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Adalékok egy Kertész-téma természetrajzához

A szodomai magányos

A K. dosszié óta tudjuk,1 hogy nem az elsőként napvilágot látott 
Sorstalanság volt Kertész Imre legkorábbi regényterve. Az író 
az interjúkötetben beszélt arról, hogy A kudarcban Én, a hóhér… 
címmel szereplő betétregény2 egy korábbi, befejezetlen mű egyik 
részlete, amely állítása szerint változtatások nélkül került be az 
1988-ban megjelent regénybe. Az eredetileg A szodomai magányos 
címet viselő kézirat azonban teljes egészében csak 2012-ben, a 
berlini Kertész Imre Archívum megnyitásával vált a kutatók szá-
mára hozzáférhetővé.

Rendkívül töredékes korpuszról van szó: egy nagyobb vona-
laiban feltehetően változatlan koncepció két, szerkezetileg eltérő 
variánsáról,3 amelyek rövid, vázlatszerű feljegyzések, ötletek és 
gondolatok (helyesebben gondolatfoszlányok) mellett szinte ki-
zárólag a tervezett regény első fejezetének akár több tucat vál-
tozatban fennmaradt fragmentumaiból állnak. Paradox módon 
épp ez a kísérletező-útkereső alkotásmód teszi A szodomai magá-
nyos cselekményét, struktúráját és gondolatiságát nagyjából-egé-
szében feltárhatóvá.

A regény középpontjában Hans Schmidt (a 2. változatban: 
Wolfgang Amadeus Lipsius) filológus/exegéta/mítoszkutató áll, 
aki a harmincas évek Németországában a tudományos életre ne-
hezedő politikai nyomás miatt egyetemi karrierjét odahagyva 
egy csendes vidéki kisvárosba költözik, hogy zavartalanul dol-

1 Kertész Imre: K. dosszié, Magvető, Budapest, 2006, 166–171.
2 Kertész Imre: A kudarc, Magvető, Budapest, é. n., 329–343.
3 Én, a hóhér (A szodomai magányos), Akademie der Künste, Berlin (a továbbiak-

ban: AdK), Imre-Kertész-Archiv, no. 14.; Én, a hóhér, Uo., no. 15. Az egyértel-
műség kedvéért a továbbiakban a kéziratokra A szodomai magányos címmel 
utalok.



gozhasson „művén és önmagán” (egy nagyobb, „filológiai és lé-
lektani” alapozású exegetikai munkáról van szó, amelyben Lót 
történetének értelmezésénél akadt el).4 Az alkotást a hatalom to-
talitásával szembeállítható, személyisége autonómiáját biztosító 
„élet-kísérletként”, szabadságának, az ideológia által felkínált 
erkölcsi felmentés elutasításának zálogaként gondolja el, s ez le-
hetőséget ad Kertésznek, hogy jellemrajzát morális indíttatású, 
esszéisztikus ars poeticává, sőt, anatomia auctorisszá formálja. A 
töredék így többszörös tükörszerkezetet sejtet: Schmidt/Lipsius 
erkölcsi-szellemi emigrációja éppúgy megidézi Lót szodomai 
magányát, mint a biografikus szerzőnek a korai naplókból kibon-
takozó önarcképét. A főhős azonban, bár érti és „tudományos él-
vezettel” analizálja a totalitarizmus lélektanát, végül – ahogy az 
A kudarcból is kiderül – beáll a sorba, és a későbbi változatban 
már harmincezer ember haláláért felelős háborús bűnösként az 
ítéletre várva idézi fel pályáját.

Egy téma evolúciója

Maguk a kéziratok és Kertész korai feljegyzései5 csak a két vál-
tozat hozzávetőleges datálását teszik lehetővé. Az író 1960. már-
cius 18-án jelenti be, hogy egyelőre félreteszi „az egész Én, a 
hóhér-komplexumot”, és helyette inkább „saját mitológiáját”, de-
portáltatása történetét dolgozza fel. Minthogy a munkanapló et-
től kezdve kimerítő részletességgel dokumentálja a Sorstalanság 
genezisét, és hosszú időn át nem említi a korábbi terv folytatását, 
valószínűsíthető, hogy a regény töredékei nagyrészt ennél ko-
rábban készültek.6 Az eredeti ötletet, pontosabban annak kulcs-
motívumát azonban az író nagyon sokáig – talán soha – nem 
tette véglegesen félre: Lót történetének variációi búvópatakként 
kísérik végig csaknem egész életművét.

A témának A szodomai magányostól független feldolgozására 
Lót és leányai című korai töredékében tett kísérletet. A novellából 
mindössze két oldal, az Úr és Ábrahám párbeszédének egy rész-
lete készült el, de a szöveg szándékolt archaizmusai, merész re-
giszterváltásai, frivolitása, messzemenően antropomorf, örege-

4 A 2. változatban a mű témája direkt módon kötődik a korszakhoz: Új észrevé-
telek és jegyzetek a germán mondavilághoz – ezt a kapcsolatot azonban kevésbé 
dolgozza ki a kézirat.

5 Vázlatok, AdK, Imre-Kertész-Archiv, no. 22. Bár Kertész következetesen Váz-
latoknak nevezi e dokumentumokat, néhány valódi vázlattól eltekintve nap-
lójegyzetekről van szó.

6 Egy 1959. március 5-én kelt bejegyzésben Kertész azt állítja, hogy három éve 
dolgozik a regényen. Március 7-én Lipsiusként hivatkozik hősére, így ekkor 
már minden bizonnyal a második változaton dolgozott. Hogy ehhez később 
hozzányúlt-e, nem egyértelmű – mindenesetre a dokumentumban (igaz, ön-
álló lapokon, a regény szövegétől függetlenül) későbbre datálható betoldá-
sok is vannak.
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sen köhécselő Istenének kisszerűsége egyértelművé teszik, hogy 
komikus-ironikus hangoltságú elbeszélés lett volna.7

1973-ban aztán, alig néhány hónappal a Sorstalanság befejezé-
sét követően Kertész a legteljesebb természetességgel tért vissza 
korábbi regénytervéhez. Miközben pedig az eredeti koncepció 
teljesen átalakult, vagyis A kudarc formálódásának időszakában 
– előbb ahhoz szorosan kapcsolódva, majd újra egy önálló re-
gény vagy elbeszélés lehetőségét fontolgatva – naplójában a Lót-
történet feldolgozásának és értelmezésének többféle lehetőségét 
vázolta. E vázlatok jobbára abból az alapötletből8 indulnak ki, 
hogy Szodoma a gyönyör és bűn ideológiája által uralt totalitá-
rius „kéjköztársaságként” állítja kihívás elé Lótot, aki az ellenál-
lás erkölcsét képviseli. A cselekmény a család menekülését kö-
vetően variálódik ugyan, hangsúlyai kisebb-nagyobb mértékben 
eltolódnak, a gondolati mag azonban lényegében azonos ma-
rad: morális alapelveik az ellenállás hitelesítő ereje híján kiüre-
sednek, tartalmukat vesztik, s Lót kénytelen belátni, hogy élete 
nem individuális, hanem Istennek, azaz egy totalitásnak szentelt 
élet, amely kizárólag egy másik totalitással való oppozíciójában 
igazolható. Kertész a naplójában a totalitással szembeni totális 
ellenállástól az erkölcsi megmaradás unalma okozta csalódott-
ságig, majd a kéjköztársaság romlottságához való visszatérésig 
tartó körkörös mozgással írta le tervezett regénye szerkezetét.9

A kutatható naplókban, amelyekben egészen a kilencvenes 
évekig Kertész minden nagyobb lélegzetvételű művének alaku-
lása nyomon követhető, semmi sem utal arra, hogy az író e váz-
latok alaposabb kidolgozásába fogott volna. A téma iránti érdek-
lődése azonban nem csökkent: 2011-ben megjelent naplókötete, 
a Mentés másként bejegyzései, miközben világossá teszik e soha 
meg nem írt mű kivételes fontosságát, arról tanúskodnak, hogy 
pályája végéhez közeledve Kertészt újra annak „eredeti”, a het-
venes években feltehetően elvetett változata foglalkozatta: „az éj-
szaka valami különös hangsúllyal jelentkezett A szodomai magá-

7 „Ne vitatkozz” – mondja az Úr – „hatalmam végtelen, de türelmem véges. 
Beláthatod, hogy ez a kombináció felette ösztönzően hat minden cselekvő-
erőre. (…) Mert látod, tisztában vagyok a mindent átható relativizmussal, 
noha Én magam abszolút Úr vagyok a mindenség felett. Remélem, ebben 
engedékeny bizalmam dacára sem jut eszedbe kételkedni. Mert ha igen, úgy 
a finom szkepticizmus ellenére, mely az Úrtól sem lehet idegen, és a legna-
gyobb sajnálkozásom mellett sem haboznék a legválogatottabb büntetések-
kel sújtani reád és jól tudod, hogy az ilyesmiben roppant leleményes vagyok. 
(…) Rafinált vén zsidó vagy, bárhogy is nézzük a dolgokat, de hát mit csinál-
jak, ha már egyszer éppen veled léptem magasztos frigyre.” (Vázlatok, i. m.) 
[Az archívum anyagának részleges rendezetlensége számos dokumentum 
esetében – így a Vázlatoknál is – megnehezíti vagy egyenesen lehetetlenné 
teszi a pontos forráshivatkozást.]

8 Az ötlet első változata: Napló 1975, AdK, Imre-Kertész-Archiv, no. 37., októ-
ber 6. Lásd még többek közt: Napló 1982–1983, uo., no. 44., 1982. november 
19., 1983. április 26.; Napló 1984–1991, uo., no. 45., 1989. június 3., 1989. au-
gusztus 5.

9 Uo., augusztus 5. (Kiemelés az eredetiben)
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nyos, ez az első nagy fiatalkori ötlet, vagy téma, vagy nevezzem, 
ahogy akarom, ez a dionüszoszi élmény, a szabad individuum 
önfeladása a tömeg rituális őrjöngése közepette; ez a motívum 
szabta meg egész későbbi munkásságomat […] szóval későbbi 
regényeimnek valamennyi cselekményét. […] De a szodomai Lót 
története, ahogyan akkoriban kitaláltam, még mindig megírásra 
vár.”10

A totalitás mítosza

A szodomai magányos Kertész elbeszélő művészetének minden 
alapvető témáját felsorakoztatja. Egy hamisítatlan nagyregény, 
egy roppant ambiciózus diktatúra-enciklopédia töredékéről van 
szó, amely az összes későbbi mű ígéretét magában hordozó elő-
tanulmányként írói fejlődésének legfontosabb dokumentumai 
közé tartozik. Az pedig, hogy írója négy évtized távlatából is egy 
összegző mű lehetőségét látta benne,11 arra enged következtetni, 
hogy Kertész rendkívüli szemantikai teherbírást tulajdonított a 
bibliai történetnek.

Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy míg Lót figu-
rája egy jellegzetesen kertészi problematika, tömeg és indivi-
duum viszonyának sokrétű elemzését tette lehetővé, addig maga 
a történet – meglehetősen koncepciózus újjáteremtése által – a to-
talitárius struktúrák allegorizációjára vált alkalmassá. Jegyzetei 
(és novellatöredékének címe) alapján egyébként úgy tűnik, Ker-
tészt leginkább a zárlat, Lót és leányai vérfertőzése foglalkoztat-
ta, mivel ebben találta meg az allegória kulcsmozzanatát, ebben 
vélte megragadhatónak a totalitás szülte funkcionális embert.12 Így 
bizonyára az sem véletlen, hogy (bár a Teremtés könyve igen ke-
vés támpontot ad ehhez)13 a Lót-történet minden változatában 
a menekülést követő rész a legkidolgozottabb, amelyben folya-
matként, az ötvenes-hatvanas években az író számára különösen 
fontos lélektani motiváció eszközeivel lett volna ábrázolható az 
egyéniség veresége – az elbeszélés különböző szintjein – a náci 
Németország kollektív őrületében és Isten korlátlan hatalmában 
testet öltő totalitással szemben.

10 Kertész Imre: Mentés másként, Magvető, Budapest, 2011, 11. Egy 2003-as be-
jegyzés még kevesebb kétséget hagy afelől, hogy Kertész valóban tervezte a 
regény megírását: „Ha az égi és földi kegyelem megadná, hogy ezt a regényt 
megírhassam, betelne az idő és összekapcsolódna a kör. […] nagy, összefog-
laló regényt írhatnék, amelyen azonban egyáltalán nem látszana, hogy nagy 
és összefoglaló. Mitikus szintre emelhetném mindazt, amit eddig inkább a 
valóság nyelvén beszéltem el.” (Uo. 213–214.)

11 Ti. „a szodomai Lót történetében”, tehát feltehetően az első változatban.
12 A fogalom értelmezéséhez lásd: Kertész Imre: Gályanapló, Holnap, Budapest, 

1992, 9–10. Kertész önálló esszét is tervezett erről, melynek töredéke ugyan-
csak az archívumban található: Első vázlat a funkcionális ember portréjához, in 
Vázlatok, i. m.

13 Ter 19,31–38.
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A totalitás világának általános létformájaként felfogott hó-
hérság14 komplex értelmezéséig azonban nemcsak a naplókban 
szétszórt vázlatok, de A szodomai magányos változatai sem jutot-
tak el.15 El kell tehát ismerni: az allegória teljes felfejtése ebben 
az esetben csak merőben hipotetikus lehet – Schmidt/Lipsius és 
Lót pályájának egymásra vonatkozása nagyon is lényeges pon-
tokon maradt homályban. A szodomai magányos mitopoétikai 
unikalitása Kertész életművében ezzel szemben a töredékesség 
ellenére is világosan kirajzolódik.

A kertészi elbeszélés – olykor kissé reflektálatlanul – mitikus-
nak mondott jellegzetességeire a recepció már több alkalommal 
felhívta a figyelmet, mégpedig elsősorban egy elbeszéléstechnikai 
kérdés, a holokauszt ábrázolása, a táborok mítoszi idő- és tér-
belisége kapcsán. Az is nyilvánvaló, hogy Kertésztől a mítoszok 
direktebb, motivikus felhasználása sem áll távol – gondoljunk 
A nyomkereső metaforikus-hiperbolikus térkonstrukcióira vagy A 
kudarc Camus-től kölcsönzött vezérmotívumára. Hogy világossá 
váljék, a publikált művekhez képest mennyiben tekinthető újsze-
rűnek A szodomai magányos mítoszi rétegének jelentésképzése, 
érdemes röviden felidézni a Kertész-elbeszélés néhány mitikus 
alapvonását.

A totalitárius diktatúrák árnyékában formálódó kertészi gon-
dolatrendszer az emlékezet, tanúság és hitelesség fogalmaival 
körvonalazható narratív kihívással szembesülve jutott el a mí-
toszokhoz. A Sorstalanság ugyanis az ábrázolhatatlan ábrázolá-
sának paradoxonját a megjelenítés és a belülről való térszemlélet16 
által oldotta fel, s ezzel elbeszéléstechnikailag a szakrális-miti-
kus narratívákhoz került közel. Eredményei – noha kétséges, 
hogy van-e még egy mű a Kertész-oeuvre-ben, amelyben ehhez 
mérhető szövegszervező szerepet kaptak volna – szervesen be-
épültek az író prózapoétikai repertoárjába. Ez aligha lehet vé-
letlen: a Sorstalanságban kidolgozott narratív modell Kertész 
emlékezetfelfogásának szinte minden lényeges vonását implikál-
ja, az események időbeli lezárhatóságára, objektív értelmezhető-
ségére vonatkozó kétségeket (s ezzel a historikus megközelítések 

14 Napló 1975, i. m., május 16.
15 A naplójegyzetek alapján úgy tűnik, a szerzői szándék szerint ez lett volna a 

regény alapvető célja. Kertész egyik elképzelése szerint az első rész a szemé-
lyiségért folytatott küzdelmet mutatta volna be, míg a teljes második rész a 
hóhérságról szóló esszé lett volna. (Uo., január 18.)

16 Sztyeblin-Kamenszkij az eddikus mítoszok térszerkezetét vizsgálva vezeti 
be a fogalmat. „Az alkotó – írja – nem kívülről szemléli tárgyát, magát nem 
különíti el tőle, hanem belehelyezkedik.” Azaz nem olyannak ábrázolja a tár-
gyakat, amilyennek látszanak, hanem olyannak, amilyenek valójában. Amint 
látható, Sztyeblin-Kamenszkij e fogalommal az ábrázolhatóság szempontjá-
ból közelít a mitikus térhez. (A mítosz, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1985, 
39–40.)
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megkérdőjelezését) éppúgy, mint az azonosítás alakzatainak el-
utasítását.17

Más szóval: ez az elbeszéléstípus nem pusztán felhasznál-
ja a mítoszt – nem egyszerűen mitizál, hanem mítoszt teremt. A 
szodomai magányos elkészült részletei erre nem tesznek kísérle-
tet. Mitológus főhőse megteremti ugyan a mítosz tematikus tár-
gyalásának lehetőségét (s így szó eshet örök jelenlétről, a mítosz 
megelevenítéséről, a történelemmel való szembenállásról stb.), a 
megvalósult narráció azonban nem törekszik arra, hogy ennek 
tanulságait a gyakorlatba ültesse. Arról ellenben szó sincs, hogy 
a bibliai történet A szodomai magányosban csupán motivikus sze-
repet játszana.

Schmidt függő beszédként előadott lázas töprengései az első 
változatban már-már esszébe hajlanak, s a terjedelmes gondo-
latfutamok töredékességükben is egy – fogalmilag ugyan nem 
teljesen világos, de – többé-kevésbé koherens mítoszértelmezés-
ről tanúskodnak.18 A főhős maga ismeri fel saját léthelyzetét Lót 
sorsában, a mitikus történet „örök sémájában”, maga állítja tehát 
a mítosz valóságra vonatkoztathatóságát, a jelen mítosz általi ér-
telmezhetőségét („mintha minden, amit itt elbeszéltek, nagyonis 
ismerős volna, homályos, eleven emlék. Mint egy örök nóta szív-
bemarkoló refrénje nyomán, végigrezgett benne az ősi fájdalom 
és az ősi dac; […] Mi volt ez? Később úgy gondolta, hogy egy 
helyzet újrafelismerése, saját életének megpillantása a biblikus, 
elmosódott mélységben. Vagy talán nincs-e némi köze a magá-
nyos, szodomai férfiúhoz?”).19 Sőt, odáig megy, hogy felveti a 
mítosz szuverén cselekvőképességének lehetőségét („ha az értel-
mező filológia most, éppen most vél a tudomány számára még 
fel nem tárt, messzeható ismereteket felfedezni benne, s nekilát, 
hogy a kor elé tárja azokat – nem maga a mítosz cselekszik-e, 
jelenik-e meg szuverén módon a mélyből, hogy hátterévé és ér-
telmezőjévé váljék így a kornak?”).20 Számára a mítosz rejtőző 

17 Nem lényegtelen, hogy ez utóbbi a mítosz meglehetősen képlékeny definíci-
ójának legszélesebb körben elfogadott elemei közé tartozik, lásd pl. Alekszej 
Loszev: A mítosz dialektikája, Európa, Budapest, 2000, 53.; Geoffrey Stephen 
Kirk, A mítosz, Holnap, Budapest, 1993, 267. Lotman és Uszpenszkij e jelleg-
zetességet a peirce-i jelelmélet nyelvére fordítva úgy fogalmaz, hogy a mítosz 
jelrendszere alapvetően ikonikus. (Hoppál Mihály: Mítosz és kép, in Hoppál 
Mihály – Istvánovits Márton (szerk.): Mítosz és történelem, MTA Néprajzi Ku-
tatócsoport, Budapest, 1978, 316.)

18 A szodomai magányoshoz fűzött megjegyzésekből részben ennek feltehető for-
rásait is rekonstruálni lehet – Kertész mások mellett Kerényi Károly, Otto 
Rank, Leo Frobenius nevét említi. Hatásuk alaposabb feltárásához további 
vizsgálatokra lenne szükség, de a névsor is elég világossá teszi az író mitoló-
giai tájékozódásának irányait.

19 Én, a hóhér (A szodomai magányos), i. m. Nem kevésbé érdekes ennek egy má-
sik változata:  „Vagy nincs-e némi köze a magányos szodomai férfiúhoz? S 
a környezet: vér és dühödt paráznaság nehéz bűze, ez az ismerős pára, az 
enyészet, a duhaj pusztulás mételye, a beteg mámoroké, a megsemmisülés 
átkos kéje – igen: mélyek és rejtelmesek az összefüggések.”

20 Uo.
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ismeretek és analógiák forrása, determinatív erő, hovatovább 
sors, amely részvételre csábítja a rituális játékokra fogékonyakat. 
Úgy vélem, e mítoszértelmezés, noha több ponton érintkezik a 
későbbi szövegekben kiteljesedő kertészi emlékezetpoétikával, 
talán annak leglényegesebb tabuját sérti meg – mégpedig a zsidó 
történeti gondolkodás által kialakított eljárással.

Yosef Hayim Yerushalmi a témának szentelt nagy hatású mo-
nográfiájában leszögezi, hogy a bibliai zsidóság kultúrájában az 
emlékezet (írástudó kultúráról lévén szó: sajátos módon) nem 
volt rászorulva a történetírásra, mivel a közvetítés leghatéko-
nyabb eszköze a rítusba oltott elbeszélés volt, és hogy az em-
lékezés kereteit itt nem a távolságérzetet keltő visszapillantás, 
hanem az újraaktualizálás, múlt és jelen eggyé olvasztásának 
szándéka jelölte ki.21 Yerushalmi ugyanakkor arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a történetírás hiánya nem jelenti egyszersmind a 
történelem hiányát – sőt, döntő szerepet tulajdonít a zsidóság-
nak a mai értelemben vett történeti tudat alapjainak kialakítá-
sában. A zsidók szerinte alapvető jelentőséget tulajdonítottak a 
történelemnek: „Ha Hérodotosz volt a történetírás atyja – írja –, 
akkor a zsidók a történelem értelmének atyái voltak.”22 Mivel pe-
dig emlékezeti kultúrája fenti jellegzetességeinek következtében 
a zsidóság a bibliai elbeszélések ismerős struktúráival oldotta fel 
a sors zavarba ejtő különösségeit,23 tehát voltaképpen a Hayden 
White-i kiterjesztett metaforák sajátos prototípusát alkotta meg,24 
ráadásul egy teleologikus történelemszemlélet által determinált 
hitrendszert épített fel, így nem nehéz belátnunk, hogy ebben a 
tekintetben Kertész a zsidó történeti hagyománnyal (és az általa 
erősen befolyásolt nyugati történelemmodellekkel) szemben ala-
kította ki mítosz- és történelemfelfogását.

Schmidt ellenben megértési kísérletével épp e hagyomány 
szellemében cselekszik, és a radikális értelemtulajdonítás útjára 
lép – vagyis lényegében maga is egy ideológia fogságába kerül. 
Jóllehet legfőbb becsvágya az alkotásban megőrizni egyénisé-
gét, végül ő sem talál kiutat a világ általános totalitásából. Sőt, 
felismerve a mitikus Rend25 megváltoztathatatlanságát, a „szer-

21 Yerushalmi, Yosef Hayim: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet, Osiris – 
ORZSE, Budapest, 2000, 24., 59.

22 Uo. 26. (Kiemelés tőlem – N. T.)
23 Uo. 40–50.
24 White amellett érvel, hogy a történeti elbeszélés azonosítható történetekké 

formálja, azaz cselekményesíti az események sorozatait, ezáltal pedig meg-
határozott típusú cselekményszerkezetek alkotórészeiként kódolja őket. A 
történelmi narratívák így kiterjesztett metaforákká válnak, amennyiben úgy te-
remtik meg az olvasó számára az ismerősség, vagyis az érthetőség illúzióját, 
hogy az elbeszélt események összességét a saját irodalmi kultúrájukból meg-
ismert történettípusokhoz hasonlítják. (White, Hayden: A történelmi szöveg 
mint irodalmi alkotás, in uő: A történelem terhe, Osiris – Gond, Budapest, 1997, 
73–87.) 

25 A második változat kissé obskúrus kulcsszava.
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tartásos játékok” felé fordul: „dionüszoszi”26 őrjöngésében Lót 
paradigmatikus bűnbeesésének megismétlésével válik hóhérrá. 
A rituális elbeszélés narratív eljárásai helyett tehát A szodomai ma-
gányos a rituális tettet helyezte volna középpontjába, s ezzel úgy 
formálta volna cselekményelemmé a mítoszt, ahogy egyetlen 
más Kertész-szöveg sem.

A regény mitikus struktúrájának váratlan kerekdedsége 
mindazonáltal megtévesztő: a torzóban maradt mű számos lé-
nyeges kérdéssel szemben marad néma. Tudjuk például, hogy 
Kertész a Sorstalanság ellendarabjának szánta,27 de korántsem 
egyértelmű, hogy a két regény a nyilvánvaló tematikus párhu-
zamokon túl milyen problémák mentén lépett volna párbeszéd-
be. Számos jel utal arra, hogy A szodomai magányos a totalitásban 
megvalósítható szabadság kérdésében szkeptikusabb a Sorsta-
lanságnál, de egyáltalán nem tűnik kizártnak, hogy a regény nyi-
tottabbá vált volna az ironikus olvasatok előtt, amely – szükség-
telen megjegyeznem – a jelentések destabilizálásával a groteszk 
irányába mozdítaná a szöveg értékszerkezetét.

A sor szinte korlátlanul bővíthető. A szodomai magányos pedig 
csupán egyetlen, noha szerepénél fogva kitüntetett darabja az 
archívum óriási gyűjteményének. Kell-e hangsúlyoznom, hogy 
Kertész írásművészetének valódi tétje, a totális struktúrák feltá-
rása csupán látszólag szakadt meg az életmű lezárultával?

26 Napló 1984–1991, i. m., 1984. július 14.
27 Napló 1975, i. m., január 18.
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