszerű olvasási praktikák és
technikák árán juthatunk el.4 Zavarba jöttek a szellem ellenérde-
keltjeinek rajongói, mert elhárították maguktól az eshetőséget, hogy
bárminek az elolvasása problémát jelenthet, és a közélet (ha ilyen-
ről egyáltalán beszélhetünk szellemi értelemben) sem igyekezett ki-
segíteni a gyanútlan olvasót.

Olyan meglepődés áradt minden irányból, hogy arra lehetett
gyanakodni, nemcsak a nem olvasók, hanem az olvasás mellett
saját bevallásuk szerint elkötelezett emberek sem tudnak már iga-
zán olvasni.5 És aki nem tud olvasni, az nem tud helyes, a helyzet-
hez és az alkalomhoz illő, hasznos kérdéseket föltenni. Alig valaki
értette, mit jelent ez a váratlan és nem is igényelt siker. A szituáció
„…szerény, mondhatni mellőzhető adalék csupán a magyarországi
irodalmi léthez, ehhez a meghurcoló és megcsúfoló, kirekesztése-
ken, privilégiumokon, elő- és utószereteten, bizalmasan hivatalos és
bizalmasan üzleties listarendszereken alapuló, a minőséget mindig
gyanúba keverő, az erőszakos dilettantizmus mint zsenialitás előtt
mindig kenetesen hódoló, és mindenekelőtt szégyenletes és meg-
szégyenítő irodalmi léthez, amelynek hol rémült, hol meghökkent,
hol közömbös, de mindig csak külső szemlélője volt…”6 És azt se
tudta, akarta tudni, akarta elfogadni, akarta megérteni túl sok em -
ber, hogy mit jelent ez a siker számunkra, magyarok, illetve a ma-
gyar nyelven olvasók számára. Mennyiben van átfedésben ez a két
halmaz? Magyar az még, aki nem tud magyarul olvasni, ha azért
magyarul beszél, kér árut a boltban, szentségel az autójában? Azóta
kiderült, hogy tulajdonképpen semmit nem jelentett ez a siker, az
elfojtása eredményes volt, pedig sokat jelenthetett volna, pedig je-
lentenie kellett volna valamit. De a Nobel-díj katarzisát se tudtuk
kihasználni, hogy megtanítsuk magunkat, a gyerekeinket, az egye-
temistáinkat, a tanárainkat olvasni. Álviták következtek, hogy
vajon kinek másnak kellett volna kapnia a díjat. A sikerről való ön-
kéntes lemondás furcsa gesztusával. Így látensen a nemzetnek,
mint kulturális közösségnek az elutasításával. Ha ennek a nagy író-
nak a sikere nem a miénk, hanem az övé, csak az övé, akkor a hozzá
való viszonyulásban az irigységen kívül csakugyan nem marad
semmi másnak hely.

Persze nem lett volna szabad elfelejtenie a lakosság nagyobb fe-
lének olvasni. És a kisebb felének nem lett volna szabad elfelejteni,
hogy analfabétákkal él együtt, nem lett volna szabad a felejtés révén
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ebbe beletörődnie. Nem lett volna szabad beletörődésével kibújni a
másik fél iránti kötelezettsége alól. Mi ez a kötelezettség? A tanítás.
Iskolás és nem iskolás módon egyaránt. Az égbekiáltó szemtelen-
ség: emlékeztetni a nemtudókat, hogy egy olyan viszonylag egy-
szerű és tiszta, átlátható szöveggel se tudnak mit kezdeni, mint a
Sorstalanság. Vagy épp az ilyennel nem tudnak mit kezdeni. „Az
irodalmat Kertész a sorshoz viszonyítja. És ezzel kettéosztja (…):
olyanra, amelyik a sors által sújtott (…) ember megnyilvánulása, és
olyanra, amelyik azt óhajtja bizonyítani, hogy az embernek (…) van
lehetősége kiválasztani a maga sorsát.”7

Az irodalom iránt nemcsak az irodalom iránt érdeklődőknek
kéne érdeklődniük, mert olyan tartalmak találhatók az irodalom-
ban, amelyek nemcsak, sőt nem elsősorban az irodalom iránt ér-
deklődőknek szólnak. Vagyis az irodalom nemcsak, sőt nem első-
sorban szakma. Hanem akkor mi? Olyan terep, amely lehetőséget
nyújt a szabad gondolkodásra, az önmegismerésre. Ahogy Visky
András foglalta össze a Kertészhez méltó olvasási technikát: „Asz-
talnál fogom elolvasni a könyvet (…). És olvasói naplót vezetek.
Szabad asszociációk. Amihez azonban szabadnak kellene lennem.
(Szabadnak lenni mit jelent?)”8

Ezért tűnik az egyik legnagyobb ellenállónak Kertész, miközben
egyetlen konkrét követ sem mozgat meg az ellenállás érdekében,
nagyjából úgy, ahogy ’56. október 23-án nem teszi: „A Parlament-
ben mindenfélével próbálkoztak, különböző emberek jöttek az ab-
lakhoz, nem tudom, kicsodák, de mindig fújjolás fogadta őket,
aztán leoltották a villanyokat, erre még nagyobb ordítás követke-
zett; amikor meg felgyújtották, az előzőnél is nagyobb, végül nem
tudom, mi történt, mert mennem kellett az olaszórára.”9 Nem követ
mozgat meg. Nem érdekében. Nem egy. „»Nem« — mondtam rög-
tön és azonnal, habozás nélkül és úgyszólván ösztönösen” —
kezdte ötödik regényét10 Kertész, úgy sejtem, rögtön és azonnal, ha-
bozás nélkül és ösztönösen, hiszen „ösztöneink ösztöneink ellen
működnek, hogy úgyszólván ellenösztöneink működnek ösztöne-
ink helyett, sőt gyanánt.”11 Vagyis Kertész ellenállása nem egysze-
rűen a hatalom, nem egyszerűen a világrend, hanem az ösztönök
ellen is irányul. Ez az ösztönösség a zsigeri érzetek összekötését je-
lenti a legtudatosabb cselekvéssel. Vagy érzéseink működnek cse-
lekedeteink gyanánt, hezitálásunk határozottságunk helyett? Lá-
zadása többirányú: Fel! és balra és hátra! és előre és le és jobbra és
középre, ti lágerrabjai a földnek!, mondhatná — „szellemeskedem,
ha ugyan szellemességnek tekinthető ez”.12

Kertész Imre a világ legismertebb (lényegében még mindig) ma-
gyar írója.13 Ismertebb Petőfinél, Jókainál, Mikszáthnál, Adynál, Ba-
bitsnál, Móricznál, Ottlik Gézánál, Weöres Sándornál, és talán még
Márai Sándornál is. Ez persze semmit nem von le az említett és a nem
említett írók értékéből, és abból a fontos szerepből, melyet a ma gyar
irodalomban betöltenek.

5Itt az ideje, hogy meg in-
dokoljuk közelítésmódun-

kat. Talán fölösleges is
A szellemi életben sem
lehet sokáig halogatni

egy elkerülhetetlennek
tűnő tettet. De a szellemi
tett megindoklása átvál-

tozhat magává a tetté.
A szellemi élet szinte min-

dig reflexiókkal helyette-
sít. Kertész így látja: „…a

véleményünket csakis
az életünk alapozhatja

meg, s az én életem nem
alapozza meg a vélemé-

nyemet, egyszerűen, mert
az életem nem cselekvő

élet…” (Kertész Imre:
Valaki más. A változás

krónikája. Magvető,
Buda pest, 1997, 105.)

Ebből nem másodlagos-
ság következik, hanem a
világ többrétegűségének

szükségszerű felismerése.
Határátkelő, mely a humán
tudományból a transzcen-
dencia felé nyílik. „…miért

éppen Platón esetében
vitatjuk oly különös szen-
vedéllyel a kérdést, hogy
miként kell egy szöveget

olvasni, és hogy miért
térnek el éppen itt az

álláspontok ilyen mérték-
ben. Hogy ez a helyzet,
hovatovább a laikusok
körében is köztudott.”
(Thomas A. Szlezák:

Hogyan olvassunk
Platónt? Ford. Lautner
Péter. Atlantisz, Buda-

pest, 2000, 15.) Szlezák
a Platón-hermeneutika
létjogosultságát avval

indokolja, hogy a szöveg

30



A világirodalom azonban más, mint a nemzeti irodalmak ösz-
szessége. Kevesebb is, több is annál. Kevesebb, mert még a legje-
lentősebb nemzeti irodalmak is csak töredékesen kerülnek bele,
több, mert nemzetek fölötti, és ha egy irodalom a nemzetnek tar-
tott tükör, illetve az az azonosulási alap, melynek segítségével pol-
gárai megtudhatnak magukról valamit, amit különben nem tudná-
nak, szóval ha ez így van, akkor a világirodalom a világnak tart
tükröt. A világirodalom az irodalomnak tart tükröt. És ebben a tü-
körben a világ az irodalmat, az irodalom a világot láthatja meg.
A világirodalom mutatja meg legtisztábban, hogy mi is az ember.
Hogy mi nem.

Persze nem egy, külföldön egyáltalán nem ismert szerző is meg-
teszi ugyanezt. Őket méltán nevezhetjük világirodalmi rangú szer-
zőknek. Csakhogy magyar nyelven világirodalmi nívón írni nem
jelent feltétlen belépést a világirodalomba. Kétféle akadály is tor-
nyosul az illető művek elé. Egyrészt persze a nyelvi. Másrészt a ma-
gyar irodalom független történetéből következő. Mert ami a magyar
irodalom folyamatában épp fontos, nem biztos, hogy a világiroda-
lomban is ugyanúgy és ugyanakkor fontos. Nem érinti a világ köz-
gondolkodását. A magyar és a világirodalom története többnyire el-
térő ritmusban fejlődött. Ezt gyakran értelmezik a világirodalomtól
való elmaradásként. Nem erről van szó. Egyszerűen csak a kétféle
történet másféle tempójáról és arányairól. Ami akár azt is jelentheti,
hogy a magyar irodalom nem egyszer olyan problémákat old meg,
melyekkel az angol vagy a francia irodalom később, netán más mű-
fajban fog szembenézni, vagy esetleg nem is kísérel meg szembe-
nézni. Az előbbire példa lehet Weöres Sándor Psychéje, mely a ma-
gyar irodalom már lecsengett folyamatainak ironikus újrajátszását
jelentette. Amennyire tudom, ez inkább a filozófiában történt meg
nyugaton, Derrida dekonstrukciós, tehát szerkezet-visszabontó és
újrateremtő filozófiája révén.14 Az utóbbira a magyar irodalom 20.
századi történetéhez szervesen hozzátartozó szimultán verselés a
példa, mely verselési mód a nyugati nyelvek többségében nem va-
lósítható meg, ezért ők a kötött verstől a szabad vers felé mozdultak
el, míg a magyar a kötöttségek kihasználása felé. Szó sincs itt ere-
dendő konzervativizmusról, sokkal inkább a másfajta lehetőségek
aktív kihasználásáról. Vagy mégis a magyar nyelvből eredő kon-
zervativizmus ez? Az irodalomban. Vagy esetleg a magyar köz(ép-
szerű) gondolkodásban? De ha a nyelv a középszerűség felé sodor,
akkor nem kell-e ellentartani neki ellenösztöneinkkel, ahogy Ker-
tész teszi, amikor első regényének stílusbravúrjaként föltalálja a nem
szép mondatot, mint megoldást a nyelvben is bujkáló sorstalanság
megragadására? A Gályanaplóban a következőképpen látja ezt: „Min-
dig másodvonalbeli, félreismert, félreértett magyar író leszek; a ma-
gyar nyelv mindig másodrendű, félreismert, félreértett nyelv lesz; a
magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely
számít, amely egyetemes, mert a magyar kultúra mindig másodvo-
nalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát.”15

művészi jellegéből követ-
kezik egyéni kódolása.
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tatlan késztetést érzek,
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Kertész Imre szinte gyorsabban és zökkenőmentesebben lépett
be a világirodalomba, mint húsz évvel korábban a magyarba. Ker-
tész olyan munkát végzett el, amit lehet, hogy a német íróknak kel-
lett volna elvégezniük, illetve, hogy ő jobban végezte el, mint a né-
metek. Persze ehhez az is kellett, hogy ő maga ne legyen német.
Hanem mesterségesen bevándoroltatott, aki hazakerülése után
jóval szellemi értelemben visszamenekül Németországba. Az ott-
honmaradásba menekülés átcsap a felszabadulásba menekülésbe.
Majd persze a felszámolásba. „Mostanában (…) számára a valóság
problematikus foglommá, de ami még súlyosabb: problematikus
állapottá vált. Olyan állapottá, amelyből (…) leginkább a valóság hi-
ányzott. Ha valahogy rákényszerítették a szó használatára, (…)
mindig nyomban hozzátette: »az úgynevezett valóság«.”16

Kertész Imre tizenhárom évig írja Sorstalanságot, de az csak két
évvel befejezése után, 1975-ben jelenik meg. Első csakugyan rangjá-
hoz méltó elemzése a 80-as évek elejéről való Spiró György tollából.17

Mi az, amit elvégzett németek és magyarok helyett ebben a nem
túl hosszú könyvében Kertész? Alighanem nem ugyanazt. A né-
metek számára legérdekesebb a témája lehet, legfontosabb pedig a
látásmódja. A 15 évesen a magyar és német hatóságok együttmű-
ködése révén gyerekfejjel koncentrációs táborba kerülő fiú törté-
nete. Illetve az, amiként ezt elmondja, hiszen egy szenvedéstörté-
netet vezekléstörténetként prezentál, pedig lényegében nem más,
mint a dolgok szükségszerű félreértéséből következő, ismerethiá-
nyon alapuló önmegjavítási kudarctörténet. És innentől fogva már
a magyarok számára a legfontosabb, amit tesz. A nyelv hazugság-
rituáléit leplezi le ott, és egész életművében. „…miközben cselek-
ményét megjeleníti, egy sajátos státusú és nyelvű elbeszélő megszó-
laltatása révén az összefüggő (élet)történet mibenlétét, az emlékezés
és az emlék, a szavak és a dolgok viszonyát, illetve a szavakhoz és
a dolgokhoz való emberi viszonyulást is problematizálja. Még pon-
tosabban: éppen ezeket tartja a legfontosabbnak az egyéni és kol-
lektív emlékezet, valamint az erkölcs kérdéseinek megítélhetősége
szempontjából.”18 Azt írja meg és éli újra, hogy mi történt a Köve-
sekkel, Citrom Bandikkal, vele, velünk, a németekkel akkor. És arra
tesz képessé, hogy újraéljük ezt, anélkül, hogy megéltük volna.
(Talán még azokat is, akik csakugyan megéltek hasonlót, sőt, akik
elkövették az elkövethetetlent.) A 20. század kevés új élményben
részesítette az emberiséget, ezek közül az egyik a totális kiszolgál-
tatottság, a másik az indok nélküli és jóformán elkerülhetetlen meg-
semmisítés volt.

Valaki úgy jellemezte nekem Kertész regényét, hogy témája elle-
nére nem is olyan nyomasztó. És talán ez lehet a titka. Nem akar
okosabb lenni, mint volt akkor, amikor percről percre megélték a
történelem penészes, hullaszagú hátsó vetületét az emberek, egyé-
nek és százezrek. Úgy ír, hogy abban nincs benne az eljövendő tu-
dása, mindig csak az adott pillanat, amelyben nem lehet eligazodni,

10Kertész Imre:
Kaddis, i. m. 7.

11Uo.

12Uo.
13Míg a cseh irodalomban

a németül író Kafkát is
előszeretettel tekintik cseh

írónak, a magyarul író
és magyar problémákra

reflektáló Kertészt sokan
inkább kirekesztenék.

(Ők a mindenkori diktatú-
rák szálláscsinálói.)

Kertész erre az elutasítás-
ra sokszor reagál különbö-

ző mértékű iróniával:
„Egy kritikát nyomnak a
markomba (…) e kritika

engem »magyar írónak«
nevez. Kérdés: miért kell
engem »magyar írónak«

nevezni (…)? Nyilván mert
nem vagyok az. (Nyilván

mert nem tartanak
annak.)” (Kertész Imre:
Valaki más, i. m. 112.)

14„Saját nyomaikon térnek
vissza. (…) Mindazok a

szembeállítások, amelyek
az eredeti és a származ-
tatott, az egyszeri és az

ismétlés, az első és a
második stb. megkülön-

böztetésétől függenek
elvesztik jogosultságukat,

mihelyt minden a nyom
követésével kezdődik.

Azaz bizonyos ismétlés
vagy szöveg követésével.”

Jacques Derrida:
A disszemináció. (Ford.

Boros János et al.)
Jelenkor, Pécs, 1998, 319.
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de amelyben mégis sikerül eligazodnia annak, aki túléli, ami tör-
tént. A Hamburgi esszében a következőképp fogalmaz: „Ha az egész
logikátlan volt is, a percek, a mindennapok megkívánták a maguk
könyörtelenül pontos logikáját: a túlélőnek értenie kellett a túlélés-
hez, tehát értenie kellett, amit túlélt. Mert épp ez a nagy mágia, ha
úgy tetszik a démoni: hogy századunk totális történelme a teljes eg-
zisztenciánkat követeli tőlünk, ám miután azt maradéktalanul ki-
szolgáltattuk neki, cserbenhagy bennünket, egyszerűen mert más-
képp, más logikával folytatódik. S akkor már érthetetlen, hogy
értettük az előzőt is, vagyis nem a történelem érthetetlen, hanem
önmagunkat nem értjük.”19

Kertész legfontosabb hőse és alakmása, Köves nem érti, mi tör-
ténik vele, de helytáll a saját nem-értése terében. A Sorstalanság azért
nem nyomasztó, mert sokkal több annál; betekintést nyerhetünk
abba, hogyan lesz az abszurd természetes. Köves meg akar felelni,
azt hiszi, hogy jó szándéka viszonzásra talál a másik fél részéről,
holott az nem kíváncsi rá, nem hajlandó jutalmazni, legfeljebb hosz-
szabb úton engedi a pusztulás felé. Köves haldokolva a koncentrá-
ciós tábor nyüzsgését figyeli és szépnek látja. Lautréamont-i szép-
ség-meghatározás: szép, mint a haldoklónak a koncentrációstábor
fényei. Vagy Kanttal ugyanez: a lágerlámpák odafönt, az éhezés tör-
vényei idebent.

Na, ezekkel az eltorzult törvényekkel és meghatározásokkal van
oppozícióban Kertész egész életműve. Nem egyetlen hatalomfor-
mára fókuszál, mint a politikailag elkötelezett vagy el nem kötele-
zett írók. „…plátói okádhatnék volt ez csupán, úgynevezett ellen-
zéki mozgalmakban soha részt nem vettem, mozgalom-undorom
rendszer-undorommal vetekedett.”20 Ő a nyelvben találja meg min-
dennek az alfáját és ómegáját. A 89-es rendszerváltás után leleple-
ződő, korábbi hatalmukba magukat hittel befalazókról írja: „…ezek
az emberek a rossz nyelvhasználatra tettél fel az életüket. Hanem,
s ez már súlyosabb, ezt a rossz nyelvhasználatot érvényes kon-
szenzussá avatták. És a távozásukkal maguk mögött hagyták a
rossz nyelvhasználat rokkantjait, akik most sürgős erkölcsi elsőse-
gélyre szorulnak (…). Erkölcsi protézisek csattognak, erkölcsi man-
kók koppannak, erkölcsi tolószékek gurulnak, amerre csak
nézek.”21 Alighanem valami hasonlóról beszél Wittgenstein is épp
Kertész Imre fordításában ekképp: „A filozófusok nyelve már mint -
egy a túl szűk cipő torzította nyelv.”22

A kudarc első kiadásának (1988) fülszövegben azt mondja a szerző:
„Ezt a könyvemet az összefüggések sűrű hálójában írtam.” Ez a háló
nem pusztán nyelvi természetű, a regény a nyelvi vetülete ennek a
hálónak. Megkérdezhetnénk, hogy ilyesmit olvasni természetes ösz-
töneink késztetésének tudható-e be? Miközben egy szexfilm nézése
alighanem igen. De akkor melyik válasz a helyes, az igen vagy a
nem? Egyik se? A válaszolás megtagadása? Megkérdezhetnénk,
hogy a hatalomnak ellenállni természetes ösztöneink késztetésének
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