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KERTÉSZ IMRE: FELSZÁMOLÁS

Színjátszó, az olvasóval bújócskázó regény a
Felszámolás. Nem jellemző rá az a zárt, egységes
és következetes epikus formaalakít ás, mely a
Sorstalanság vagy a Kaddis saj átja, az olvasó úgy
érzi, szöveglabirintusba került. Olvasható a mű,

amint azt a fülszöveg is ajánlja, egy tetralógia
negyedik darabjaként is, számos szereplő, motí
vum és szituáció ismételt megjelenése okán;

. megáll azonban a maga lábán is, a háttérszöve
gek ismerete nélkül.

A szereplők egy része a Kaddisból ismerős :

dr. Obl áth, a filozófus, beszélgetőtársa, B., és fe
lesége, Judit. A főhős, a beszédes nevű Keserű

kiadói lektor, aki az 1990-ben öngyilkos lett B.
hagyatékát gondozza és nyomozni kezd a ha
gyatékból szerinte hiányzó regény, a Nagy Mű
után, mely személyes, egzisztenciális kérdéssé
vált számára: belőle remél útmutatást és választ
irreálisnak érzett életének kérdéseire. Először
arra gyanakszik, hogy Sára, Kürti felesége vette
magához a regényt, hiszen R úgy "rendezte
meg" öngyilkosságát, hogy elsőkéntSára, a sze
rető találjon rá a holttestre. A B. halálának kö
rülményeit vizsgáló rendőrségi nyomozás so
rán, a jegyzőkönyv felvételekor szembesül elő

ször Keserű B. történetének elmondhatatlansá
gával. Szerinte a szereplők közül egyedül
R-nek van Története, a többiek "történet nélkü
li" emberek. R Auschwitzban sz ületett, s vala
hogyan, ritka kivételként életben maradt, innen
a rendőrség számára érthetetlen és értelmezhe
tetlen tetovált szám a bal combján.

B. személye, szuver én, karizmatikus szemé
lyisége a diktatúra éveiben is megőrzött kívül
állása mindegyik szereplőt valamilyen módon
hatása alá vonja, történeteiket meghatározó m ó
don átformá lja, determinálja. Keserű, a könyv
kiadói szerkesztő B. írásainak hatására "radika
lizálódik", szembekerül a puha d iktatúra cini
kus és hazug könyvkiadási mechanizmus ával. s
kis híján börtönbe kerül. Meghurcolása követ
keztében házassága felbomlik, a kiadóból elbo
csátják, élete mélypontra kerül, s csak B. és an
nak titokzatos ellenzéki ismerősei segítségével
sikerül ismét munkát és megélhetést találnia.

Judit, B. volt felesége is zsidó családból szár
mazik, de ő az élet folytatása mellett dönt, el
hagyja R-t és férjhez megy a nem zsidó Adám
hoz, akitől két gyermeke születik. R-vel azon
ban továbbra is kapcsolatban marad: orvos lé
vén , ő teszi lehetővé számára, hogy hozzájus-
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son ahhoz a morfiumadaghoz, amely elviselhe
tővé teszi számára az életet, majd pedig az élet
ből való kíméletes kilépést. B. saját maga által
inszcenírozott halálában és műveinek utóéleté
ben [udité az első számú segítő szerepe: nem
csak R halálának közvetett okozója, hanem a
Regény elégetése, megsemmisítésének feladata
is rá hárul. Az élet folytatása mellett érvelő, fog
lalkozásával is az életet szolgáló asszonynak B.
történetében a halál angyala szerepét kell elját
szania.

Kürti és Sára történetei nem öltenek önálló
formát. Sára alakja csak R-vel való viharos, ér
zéki kapcsolatában van jelen. Kűrti, a börtönt is
megjárt 56-os és elkötelezett ellenzéki a rend
szerváltás után kiábrándul, csalódik, nem talál
ja a helyét. "A falak leomlottak - s ők ott ma
radtak a légüres térben, amelyről azt hitték, ele
inte, hogya szabadság:'

A fentebb csak igen vázlatosan ismertetett
eseménysor egy rendkívül rafinált, bonyolultan
rétegezett elbeszélői konstrukciónak csupán a
felszíni rétege, az olvasás elsődleges, spontán
szintjén kibontakozó epikus történet. Ez a törté
net - a szereplők egymásba fonódó, egymásra
felelő, egymással feleselő történetei - termé
szetesen önmagában sem érdektelen. A cím, a
felszámolás, maga is sokértelmű: vonatkozik
egyrészt a kiadó felszámolására, mely ebben az
esetben a politikai rendszer felszámolásával
esik egybe, s ennek metaforájaként is értelmez
hető. B. is felszámol: felszámolja saját életét és
életművét, a gyakorlati végrehajtását szerelmei
re és barátaira hagyva. A hagyatékban talált
színmű címe is Felszámolás, ezt olvasgatja, kéz
iratban vagy számítógépen Keserű, s a fentebb
vázolt epikus történet ebből a bomlik ki. Lehet
ne akár a rendszerváltás regénye is, hiszen a
szereplők történetei ebben a történelmi pillanat
ban mutatkoznak meg a legélesebben: a drama
tikus forma jelenidejének, itt és most-jának ref
lektorfényében. Különböző életstratégiák, vagy
ahogyan Keserű mondja: "megoldások" példa
táraként is.

A történetek azonban korántsem korlátozód
nak a rendszerváltás időszakára: ez az időpilla

natnak a fókuszában a múlt évtizedei és a jövő

egy évtizede sűrűsödik. A regény tehát felteszi
a szerző korábbi írásainak kérdéseit is, a Sorsta
lanság, a Kaddis és a Gályanapl6 gondolati, filozó
fiai szálait szőve tovább. Lehetséges-e megőriz

ni az individuum szuverenitását a diktatúra vi
szonyai között? A Gályanapl6 elvont fejtegetései



itt konkrét társadalmi-szociális helyzetekben, a
személyesség szintjén, elsősorban értelmiségi
életformákban reralizálódnak. Folytatható-e egy
általán az élet Auschwitz megtörténése után?
Az egyik válasz B. kikezdhetetlen integritása a
diktatúrában, majd öngyilkossága a diktatúra
felszámolásakor. A másik: Keserű kezdeti cini
kus alkalmazkodása majd radikalizálódása, s a
változások után való teljes talajvesztése. integri
tásának elvesztése - amennyiben kérdéseire
B.-től, azaz írásaitól vár választ kérdéseire. Judit
figurája elsősorban a magánélet, a család, a sze
relem és a biológiai folytonosság érveivel apel
lál az élet folytatása mellett, szemben B.-vel, aki
számára az egyetlen valóság: Auschwitz, s aki
szerint valamennyien túlélők vagyunk.

Ezeknek a regény szereplői által is feltett
kérdéseknek a megválaszolásához az olvasó
hiába keres tájékozódási pontokat a regény
fentebb vázolt tematikus szintjén. Az epikus
struktúra bonyolult szövedékének felfejtésével
talán többet tudhatunk meg magáról a regény
ről, mely épp e mögé a struktúra mögé (benne)
rejtőzködik, s fikció és valóság, irodalom és élet,
elbeszélt és leírt történet szivárványos egy
másbajátszatásával kápráztatja elolvasója sze
mét. Az olvasóét, akinek Keserűhöz hason
lóan, nyomoznia kell az elveszett (elveszett?)
regény után. Elöljáróban meg kell jegyeznünk,
hogy a szerző nem könnyíti meg ezt a detektív
munkát; az elbeszélő ugyan hagy némi nyomot
maga után, ezek azonban olykor szinte észre
vehetetlenek.

Ilyen, nehezen észrevehető nyom - többek
között - az az idézőjel, mely a 25. oldalon nyí
lik, és a 130. oldalon zárul be, s mely alapvetően

meghatározza az egyes szövegrészek státuszát.
Ez az idézőjel fogja közre a Keserű által olvas
gatott hagyatékot, pontosabban a Felszámolás
című komédíát, melynek (dramatikus) szövegé
be viszont számos egyéb műfajú szövegrész is
ékelődik.

A szerző felhasználja ugyan a "talált kézirat"
és az ismeretlen remekmű régi irodalmi topo
sza it (mint ahogyan a keretes elbeszélés forma
megoldását is), ám ezek nem válnak valóságos
formameghatározó tényezővé, megmaradnak
az ironikus allúzió szintjén. Az ezredfodulón
játszódó nyitó- és zárójelenet, melyekben Kese
rű a hajléktalanokat figyeli az ablakból, nem
csak mint becketti életkép, mint Keserű belső ál
lapotának kivetülése (akár metaforája) válik
hangsúlyossá, hanem kijelöli a visszaemlékezés,
az epikus történetmondás temporális kereteit is:
Keserű ebból a perspektívából emlékezik vissza,
épp a Felszámolás című, három felvonásos ko
média kéziratának olvasgatása nyomán, a tíz
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évvel korábban lezajlott eseményekre. Furcsa
mód, ezek az események (párbeszédek stb.)
szinte szóról szóra ugyanúgy élnek Keserű em
lékezetében, mint ahogyan B. rögzítette őket a
színdarabban, noha az eseménysor éppen az ő

halálával, öngyilkosságával vette kezdetét.
A két zárójel közti szövegegyüttes rendkívül

heterogén, műfaji és narrációs szempontból is.
A dramatikus szövegek mellett a színműhöz

készült előzetes jegyzetek, vázlatok is helyet
kapnak, valamint Keserű és Judit egyes szám
első személyű magánbeszédei. monológjai, el
beszélései (utóbbiak mintha már túlságosan
szétfeszítenék az epikus konstrukció szabta ke
reteket); s végül néhány szabadvers-szerűszö
veg, melyek szintén mint a színmű "ősképei"

szerepelnek.
A hagyatékban talált szövegek olvasgatása,

idézése azonban nem csak a két idézőjel között,
hanem előtte és utána is folyik, múlt idejű szer
zői elbeszélés formájában. Fontos, az értelmezés
szempontjából iránymutató jelzést helyez el a
szerző ennek a szövegegységnek a végén, mie
lőtt a hagyaték végképp átvenné a szöveg feletti
uralmat: "Valamennyi jelenethez karaktervázla
tok készültek, kiegészítő feljegyzések, emlékez
tetők, jegyzetek, leírások, bár a jegyzetekbőllét

rejött végleges dialógusok azután alig külön
böztek maguktóla jegyzetektől, ez utóbbiak pe
dig a valóságtól (mármint az úgynevezett való
ságtól), azaz a Keserű memóriájában tárolt ké
pek, szavak és események kétes és zavaros hal
mazától.'

Ugyanazon epikus térbe kerül tehát leírt és
megélt valóság, sőt, egylényegűvé, megkülön
böztethetetlenné válnak, egészen sajátos. szinte
abszurd időviszonyokat hozva létre. A hagya
tékban leírt események a jövő eseményei, me
lyeket B. mintegy előre lát, megsejt; mindez egy
visszaemlékező jellegű, múlt idejű elbeszélés
formális keretei közé ékelődik. A színdarab, a
Felszámolás műfajánál fogva jelen idóben törté
nik meg, a hozzá készült jegyzetek lényegében
jövő idejűek. hiszen egyelkészülendő, még
nem létező, születőfélben lévő műre vonatkoz
nak. Egyedülálló elbeszélői megoldást alkalmaz
itt a szerző, amikor ugyanazon elbeszélői síkon
jelenik meg a születő és a megszületett mű, a
mű pre-textje, előképe és a szöveg; s mindez
egyúttal előképe annak a regénynek, amely
után Keserű (és az olvasó) nyomoz. De mivel a
hagyaték sorsának, a regényelégetésének a tör
ténete csakis a hagyaték szövegeiből rekonstru
álható, felvetődik a kérdés, hogy létezett-e lé
tezhet-e egyáltalán, mármint a regény fiktív re
alitásának szintjén, vagy B. írói fantáziájának
egy elképzelt műre vonatkozó produktuma?



Keserű figyelmezteti az olvasót, hogy az iroda
lom fontosabb, mint az élet, a mű, mint a való
ság. Pontosabban: reálisabb és valóságosabb.
Hiszen a környező világ, (az "úgynevezett való
ság") egyre inkább kísértetszerűvéválik Keserű

számára. A világnak - s benne magának az in
dividuumnak - ez a észlelése és megfogalma
zása tűnik fel Kertész kilencvenes években szü
letett publicisztikáiban is: "Az ember például
egyszerre kísértetszerűnekérzi a környező vilá
got, holott ő maga válik valótlanná, kísértetsze
rűvé. Vagy megfordítva: egyszerre idegen lény
ként érzékeli önmagát, holott csupán az elide
genítő külvilággal azonosult." ~ írja Kertész Az
önmeghatárazás szabadsága című előadásában

(2001). Ez a világérzékelés nyilvánvalóan szoro
san összefügg a zsidó identitásnak a Fe/számo/ás
gondolatrendszerét is alapvetően meghatározó
kérdésével.

A létezés egyetlen lehetséges formája az írás
- a történetek elmondása, holott a történetek
elmondhatatlanok, és maga az írás is lehetetlen.
Ez a paradoxon Kertész szinte mindegyik írásá
nak mintegy kiindulópontja, premisszája, a mű,

az írás (mely egylényegűmagával az élettel) en
nek az önellentmondásnak az erőterében, fe
szültségében születik, önmaga cáfolataként. Ez
a feszítő ellentmondás a Felszámo/ás szöveg
együttesében is meghatározó formaalakító té
nyezőként működik. A korábbi művek tragikus
hangoltsága és melankólikus pátosza azonban
enyhülni látszik, s az olvasót elsősorban a szö
vegvilág játékos villódzása, az olykor posztmo
dernnek ható poétikai megoldások, elbeszélői

struktúrák ragadják meg. A történet maga is az
írást és az irodalom mibenlétét helyezi közép
pontba, az irodalmár szereplők, az irodalmi kö
zeg és magának a mű létezésének vagy nemlé
tezésének a tematizálásával.

A Keserű és B. kapcsolatát, kettejük viszo
nyát rekonstruáló olvasó lényegében ugyanez
zel a paradoxonnal találja magát szemben. B.,
az író csupán írásaival, a hagyatékkal van jelen
a történetben, melynek hőse Keserű - leg
alábbis a kerettörténet elbeszélőjének instrukci
ója szerint, hiszen a mű kezdő mondata; "Hív
juk emberiinket, e történet hősét Keserűnek".

Ez az elbeszélői sík - megintcsak az elbeszélő

iránymutatása nyomán - a fiktív valóság: " ...A
mi emberiinket, e történet hősét a valóságban is
Keserűnek hívták." Keserű már foglalkozása
szerint is másodlagos szerepet tölt be B. mellett,
hiszen mint kiadói szerkesztő, kéziratokat gon
doz, a születő mű mellett a bába szerepét tölti
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be. "De hát ilyenek vagyunk mi, egy kicsit má
sodlagos emberek, a nálunk erősebbek életéből

táplálkozunk, mintha ebből az életből egy falat
nekünk is kijárna." Keserű, miközben áhítatos
tisztelettel övezi B.-t, nemcsak a szavain élőskö

dik, szelleméből, személyiségéből táplálkozik,
hanem elhódítja feleségét, Juditot is, s kis híján
Sárát, B. szeretőjét is. Ezzel szemben a Keserű

által szintén bekebelezett, s szinte állandó (szel
lemi) táplálékként szolgáló hagyaték a regény
szövegét falja fel, hiszen beszivárog a kezdetét
és végét jelző idézőjeleken túlra, alig hagyva te
ret a "történet hősének", hogy saját jogán be
szélje el (kőzős) történetüket.

Az utolsó szó mégis Keserűé, aki a zárójele
netben ismét a hajléktalanokat nézi ablakából.
Míg azonban "intellektuális gőgjében valaha ré
gen Keserű jogot formált arra, hogy sajnálja
ezeket az embereket; a részvét vastag, ragacsos
falát vonta a hajléktalanok és önmaga közé",
most, megszabadulva komplexusaitól, .feszte
lenebbül, mondhatni emberségesebben gondol
kodott a hajléktalanokról" . Keserű azért látja
más módon ezeket az embereket, mert fölisme
ri, hogy nincs lényegi különbség közte és azok
között, ők is "történet nélküli emberek", túl
élők, életük az abszolút jelenidő állapotában te
lik. A külvilág, mely a nyitó jelenetben még fé
lelmet, szorongást és undort váltott ki belőle,

természetes létállapotként, mintegy ismerős kö
zegként jelenik meg, a szorongást közöny váltja
fel. A számítógéppel való párbeszéde - a "kö
vetkező lépés"vagy a "mégse" alternatívája 
nyitva marad. Nyitva marad a regény is, s nem
zárható le megnyugtató bizonyossággal az ol
vasó számára sem a kézirat utáni nyomozás.
Még akkor sem, ha elfogadja, hogya könyv,
amelyet kezében tart, maga a Regény, a lénye
get és az élet esszenciáját tartalmazó mű, a
maga homályosságában, talányosságában és tö
redékességében. B. "gyakorlati intelme", melyet
Keserű az utolsó lapokon idéz, ezt a hiedelmet
látszik erősíteni: "A színdarab létalapja - így
szólt az írás - egy regény. A mű valósága tehát
egy másik mű. Ráadásul e másik művet - §lre
gényt - teljes egészében nem is ismerjük. Ugy
annyira nem, ahogya Teremtést sem, ugyan
annyira homályos tehát, mint amennyire homá
lyos a számunkra adott világ, amelyet más né
ven valóságnak nevezünk. Ugyanannyira töre
dékes, ám ugyanannyira követhető is, mert hi
szen a számunkra adott világ törvényei szerint
élünk." (Magvető, Budapest, 2003)
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