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KERTÉSZ
K ertész Imre regényei közül három főszereplő

je író. Kettőben, A kudarcban és a Felszámo-
lásban maga a cselekmény is irodalmi szöve

gek körül bonyolódik, és a Kaddisban is fontos sze
rep jut egy elbeszélésnek a férj és a feleség kapcsolatá
ban. A naplószerű alkotásokkal együtt, amelyekben az 
írás magától értetődően válik a legfontosabb témává, 
ezek a művek bonyolult kontextuális és jelölői hálóza
tokat alkotnak. Kertész olvasója nem az életmű egyes 
darabjaival találkozik, hanem hangsúlyozottan e bo
nyolult, intertextuális kapcsolatokkal, ismétlésekkel, 
eltolásokkal, újraírásokkal át meg átszőtt hálózatok
kal, és csupán ezek értelmezőjeként kerülhet tényle
ges viszonyba az életművel.

„Erkölcsöm: ugyanazt a  regényt élni és írni, min
denesetre változatlan. A kudarc is ugyanarról a forrás
vidékről ered, ahonnan a Sorstalanság, és ha másik ág
ra szakadt is, a figyelmes tekintet bizonyára kijelöli azt 
a pontot, ahol végül egyesülni látja őket” – olvasható 
A kudarc első kiadásának szerzőtől származó fülszöve
gében. Ez a rövid kommentár nem csupán az életmű 
hálózatos jellegére hívja fel a figyelmet, tartalmazza an
nak a jelölőláncnak néhány lényeges elemét is, amely
nek belső viszonyaival foglalkozni szeretnék: írás, élet, 
munka, létezés, írói erkölcs. Az írás és az élet Kertész
re jellemző viszonyának értelmezésekor nem használ
hatók az önéletrajzi szerződés köré rétegződő olvasás
módok. Kertész esetében az élet és az írás között nem 
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állítható fel metonimikus (hierarchikus vagy időren
di) kapcsolat. Az írás az egyedül lehetséges, az írás
ban felszabaduló és felszámolódó életformaként jele
nik meg az olvasói szemek előtt, és mint ilyen, két
ségtelenül egy, a német kora romantikában bejelen
tett eszményt újít meg a maga gyökeresen más feltét
elei között. A nyilvánosság terében Kertésznek azért 
nincs életrajza, csak munkarajza, mert pályája min
den pontján következetesen és nyomatékosan elutasí
tott minden olyan identitásmintázatot, amelyet nem ő 
maga állított elő az írás által és az írástól elválaszthatat
lanul. Minden olyan identitásképet tehát, amelyet az 
élet esetlegességei vagy a külsődleges kategóriák, íté
letek pecsételtek volna rá. Ez a törekvése akkor nyil
vánult meg a legélesebben, amikor írói figurája a No
beldíjat követően erőteljesen ki volt téve annak, hogy 
az életéből és személyiségéből irányíthatatlan mediá
lis, kulturális és politikai igények emlékművet farag
janak a közönség számára.1 Feledhetetlen és tökélete
sen végiggondolt mondatai arról, hogy a holokauszt 
bohóca volt,2 illetve hogy visszamenőleg se akarja
nak belőle zsidót vagy magyart csinálni,3 semmi két
séget nem hagynak afelől, hogy identifikációját a leg
kegyetlenebb öniróniát is latba vetve az írás ismétlé
seinek, tükörviszonyainak és eltolásainak rendjén be
lül kívánta tartani. Az identifikációk szempontjából 
a magyar kulturálispolitikai közegben gyökeresen új 
időszak kezdődött a szerző halálával, amely időszakot 
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még Kertész életében szimbolikusan bevezette a Szent 
Istvánrend odaítélése és átvétele. Az életmű ma erő
teljesen ki van téve az ideológiai kisajátítás kísérletei
nek, és a szerző maga ezekre már nem reagálhat, mi
közben olvasóit zavarba hozhatják kései esszéi, beszé
dei, nyilatkozatai, amelyekben kritikus mennyiségben 
találhatók az életmű meghatározó részével összeegyez
tethetetlen biopolitikai kirohanások.

Az írás enyészpontja azonban nem lehet más, mint 
a  láthatatlan, ‒ Kertész szavával élve ‒ a titkos élet. 
Bár a 60as évek elejétől folytatott naplóírás által kí
sért kertészi projekt kétségtelenül erőteljesen rájátszik 
az önarchiválás eljárásaira, a naplók a lehető legszerve
sebben illeszkednek az önidézések és átírások, a moti
vikus ismétlődések hálózatába, működésük semmilyen 
módon nem teszi kiemelhetővé őket a műfaji konven
ciók szerint szorosabban fikciósnak minősített művek 
köréből. A jelölők hálózata bennük is kizárja azokat az 
olvasatokat, amelyek az életet az írás intertextusokba 
vont figurativitásától függetlenül, rajtuk mintegy felül
emelkedve engednék viszontlátni a tárgyiság és a kép
zelet világában. A kudarc Öregje számára ezért bizo
nyulhat válasznak az írás minden kérdésre, és ezért 
nem fejeződhetnek be a  jegyzetei ott, ahol véget ér
nek. Folytatódniuk kell egy fikciós szintlépéssel az ál
tala írott regényben: „Csak nem befejezni, hiszen so
sem ér véget semmi: folytatni kell, írni tovább, igen, 
bizalmasan és émelyítő közlékenységgel, úgy, ahogy 
két gyilkos beszélget.”4

Az írás hálózatának ez a befejezhetetlen keletkezé
se akár egyetlen művön, az előbb már szóba hozott 
regényen belül is jól vizsgálható. Köztudomású, hogy 
A kudarc írófigurája, az Öreg, akit a regény első felében 
megismerünk, létrehozza saját alteregóját Kövesben, 
az általa írott regény főszereplőjében, illetve másik al
teregóját Berg alakjában, miközben saját életviszonya
inak egyes mozzanatait ironikusan szétosztja kettejük 
között. Az eljárás célja nem az, hogy az Öreg az írás 
kívülről ráhelyezett kényszerében – jobb témát nem 
lelvén – önmagát tegye a bemutatás tárgyává, jóllehet 
az Öregről szóló elbeszélés tartalmaz olyan részleteket, 
amelyek ezt az egyszerű magyarázatot is megengedik. 
Más mozzanatok azonban világossá teszik, hogy saját 
történetének megismétlésével, az eltolások és a  szét
bontások sorozatával annak jár utána, hozhatott vol
nae más döntéseket, mint amelyeket meghozott, el
kerülhető volte, hogy íróvá váljék, rajta múlte, hogy 
nem volt képes nyomtalanul elmerülni az időben, el
kerülhető volte az, hogy sorsot tulajdonítson magá
nak, elkerülhető volte, hogy az önfelszámolás folya
mata önalkotásként teljesedjék ki, amit nem élhet át 
másként, csakis szégyenként, nevetségességként5 és ku
darcként.6 Eközben megjelennek a regényben olyan 
mondatok is, amelyek majd az életmű későbbi alko
tásainak köszönhetően kapnak súlyos jelentést. Ilyen 

például Weigandné megjegyzése, amely a Kaddis főté
máját előlegezi meg: „Micsoda örök lelkiismeretfur
dalás ez: a világra hozni egy gyereket! Az ember soha 
ki nem heveri! És éppen egy ilyen világra…”7 Ugyan
csak a Kaddisra, de az egész életmű státuszára is utal az 
Öregnek az a kérdése, amely egy, a regényírás válasz
jellegéről szóló eszmefuttatás végén hangzik el, hogy 
vajon kinek címezhetné a regényét, ha „– mint tud
juk – az isten meghalt”.8 „A  semminek, ismeretlen 
embertársaimnak, a világnak. Nem imádság lett belő
le, hanem regény”,9 érkezik a válasz, ami világossá te
szi, hogy hibás olvasat lenne a később megírt Kaddist 
a zsidó gyászima szövegével összefüggésbe hozni, mint 
ahogy nincs is szövegszerű közük egymáshoz.10 A ké
sőbbi regény a  címzett halála folytán elmondhatat
lanná vált ima üres helyén keletkezik. A szöveg reto
rikai formája, a változó perspektívákat magába fogla
ló, végtelenített magyarázat tartalmazza az ekképp ér
tett üres hely hiánytapasztalatát, egyszerre felszabadí
tó és kényszerítő erejét.

Ilyen motívumokat számolatlanul idézhetnénk. Az 
időben előre és hátra mutató hálózatos kapcsolatok 
nyilvánvalóvá teszik, hogy noha esztétikai minőségben 
felmutathatók különbségek az egyes könyvek között, 
a Kertészéletművet nem érdemes fejlődés vagy épp 
hanyatlástörténetként olvasnunk, amire például Rad
nóti Sándor tett több ízben javaslatot,11 sokkal helye
sebb és az értelmezésben gyümölcsözőbb a teljes szö
vegtestet egyidejű egészként szemlélni.
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Maradjunk azonban még A  kudarcnál, a  legbo
nyolultabb konstrukciójú Kertészszövegnél. Látha
tó, hogy az Öreg nem elbeszélője a saját történetének. 
Azt egy tőle független, névtelen és meglehetősen iro
nikus szólam mondja el, zárójeles közbevetéseivel ön
magát is kommentálva, pontosítva, elbizonytalanít
va. Vagyis a regény nem egyszeres, hanem kétszeres 
metalepszist hajt végre. De a helyzet még ennél is bo
nyolultabb. A regényben nem Kertész Imre, hanem az 
Öreg tételeződik a Sorstalanság szerzőjének. Ha pon
tosak akarunk lenni, így kell fogalmaznunk: az olva
só nem lehet biztos abban, hogy az Öreg kiadásra be
nyújtott regénye megegyezik Kertész Imre Sorstalan-
ságával, de abban igen, hogy a róla szóló lektori véle
mény, amely a közlést elutasította, ugyanaz. Ugyan
akkor az életmű ismerői azt is tudhatják, hogy amit 
Berg Én, a hóhér című regénykezdeményként felolvas, 
és amiből Köves szerint éppen az hiányzik, ami nem 
szükségszerű, vagyis az élet, az rövid részlete Kertész 
Imre egyező című, szintén félbehagyott és a hagyaték
ban kéziratosan megőrzött regényének.12

Ezek a metaleptikus eljárások ismét kétféle értel
mezés előtt nyithatnak utat. Az egyik szerint Kertész 
fikcionalizáló eljárásai végső soron magát a fikciót old
ják fel, és a regény neki nem másra való, mint hogy fo
lyamatosan cselekményesítse, tükröztesse a  saját élet
történetét. Ehhez az olvasathoz legalábbis alaposan is
mernünk kellene a szerző szövegeken kívüli, ténysze
rű életét, ha tényszerűségről bármilyen értelemben szó 
lehet itt egyáltalán. Ez azonban nincs és nem is lehet 
így, mert amennyiben az írás Auschwitz ege alatt zaj
lik, folyamatosan számot kell vetnie a saját élet és a sa
ját halál modern ábrándjának berekesztettségével és el
törlődésével. Kertész élete azonos az írással. Olyan kör
körösséget tapasztalunk, amely elnyeli a szövegek szer
zőségét és eredetét, vagyis a kívülség puszta gondola
tát is. A műfajból eredő szándékoknak ellentmondva, 
a szükségszerűség erejével bizonyítja ezt Clara Royer 
nemrégiben magyarul is megjelent, eredetileg francia 
közönségnek szánt Kertészmonográfiája,13 amely al
címe szerint életrajzi esszé, formája szerint viszont egy 
gondolkodás, egy írás útját bejáró nyomkövetés, tehát 
ismétlés, variáció. A monográfiában az élettörténeti ke
reteket az életmű keletkezésének keretei helyettesítik, és 
mindaz, amit Clara Royer az úgynevezett élettörténet
ről mond, nem egyéb, mint a naplókból és a regények
ből tudható dolgok újrastrukturált visszaolvasása a sze
mélyre. Ezért az értelmezés az élet és írás viszonyának 
dialektikusságát tárhatja fel. Az önmagukban hozzáfér
hetetlen és módszeresen felszámolt emlékek megszün
tetve őrződnek meg az írásban.14 Vagyis személytelenné, 
behelyettesíthetővé válnak, készen arra, hogy a tükrö
zések és az áthelyezések, tehát a szövegképzés eljárásai 
végrehajthatók legyenek. És amennyiben ezek a műve
letek lezajlanak, az emlékek, az élet kívülsége eltűnik.

Aligha véletlen, hogy az Öreg épp Rilke Levelek 
egy ifjú költőhöz című, sokat idézett munkájának for
dítására kap megbízást. Rilke szövegéből vett idézetek 
a Kaddis lapjain is feltűnnek. Szempontunkból lénye
ges, hogy Rilke már az első levelében azért rója meg 
Kappus urat, mert verseinek „nincsen önálló jellegük, 
inkább csak a személyes lét csendes és rejtőző függe
lékei”,15 miközben azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy az 
írásnak a személyiség legmélyebb, halálos indíttatása
iból kell fakadnia, abból a mélységből, ahol minden 
törvénnyé válik. Jól tudjuk, Rilke számára az élet és 
az írás kölcsönös alakító viszonya a nyitja a teljesnek 
érzett művészlét majdhogynem anakronisztikus meg
valósulásának.16 Az így megélt alkotói lét a biztosíté
ka annak, amit Rilke majd a nyolcadik levélben fejt 
ki Franz Kappus számára, hogy „semmi se történjék 
velünk, ami idegen, hanem csak az, ami régóta hoz
zánk tartozik”. És itt következik az a kulcsfogalom, 
amely Kertésznél egy életen át zajló örvénylés gyúj
tópontja lesz, olyan örvénylésé, amely a magyar kul
turális, politikai térben Kertész halála után sem lát
szik csillapodni: „majd csak felismerjük hát lassanként 
azt is, hogy amit mi sorsnak nevezünk, az emberből 
indul ki, s nem kívülről hat reá. Csakhogy a legtöb
ben, amíg bennük élt sorsuk, nem szívták fel maguk
ba, nem alakították át és így nem ismerhették fel azt, 
ami belőlük eredt; olyannyira idegen volt számukra, 
hogy zavart félelmükben azt hitték: éppen most kel
lett beléjük költöznie, mert esküdni mernének rá, az
előtt semmi hasonlót nem találtak önmagukban.”17

A  sors szervességének fogalma Rilkénél szorosan 
összefügg az alkotás tevékenységével, még közelebb
ről saját poétikájának lényegi kérdéseivel. A Georgéval 
és Rilkével bekövetkező poétikai fordulat természetét 
a legkorábban felismerő Georg Simmel szerint az ér
zésnek a műalkotás létrejötte vagy befogadása során 
túl kell lépnie a „csakszemélyesen”, és meg kell szó
laltatnia az énnek azt a  rétegét, amely nem csupán 
tükrözi „a  személy fölötti szükségszerűségeket”, de 
a „személyes ént meghaladó rendnek is részese”.18 Az 
élet esetlegességeit Kertész elgondolásának értelmé
ben is magába kell szívnia az alkotónak, át kell alakí
tania, és szét kell tudnia választani, mi az, ami belőle 
eredt, és mi az, amit kívülről ragasztottak rá. A sors – 
vagy az egzisztencia helyére lépő írás – az előbbiből 
és csak az előbbiből fakadhat. Kertész esetében tehát 
nem egyszerűen annyit kell megállapítanunk, hogy az 
identifikáció és az írás mozgásai egy irányba mutat
nak, többről van szó. Arról, hogy az identifikáció ki
zárólag és egyedül az írásból származhat. Ez azonban 
azt is jelenti, hogy az írás nem lehet más, mint az élet 
felszámolásának munkája, amit az érzelmek elmesze
sedése19 kísér. Az írás a halál folytonos meghívása. Az 
eredménye viszont a felszámolás ellentéte, az alkotás, 
az irodalom megszületése lesz, mégpedig visszafordít
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hatatlanul. „Miként történhetett, hogy ezek a mon
datok az én számomra csupán képzeletbeli történést 
tartalmaztak, egy képzeletbeli marhavagont, egy kép
zeletbeli Auschwitzot és egy képzeletbeli tizennégy és 
fél éves fiút – holott ez a tizennégy és fél éves fiú vala
ha én magam voltam?”20 – kérdez egyik jegyzetében 
az Öreg, a Sorstalanság szerzője.

Ha az imént Kertész Rilkeidézeteiből és Rilke po
étikai gyakorlatából indultunk ki, ezen a ponton egy 
gyökerében kafkai problémához jutottunk, amely 
a  magyar irodalom közelmúltjába Kertész Imre és 
Borbély Szilárd írói létével egyaránt mélyen beleíró
dott. Úgy hiszem, hogy a Kaddist lezáró imát két érte
lemben is komolyan kell vennünk. A sodró, sötét fo
lyam, amelyben a szemünk előtt merül el az élet, ma
ga a szövegfolyam. Csakhogy a szövegfolyamnak is el 
kellene merülnie, de nem teszi, ehelyett irodalommá 
válik, az irodalmi intézményrendszer részévé és táplá
lékává, amely keletkezésével megszégyenít. És a  szé
gyen, mint tudjuk, túléli K.t. Jönnek a dicsőséges 
kánonok. Vagyis mit állítok? Azt, hogy Kertész eseté
ben a poétikai kérdésektől a lehető legrövidebb út ve
zet a sors és a sorstalanság, illetve az identifikáció kér
déseihez, amelyek – mint jószerével minden, az írás
sal kapcsolatos komoly kérdés – kívül helyezkednek 
el az irodalomtörténetírás horizontján, ámde még
is az irodalomhoz tartoznak, mert az írás ide gravitál, 
és így osztozik a könyvek milliárdjai alkotta hegy ka
nonikus sorsában.21

Anélkül, hogy ezzel elővételezném szövegem to
vábbi megfontolásait, már itt jelzem, hogy a  prob
léma feloldása az irodalom rendszerén belül vagy in
kább annak határán csakis kafkai módon lehetséges. 
Nem a szerző halálával, hanem a kézirat elégetésével. 
A kézirat elégetése persze a könyvek és a testek elége
tését vetíti elénk. De amíg Kafka esetében, vagyis a va
lóságban a papírok elégetését Max Brod – nagyon he
lyesen – nem tette meg, és ezzel kezdetét vette a Kaf
kakéziratok hányatott utóélete, addig a Felszámolás 
B.jének regényét volt felesége elégette, miközben Ker
tész épp ellenkezőképpen egy rendkívüli gondossággal 
felépített berlini archívumnak adta el hagyatéka tulaj
donjogát. Átadta művét, naplóival, levelezésével egye
temben, az irodalom intézményrendszerének. Kertész 
gondolkodása és mindenekelőtt életműve számos pon
ton kikezdte ezt az intézményrendszert, radikalitása 
azonban határokba ütközött. Mégpedig éppen akkor 
és annak révén, hogy az írás által szüntelenül meghí
vott halál konkrét eseményként tűnt fel a horizonton. 
Ebben a pillanatban ‒ az olvasók szerencséjére ‒ Ker
tész gondosan visszabetonozta magát az irodalmi in
tézményrendszerbe, és csupán azt a nem csekély jelen
tőségű választást hagyta meg magának, hogy a magyar 
intézményrendszer helyett a berlini Művészeti Akadé
miára bízta kéziratai tulajdonjogát.

Az írás irodalmi gravitációja ellenére sem feled
hetjük, hogy az identifikáció politikai, történetfilo
zófiai és emlékezetpolitikai kérdés is, minthogy ráve
tül Auschwitz hosszú árnyéka. Az írás kettős spirálja 
egyik oldalról az élet felszámolásába, másik oldalról 
a vállalt szégyenbe, az idézések rendjébe, az irodalmi 
megdicsőülésbe torkollik. Etikai értelemben egyszerre 
van szó kényszerről és döntésről. Fontos kérdés ennek 
a kényszernek és döntésnek a mifélesége. A rá adott 
válaszok a magyarországi Kertészrecepció történeté
be is beíródtak, és visszahatottak arra, ahogyan Ker
tész önmaga és a környezete viszonyát érzékelte, aho
gyan a helyzetét látta a magyar irodalomban.

Kulcsár Szabó Ernő irodalomtörténetének némasá
ga jól megérthető a Pilinszkyről szóló fejezetből. Kul
csár Szabó irodalomtörténete úgy beszél a Harmad-
napon költészetéről, annak keresztény szimbolikájá
ról, a  hiánytudatban elmélyülő ontológiai belátásá
ról, mintha egy elvont filozófiai vagy beszédmódbe
li, nyelvszemléleti problémáról lenne szó, és nem egy 
bonyolult irodalmi, de az irodalom önszemléleti ha
tárait sarkalatosan kikezdő válaszról, mintha az egész
nek semmi köze nem lenne Auschwitzhoz, Celan szép 
kifejezésével „a halált hozó beszédek ezer sötétjéhez”22, 
amin a nyelv is átment anélkül, hogy szava lett vol
na rá. Auschwitz dátuma, a hely maga Kulcsár Szabó 
Ernőnél meg sem említődik. Pilinszkyértése benne 
ragad a korábbi József Attilaértelmezés, távolabbról 
pedig a heideggeri létfilozófia fogalmi körében. A hall
gatás és ártalmatlanítás e változata nem találkozhat 
a nyelv, az irodalmiság etikai kikezdettségének celani 
tapasztalataival, ahogyan Heidegger háború utáni fi
lozófiája sem tette. Ebben az olvasatban Kertész Imre 
jelenléte néma esemény marad. Megjegyzem, ez a né
maság, a nyomok eltűnés, eltüntetése, a tanúság lehe
tetlensége Kertész számára maga az írói anyag.

Az elhárítás másik és összehasonlíthatatlanul bo
nyolultabb változata Radnóti Sándor kritikai szemlé
letéhez köthető. Radnóti jó ideig nem írt Kertész mű
veiről, később azonban ez a viszony tarthatatlanná vált. 
A Kaddisról és a Felszámolásról egyegy hangsúlyos kri
tikát közölt, nem hallgatva el fenntartásait e művek
kel kapcsolatban. Radnóti Kertész mindkét művét 
a  gadameri értelemben vett humanista hagyomány 
vezérfogalmaival szembesíti. Az első ilyen a munka 
fogalma. Megállapítja, hogy a  Kaddisban „a  »mun
kának« a szó szokásos értelmében […] nincs az »élet
be« visszaáramló, ott berendezkedő célja, mint aminő 
a siker vagy hitelesebben a munka értelme. A mun
ka életellenes, föltétele az emberi kapcsolatok tönk
retétele, s nem más, mint egy halálos ítélet lassú vég
rehajtása.”23 A probléma, amellyel Radnóti itt szem
besül, ugyanaz, mint amivel én is foglalkozom, ámde 
nála az írás és az identifikáció körüli dialektikus ör
vénylésből vajmi kevés tárul fel. Azt viszont már írá
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sának címe is világossá teszi, hogy mindez elválasztha
tatlan Auschwitz emlékezetétől, attól a kérdéstől, hogy 
megalapozhate Auschwitz emlékezete bármiféle szel
lemi életformát. Az utóbbi lehetőséggel azonban nem 
kíván komolyan foglalkozni. Ezen a ponton mindkét 
írásban a patologizáló beszédmód veszi át az uralmat. 
A  munkának és az élet folytonosságának megszakí
tását jó előre beteges beállítottságnak nyilvánítja, és 
némi malíciával megjegyzi, a könyvből „a lélekbúvár 
nyilván egész katalógusát gyűjthetné össze a neurózis 
tüneteinek”.24 Kétségtelenül van olyan pszichológia, 
amely az áldozatok, a tettesek és a tétlen szemlélők 
neurózisával is foglalkozik. Csakhogy a lehetséges ol
vasásnak ez az átterelése a pszichoanalízis és a terápia 
területére útját állja az olvasás gadameri értelmében 
vett játékának. Radnóti kritikája később éppen a be
tegség gondolatában összegezi a mű alapjellegét, ami 
tehát nem volna egyéb, mint „a személyes és történel
mi patológia rajza”.25

Foucault után nem kell részleteznem, a  kizárás
nak miféle retorikája az, ami patologizálja a  huma
nista hagyományt a polgári életvilágon belül megre
pesztő emlékezet és gondolatformákat. Radnóti tisz
teletre méltóan ragaszkodik ahhoz, hogy a Sorstalan-
ságot Bildungsromanként olvassa, Köves Gyurit pe
dig lágernövendéknek tekinti, ami a Kaddisban azzal 
jár, hogy előbb erkölcsi hierarchiát kénytelen felállí
tani a feleség és a férj között (természetesen az előbbi 
javára, és természetesen úgy, mintha az ábrázolás ten
né ezt),26 majd maga is belép a regény terébe, és a fe
leség mellé szegődik az elbeszélővel szellemileg egyen

rangú védőügyvédként: „Nem kell a regényhőssel el
méleti vitába bocsátkoznunk (és kifejteni azon meg
győződésünket, hogy a történelem nem determinált, 
és az Auschwitzhoz vezető út számos lépése racionali
zálható, de maga Auschwitz nem) ahhoz, hogy belás
suk: van valami gondolatilag inkonzekvens, gyakorla
tilag pedig patologikus gőg abban, ha valaki csak saját 
magának engedélyezi a racionalitás hálójának szétsza
kítását, elhagyja a társas életet, s egyedül lép ki a sza
badságba, a semmibe. Erről a szabadságról joggal ál
lítja a feleség, hogy nem szabadság, hanem örökös tá
madás és örökös menekülés.”27 Genderszempontból 
valóban súlyosan aszimmetrikus Kertész műve, hiszen 
miközben az író férj egész diszkurzusa az apaelvűség
gel, vagyis a történelemhez fűződő ödipális viszony
nyal szemben határozza meg magát, nem képes kilép
ni belőle, amennyiben a feleség többnyire csak a be
széd néma címzettjeként jelenhet meg benne, jósze
rivel önálló történet nélkül, és a gyerekről szóló dön
tésnek sem részese. De Radnóti nem ezzel érvel. Az ő 
érvével szemben joggal merülhet föl a kérdés, lehete 
a szabadságba nem egyedül kilépni, létezhete olyan 
kilépés, amely nem magányos?

A Felszámolásról írva Radnóti a szellemi magatar
tásforma helyett már a címben is betegségről beszél. 
Tézisregényt olvas: „Auschwitzra függesztett tekintet
tel csak diktatúrában lehet élni, de mivel Auschwitzról 
nem lehet elfordítani a tekintetet, a szabadságban tisz
tán látó embernek, aki meg akarja fejteni Auschwitzot, 
aki »a  saját életében akarja rajtakapni Auschwitzot, 
a saját mindennapi életében, ahogyan azt élte«, nem 
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lehet élni.”28 Úgy vélem, ez lehetséges, érvényes olva
sata a Felszámolásnak, habár Radnóti nem tesz egyebet, 
magáévá teszi a Sárának írott búcsúlevél magyarázatát 
az öngyilkosságra, amit később Judit, B. volt felesége 
is megerősít, bár ő csak a vélekedését közli.29 „Meg
szűnt a létezésem ürügye, megszűnt a túlélési létálla
pot. Most már élni kellene, mint egy felnőttnek, mint 
egy férfinak. Nincs kedvem hozzá. Nincs kedvem ki
lépni a börtönből, a végtelen térbe, ahol elenyészik és 
szétfoszlik az én fölösleges… Csak nem azt akartam 
mondani: tragédiám?! Nevetséges.”30 Vagyis Radnóti 
elfogadja a B.től származó magyarázatot, és a regény 
tézisével azonosítja. A kilépés kényszere ebben az ér
telmezésben egy külső esemény, a rendszerváltás kö
vetkeztében áll elő. Csakhogy a regényben szerepel egy 
belső ok is, az, hogy B. befejezte a regényét, az egyet
len regényt, amelynek a megírása számára adatott. És 
B. A kudarc Öregével ellentétben nem kíván íróvá vál
ni. Annyit tudunk továbbá, hogy tettének végrehajtá
sa előtte arra kérte Juditot, égesse el szellemi életfor
májának foglalatát, egyetlen regényének kéziratát. Ju
dit a kérést végrehajtja.31

Az elnémítás és a  humanista normaképzés jegyé
ben elkövetett patologizálás komplementer eljárások, 
amelyek Németországban együttesen jellemezték az 
Auschwitzdiszkurzust az 1960as évek elején. Ez az 
elhárító diszkurzusrendszer esetünkben meg kívánja 
őrizni az irodalomtörténetírás és az irodalomkritika 
látszólagos integritását, kanonizáló hatalmát az Ausch
witztapasztalat betörésével szemben. Olyan tapaszta
lat ez, amely Adornótól kezdve rendkívül erős, és kitar
tó etikai provokációval töri fel az irodalmi reprezentá
ciók korábban kialakult egész rendszerét, de legalább 
ilyen erős és kitartó etikai provokációt jelent be az épü
letes olvasás elgondolásaival, az irodalom fejlődéselvű 
történeti elbeszélhetőségével és a kanonizáció eljárá
saival szemben is. A sokat, de tévesen idézett adornói 
mondat, miszerint a kritikai szellem érettlenségének 
feltételei között barbárság Auschwitz után verset ír
ni, ellenkező esetben még az a felismerés is elenyészik, 
hogy „miért vált lehetetlenné ma verset írni”,32 az iro
dalom Auschwitz utáni lehetőségeivel kapcsolatban 
mindenekelőtt a  megszakítottság elháríthatatlan ta
pasztalatát jelenti be. Ennek a tapasztalatnak a nyo
mán kérdezi Szűcs Teri A felejtés története című köny
vében: „Lehetségese létrehoznunk a megszakítás tör
ténetét, lehete nyelvi tapasztalattá tenni? Elbeszélé
seink ellen tudnake állni annak a diskurzusszervező 
erőnek, mely összehasonlítás, egymáshoz mérés, ok
okozatiság mentén szövi a narratívák hálóját?”33

Úgy vélem, Kertész magyarországi befogadása előtt 
kettős feladat áll. Nem csupán Kertész életművével 
kell – a  folyamatosan gazdagodó nemzetközi recep
cióval is párbeszédbe lépve – érvényesen szembesül
nie, de ennek feltételét is meg kell teremtenie, vagyis 

szembesülnie kell a  maga által szőtt narratív hálók 
természetével.

Itt csupán a diktatúra és az Auschwitzra függesztett 
tekintet viszonyának problémájára szeretnék még ki
térni. A korábbiakból kitűnik, hogy ez a viszony nem 
zárt, nem tézisszerű a regényben. Úgy vélem, e viszony 
megértéséhez figyelembe kell vennünk, hogy Kertész 
életműve nagyon korán szembesült azzal, hogy Ausch
witz a nyelvben szinte azonnal metaforává változott,34 
emellett azzal is, hogy a  koncentrációs táborok, az 
egész nemzetiszocialista működés nyomai ugyanilyen 
gyorsan elkezdtek eltűnni a térképről, vagyis Európa 
szinte azonnal a rafinált felejtésnek és a kevésbé rafi
nált megsemmisítésnek kezdte átadni az Auschwitz
ról szóló elbeszélések tárgyi referenciáit. Kertészen kí
vül Pilinszky volt az Magyarországon, aki ezt nagyon 
korán érzékelte, amikor az Ars poetica helyettben azt 
írta: „Auschwitz ma múzeum.” Az én olvasatomban 
Kertész könyve nem azt mondja, hogy Auschwitzra 
függesztett tekintettel csak diktatúrában lehet élni, 
mert hát ezt annyi más életút mellett többek közt ép
pen Celané cáfolja, aki mégiscsak 25 évet élt Bécsben, 
majd Párizsban. Azt sem mondja, hogy a túlélők saj
nos nem tudnak nem Auschwitzra függesztett tekin
tettel élni, ezt meg kell érteni, ez az ő traumájuk. Ez 
badarság lenne. Nem hinném, hogy a könyv jelenté
se így vagy bármilyen más módon allegorizálható. Azt 
viszont esszéiben valóban mondja Kertész, hogy nem 
lehet nem Auschwitzra szegezett tekintettel élni, füg
getlenül attól, hogy ki mikor született. És nem a tra
uma gyógyíthatatlansága miatta, hanem szellemi ma
gatartásból. Azért, mert Auschwitz után csak Ausch
witzból származhat, származhatna kultúra.35 A rásze
gezett tekintet nem a múltra irányul, hanem élesen 
a  jelenre. Hangsúlyosnak látom, hogy Kertész sza
kít azzal a diszkurzussal, amelynek középpontjában 
a múltfeldolgozás meghatározatlan elvárása áll. Meg
határozatlan ez az elvárás azért, mert nem foglaltatik 
benne, mennyi és milyen múltfeldolgozás volna elég
séges, ezért használatának fontos eleme, hogy a cím
zettekben folytonos elégtelenségérzést és lelkiismeret
furdalást keltsen, miként az is, hogy a tettesáldozat 
szembeállítást és a belőle származó erkölcsi fölényt, il
letve bizonyítási kényszert az utódnemzedékekre is át
mentse. Amikor a kultúra fogalma lép a múltfeldolgo
zás helyére, az erkölcsi aszimmetria eltűnik, de ameny
nyiben a holokauszt mint kultúra több mint valami 
szépen hangzó vízió, és a jövőbe vetített feladatként 
értjük, a meghatározatlanság érvényben marad, hiszen 
nem világos, milyen lenne a holokausztból érvénye
sen származó kultúra, mik a jellemzői, és az sem, mi
kor mondhatnánk, hogy megértettük és érvényesítjük 
a holokauszt kulturális következményeit.

Az én olvasatomban a Felszámolás drámai viszony
ban áll a Kaddissal, miközben a narratív szerkezete in
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kább A kudarcéra emlékeztet. A drámai viszony kö
zéppontjában pedig az írás és Auschwitz problémája 
áll. Ez a drámai viszony nem egyszerűsíthető B. figu
rájára, akit közvetlenül nem jelenik meg a regény ol
vasója előtt. Keserű, B. hű tanítványa szerint „a világ 
széthulló cserepekből áll, összefüggéstelen, sötét ká
osz, amit egyedül az írás tart fenn. Ha van képzeted 
a világról, ha mindent, ami történt, el nem felejtettél 
még, az, hogy egyáltalán van világod: ezt az írás terem
tette neked, és teremti szakadatlanul, az életünket ösz
szetartó láthatatlan pókfonál, a logosz.” Tehát a világ 
Keserű szerint nem kívül van, és a múlt sem az idő
ben, hanem az írás által létesülnek. Auschwitzot is az 
írás hozza létre, de erre csak azért képes, mert Ausch
witz mindenekelőtt a nyelv egész rendszerét szüntele
nül provokáló valóság. Radnóti Sándor Auschwitz be
tegéről írva kritikája végén a valóság kioltásának egy 
másik változatához jut el, kijelentvén, hogy Auschwitz 

„meglehet, kultúránk egyik legsúlyosabb szava, mégis 
csak egy szó”.36 Aki Krakkóban felszáll az „Oświęcim” 
feliratú autóbuszra, hogy felkeresse az egykori tábort, 
látogatásának minden pillanatában érzékeli, Ausch
witz önmaga múltjától szüntelenül elmaradó, a jelen 
és a múlt által egyszerre kitöltött, átmágnesezett tör
ténelmi hely, majd aki távozik onnan, arra is rádöb
benhet, túl minden ideológián és identitáspolitikán 
miért kikerülhetetlen enyészpontja Auschwitz a jelen 
társadalmi terében zajló mozgásoknak. Amikor ezt 
mondom, egyszersmind azt is állítom, hogy az Ausch
witzra szegezett tekintet számára a zsidónak, cigány
nak, értelmi fogyatékosnak tekintett európai polgá
rok szenvedése egyszerre hordoz személyes és egyete
mes jelentést anélkül, hogy bárkinek, bármelyik nép
csoportnak a szenvedése kitüntetetté válna másokéval 
szemben. Kertész megfogalmazása a K. dossziéban hi
bátlan pontossággal fejezi ki ezt, amikor a Sorstalan-
ság jelentéskereteit ekképp rögzíti: „Én egy állapotról 
írtam, s ugyan a regény a haláltáborok kimondhatat
lan élményét igyekszik emberi tapasztalattá formálni, 
mégis, elsősorban a megélés és a túlélés etikai következ
ményei foglalkoztattak. Ezért választottam a  Sorsta-
lanság címet. A haláltáborok élménye ugyanis ott vá
lik emberi tapasztalattá, ahol rábukkanok az élmény 
univerzalitására. Ez pedig a sorstalanság, a diktatúrák
nak ez a specifikus vonása, a saját sors kisajátítása, tö
megsorssá tétele, az embernek a legemberibb lényegé
től való megfosztása.”37

A belátások etikai súlya akkor válik igazán nyilván
valóvá, amikor nem marad túlélő tanú. B. Auschwitz
ban született, tehát a túlélő nemzedék utolsó, egyben 
a második nemzedék első tagja. Ne feledjük, Kertész 
szerint eredetileg is tévedés volt Auschwitz emlékeze
tének alapjává a tanúság beszédaktusát megtenni, mert 
a tanúság legfontosabb ellenfele a múló idő, amivel 
nem tud párbeszédbe lépni. Kertészt azt mondja Jean 

Améryről, amit bízvást magáról is mondhatott volna: 
„Ha szembe akart szállni a mulandósággal, az amorá
lis idővel, akkor az írásra kellett föltennie az életét.”38 
Vagyis a fikcióra, az esztétikai szemléletre, Auschwitz 
kitalálására, ahogy már a K. dossziéban fogalmaz,39 és 
nem az objektivitás tanúsítására.

A Felszámolás szereplőit, akiket látunk és hallunk, 
hirtelen magukra hagyja a  túlélő tanú, aki egyszer
smind szellemi vezetőjük, életük alakítója is volt. Eb
ben a helyzetben szembesülnek azzal, hogy B. életdön
tése, az írás választása, talán tévedés volt. Judit másik 
magyarázata B. öngyilkosságára az, hogy bár B. író volt, 
mert „ez volt egyetlen kifejezési eszköze”, ez nem azt 
jelenti, hogy nem volt máshoz tehetsége, hanem azt, 
hogy Auschwitz nem fejezhető ki és helyezhető más
képp érvényesen a jelenbe, csakis az esztétikai szemlélet 
által. B. azonban az írás folyamatában, az írás kedvéért 
elsorvasztotta magában és maga körül az életet. „Az 
ember igazi kifejezési eszköze azonban, mondta min
dig”, folytatja Judit, „az élete. Megélni az élet szégye
nét, és hallgatni: ez a legnagyobb teljesítmény. Hány
szor elmondta ezt, de hányszor, egészen az őrületig.”40 
A Felszámolásban Judit emlékei felől nézve drámaian 
rémlik fel az egész életmű szégyene, kudarca mint az 
alkotás esztétikai sikerétől független, kikerülhetetlen 
konzekvencia. Szégyen és kudarc, amennyiben irodal
mat hozott létre. Úgy vélem, Juditnak ez a magyará
zata szerves viszonyban áll Kertész egész életművével.

A rendszerváltás ebből a szempontból csak azért fon
tos, mert az 1949 és 1989 között fennállt diktatúra ana
lógiásan sok mindent a tárgyi világban, az életvilágban 
közvetlenül is szemlélhetővé tett Auschwitzból. De ha 
valaki, akkor a 90es évek végén, a 2000es évek ele
jén, vagyis a Felszámolás vélhető keletkezési idején Ker
tész tudta, hogy a rendszerváltással Európa minden re
mény ellenére sem lépett ki Auschwitz világából. Csak 
átlépett e világ egy etikailag egészen más feltételeket 
kínáló korszakába, a tanúság utáni korba. Amelyben 
azonban továbbra is, sőt még inkább az a kétségekkel, 
a nemtudás rettenetes tömbjeivel terhelt kérdés, mi
ként alakul Auschwitz kulturális sorsa a diszkurzusok 
rendjében, ami nagyban függ attól, megőrizhetőe, és 
miként, Auschwitz, vagyis a világon bárhol található 
fogolytáborok tárgyi valósága, illetve attól is, hogy fel
tárjuk és az emlékezet felszínén tartsuk a genocídiu
mok mikrotörténeti részleteit is.   

Schein Gábor: 1969-ben született Budapesten. Költő, író, 
irodalomtörténész. 2019-ben megjelent könyve: Megle-
szünk itt (regény, Magvető).
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