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regényenek értelmezéséhez

"Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd szín
ről-színre": "maga a Sátán is a világosság angyalának tetteti ma
gát"] - ezekkel a szavakkal foglalta össze Szent Pál az ember
örök törekvését az abszolút Jó és az abszolút Rossz megtapasztalá
sára. Formulái végletesek és végérvényesek: miközben felidézte e
kettős és mégis egyazon tapasztalást, megláttatta annak alapvető

lehetetlenségét is. És még ennél is erősebben kell fogalmaznunk:
éppen hogy nem láttatta meg. Ami megadatott e nagyon is racio
nálisan gondolkodó, meggyötört apostolnak, az már egyáltalán
nem látomás volt, hanem stricto sensu elvakítottság; és akkor meg
kellett értenie, hogy semmiféle látomásban nem mutatkozhat meg,
aminek látására az ember öröktől fogva törekedett és törekszik: Is
ten is és a Sátán is csak egy minden látáson túli paradox fényben
jelenhetnek és jeleníttethetnek meg.

"A világ a szó szígnatúrája"? - írta Heine, aki pedig egyálta
lán nem törekede~t arra, hopy költői szavaival vakító látomáso
kat idézzen fel. Es Isten? Es a Sátán? - kell itt feltennünk a
megkerülhetetlen kérdést. Igen, ők is, talán még inkább, mint a
világ: Isten és a Sátán sem lehet más, mint a szavak szignatúrája
- de csak a contrario jeleníttethetnek meg, azaz hogy nem jele
níttethetnek meg. A misztikus tapasztalás egyedül autentikus ki
fejezése mindig is a csend, illetve az elvakítottság volt és marad,
legyen szó brahmanokról, karthauziakról, Paul Valéryről vagy
Pilinszky Jánosról. Mihelyt megpróbál a képzelet segítségével,
szavakban testet ölteni, mindig kiviláglik a titokzatosság és vilá
gosság jegyében álló paradox törvényszerűsége:mivel szigorúan
véve semmiféle megjelenés nem eshet egybe sem a Jó, sem az
abszolút Rossz, továbbá sem a Létezés, sem az abszolút Nem
Létezés ideájával, minél inkább különböznek egymástól, és mi
nél inkább heterogén jellegűek e képes megnyilvánulások, a
contrario annál jobban megfelelnek ezen ideáknak.

A szavak egy meghatározhatatlan térben jelölik meg az Istent
és a Sátánt, valahol a fogalmi formulák és a képtelen víziók kö-
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zött. Hildegard von Bingen, a 12. századi misztikus költő és ze
neszerző olyan látomásban pillantotta meg Teremtőjét, amelyet
még a szürrealisták is megirigyelhettek volna tőle: "Egy másik,
aranyból való gyűrű a feje körül futott végig. Ebben a gyűrűben,

a feje fölött egy másik arc jelent meg, akárha egy idősebb ember
arca. Álla és szakálla szinte érintette az első fejet. Az alak nya
kából mindkét irányban egy-egy szárny nyúlt ki. A szárnyak az
említett gyűrű fölé értek, és végükben érintették egymást. A
jobb oldali szárny ívének legfelső részén egy sas feje volt látha
tó. A sas szeme mintha tüzet szórt volna, s akárha egy tükör
ben, az angyalok fénye sugárzott benne. A baloldali szárny ívé
nek legfelső részén egy emberi fej mutatkozott, amely úgy
ragyogott, mint a csillagok lobogása. Mindkét arc Kelet felé for
dult. Válluktól egy-egy szárny ereszkedett le egészen térdükig.
Az alak olyan ruhát viselt, amely a nap fényével sugárzott. Ke
zében egy bárányt tartott, amely úgy izzott, mint a déli napsu
gár."3 (Ford. Görföl Tibor.) Amikor Dante az Istenhez közelít, egy
olyan konstellációban talál rá, amely noha tisztán geometrikus,
egyszersmind tökéletesen fantazmagórikus: " ... a fénysürű mögé,
a tiszta mélybe / három kör áradt, élesen kiválván, / háromszin
és egy átmérőjü térbe. / És egy a mást, mint szivárványt szivár
vány, / tükrözte föl, s e kettő lehelése / a harmadik, belőlük

egyre szállván.:" E két látomás a lehető legteljesebb mértékben
különbözik egymástól, s éppen azáltal ábrázolják ugyanazt az
egyedüli Istent, hogy végletesen különböznek. De hiszen a ke
vésbé extatikusnak mondott 16. században is Keresztes Szent Já
nos a "sötét éjszaka" "fényének" nyilvánvalón önellentmondásos
jelenésében látta meg, vagyis éppen nem látta meg Istent," Ami
pedig a Sátán alakját illeti, idézem először a lehetetlen látomást,
amelyben Gilgamesnek, az óbabiloniai mítosz hősének része
volt: "Azokután Masu hegyéhez érkezett el, hol az ég a földdel
I egybeszakad, világvégére az alvilág bejáratához... I Látta a
hegyet, mely öröktől a Nap támadatát s lenyugtát I őrzi a föld
meredek partján. Az ég íve vállain nyugszik, törzse az alvilágba
ér le... I Két skorpió-ember vigyázza / a zárt kaput, melyen ha
landó mindeddig nem jutott keresztül. I Arcuk kínzó rettenetes
ség, szörnyethalás szemük nézése, / Tekintetükből rémítő esik a
hegyek oldalára.:" Állítsuk e soro k mellé az Apokalipszis verseit.
Szent János néha szörnyűséges önmegsokszorozódásban pillantot
ta meg a Sátánt: "Akkor láttam, hogy egy vadállat bukkan föl a
tengerből. Hét feje és tíz szarva volt, szarvain tíz királyi korona,
fejein pedig istenkáromló nevek"; máskor pedig ugyanazon láto
más felülírásával: "Akkor láttam, hogy egy másik vadállat emel
kedik ki a földből (. ..) Hatalmat kapott arra is, hogy lelket lehel
jen a vadállat szobrába, hogy megszólaljon a vadállat szobra ... ,,7

Kertész Imre azt a feladatot rótta magára, hogy felidézze egy
ártatlan és naiv kamasz fiú sorsát, pontosabban sorsának elve-
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szítését, aki meg tapasztalta és átélte a Rossz megjelenését a mo
dern világban. Kertész kétségkívül jól ismeri a fent leírt hagyo
mányt, annak minden belső ellentmondásosságával együtt,
vállalja is, ám csak részlegesen és meglehetősen átalakított for
mában. Még azt is szükségesnek tartotta hangsúlyozni, hogy a
modern európai zsidó fogalmának semmi köze sincs sem az
Ószövetséghez, sem a görög antikvitáshoz. S valóban láthatjuk,
hogy a regényében (eltéröen például Nelly Sachs költészetétől,

amely Jób könyvének újabb fejezeteként íródott, vagy Paul
Celan verseitől, melyek zsidó archaikus gyászénekek modern
apokrifjaiként íródtak) mindössze egyetlen egyszer utal a Bibliá
ra, akkor is csak azért, hogy keserűen elutasítsa magától: a har
sányan együtt érző férfinak, aki azt kéri tőle, hogy beszéljen a
"lágerek pokláról", a lágereket túlélő kamasz - aki egyáltalán
nem akarja, hogy tapasztalata belesimuljon bármilyen mitikus
vagy nyelvi tradícióba - azt válaszolja, hogya poklot "minden
ki a maga módja és kedve szerint képzelheti el, C..) az én ré
szemről azonban mindenesetre csak a koncentrációs tábort tu
dom elképzelni, mivel ezt valamennyire ismerem, a poklot
viszont nem.:" Azt is megválogatja, hogy az újabb kori munkák
közül melyekre hivatkozik. Naplójában pedig bevallja, hogy szá
mára megközelíthetetlen a spiritualitás "mámora", legyen szó
akár a Keresztes Szent János, akár a Sade márki által képviselt
vonulatról. Viszont néhány oldallal késöbb megkérdőjelezhetet

len igazságként idézi Spinoza egyik szentenciáját: "A rosszról
való ismeret inadekvát ismeret."?

Az már láthatóan nem érdekli, hogy ez a szentencia az Isten
létezését more geometrico bizonyítani próbáló értekezésben talál
ható, sőt, még általánosabban: hogya Jó ismerete úgyszintén
szükségszerűen inadekvát (és ad maiorem gloria Dei inadekvát).
Másutt Kertész pontosan megjelöli azt a történelmi pillanatot is,
amikor jelentését veszíti számára minden olyan tapasztalás és
koncepció, amely vallja a Jó elvét (legyen az isteni vagy másféle,
akár csak a hiánya által megmutatkozó Jó). Az emberi léthely
zetnek a Jó jegyében fogant értelmezése a felvilágosodásban és
annak nyomán a német klasszicizmus Bildung eszméjében, vala
mint Hegel filozófiájában érte el a kiteljesedését. "Ma könnyen
nevetünk ezen - írja Kertész - (könnyes szemmel, természete
sen) ... "1O Keserűen gúnyos megjegyzésének magyarázatát így
foglalhatjuk össze: az ő szemében (vagy pontosabban: a regény
perspektívájában, ahol is e koncepciót kegyetlenül visszájára for
dítja) e nagy szerzők hittek abban, hogy felfedezhetik, és feltár
hatják a természetben is, a történelemben is az isteni értelem
szavát. Tudjuk, Hegel odáig jutott, hogy Fenomenológiájában gya
korlatilag kizárta elmélkedése köréből a "halált", mivel olyan
"elvont negativitás"-ként definiálta, amelynek a "család", az "er
kölcsi közösség" percepciójába kell integrálódnia, "tételezve" a
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"tudat" "operációját".u Viszont Történelemfilozófiájában expressis
verbis vállalt egy olyan fogalmat/ amelyről - sok más filozófus
mellett - például Voltaire egy kegyetlen szatírában megmutat
ta/ hogy hitvány önáltatás, Kant pedig egy nem kevésbé kegyet
len okfejtésben, hogy semmirevaló, mert üres: nevezetesen a
teodicea fogalmát. "Hogy a világtörténet ez a fejlődésmenet és a
szellem igazi létesülése, mialatt történetei váltakozó színjátéko
kat nyújtanak, az az igazi teodicea, isten igazolása a történelem
ben.,,12 Ma már az ellenvetés magától adódik, és Kertész le is
írta: Auschwitzcal szemben, ahová többszázezer embert pusztán
azért gyűjtöttek össze, hogy névtelenül, tömegesen megöljék, el
tüntessék őket, az Ész metafizikai és fizikai haladásának efféle
bizonyítása menthetetlenül elavult.

Kertész regénye a felvilágosodás és Hegel tételének teljes és
radikális visszavonására épül. Így kell értenünk a kijelentését,
mely szerint az ő küldetése "megmutatni a rosszat".13 Az euró
pai gondolkodás folytonos hagyománya a szenvedést, a halált,
sőt magát a Rosszat is hiányként, fogyatkozásként, vagy éppen a
Jó degradációjaként próbálja értelmezni. A Bibliának az emberi
léthelyzetről szóló példaértékű könyvében Jób gyötrelmes meg
próbáltatását folytonosan az Isten hiányát, hallgatását panaszol
va éli meg; Aquinói Szent Tamás logikus gondolatmenet nyo
mán arra a következtetésre jut, hogy nem létezhet fIa Rossz
elsődleges princípiuma" (primum principium malorum); továbbá a
teodicea alaptézise szerint a Rossz rendeltetése, hogy végered
ményben ellentétes hatást váltson ki, vagyis hogya Jó kiváltó
oka legyen. Márpedig az emberi életben jelen lévő isteni értelem
eltűnésének megtapasztalása óta, s ami még ennél is kétségbe ej
tóbb, azóta, mióta a Rossz leplezetlenül megjelent e világban,
tudjuk, hogy ennek csak az ellenkezője lehet igaz. A halálnak
kell valamennyi elmélkedés középpontjában állnia, a halál a
nyelv egyedül valóságos tárgya. Hegel néhány jelentős ellenfele,
így például Schopenhauer, Kierkegaard és Nietzsche mindig is
hangsúlyozták ezt. Maga Kertész gyakran hivatkozik e három
filozófusra, ahogyan Wittgensteinre is (aki nagyon jól tudta, mit
rekesztett kívül a filozófiai reflexión emlékezetes megjegyzésével:
"Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.,,14) De talán még
fontosabb, ha egy negyedik filozófust idézünk, aki csaknem kor
társa volt Kertésznek, s ő bizonyára jól ismeri is a műveit, ám so
hasem hivatkozik rá, nevezetesen Heideggert: "A halandók azok,
akik a halált halálként képesek megtapasztalni (... ) Halál és nyelv
között felvillan a lényegi viszony, de még elgondolatlan.r '"

Az a kérdésfelvetés sem lenne érdektelen, hogy ez a tisztán
elméleti jellegű állítás mennyiben kötődik Heidegger és Kertész
közös, konkrét és szörnyűséges történelmi tapasztalataihoz. Min
denesetre Kertész valószínűleg teljes egészében elfogadná ezt az
állítást. Egyik előadásának, majd az előadásait összegyűjtő kötet-
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nek ezt a címet adta: A száműzött nyelv. A címben egyébként
hangsúlyosan utal Camus-re is, a L'Exil et le Royaume (A
száműzetés és az ország) szerzőjére, akiben egyik választott meste
rét tiszteli, mivel véleménye szerint a francia író hitelesen ábrá
zolta azt, hogy az ésszerűség és az ésszerűtlenség abszurd látvá
nyaként megélt világunkban egyetlen hiteles, méghozzá a
contrario hiteles létmód lehetséges, nevezetesen az idegenség. (Ca
mus leghíresebb regénye magyar nyelven Közöny címmel jelent
meg, az eredetinek azonban L'étranger, Az idegen a címe.) Külőn

böző előadásaiban azért hangsúlyozza oly gyakran saját nyelvi
idegenségét, mert abban a modern világ, s azon belül is a saját
sorsának illetve sorstalanságának emblematikus megnyilvánulá
sát látja. Esszéi központi fogalmainak (például Auschwitz, Holo
caust, a nagy történelmi elbeszélés) értékéről elmélkedve valami
féle nyelvi nomansiand terében helyezi el gondolatait, ami 
miként azt rögtön igyekszik is pontosítani (egyébként Ciorant
idézve) - "az emberiségen kívül" helyezkedik el.16 Naplójában
olvashatunk egy feljegyzést a szavak és a realitás közötti kap
csolat elveszéséről is, különös tekintettel arra, hogy maga a rea
litás fogalma szintén problematikussá vált (e helyütt Ortegára
hivatkozik, de nyilvánvalóan felismerhető Wittgenstein hatása);
és a kötet címadó esszéjének egyik végletes megfogalmazásában
az érintett szerzők többségének szemére veti, hogy "az Auschwitz
előtti nyelven, az Auschwitz előtti fogalmakkal akarják rekonstru
álni Auschwitzot", vagyis integráini egy "továbbra is közönyösen
funkcionáló társadalom tudatába.,,17 Ehhez a nyelvhez viszonyít
va, ezzel szemben igyekszik, néhány más szerzővel együtt
(Borowski, Celan, Klüger, Améry, Lévi), olyan nyelvet teremteni,
amelyet ő "atonálisnak" nevez (mert elválik az érvénytelenné vált
konvencióról) - tudniillik a száműzött nyelvet, a halál nyelvét.

Megkísérlem egy olyan példával illusztrálni, mely egyszerre
filozofikus és brutálisan történeti jellege miatt talán sokkoló le
het - ám úgy vélem, éppen e konfrontáció, vagy még ponto
sabban: éppen e szokatlan egység által hű maradok a nomans
Iand szellemiségéhez, ahová Kertész helyezi regényeit. Tudjuk,
hogya Rossz értelmezésére irányuló domináns hagyományon
belül a középkorban a nihilt mindig nem-Iétként határozták
meg, mint nec-entem, (vagyis nem-létező, ebből keletkezett ké
sőbb a francia 'Néant' szó, ami a 'Semmi'-t jelenti), vagy mint
no-thing (vagyis nem-tárgy, ebből keletkezett később az angol
'nothing' szó, ami 'semmi'-t jelent.) Ezzel szemben Kertész a
Rossz tökéletesen érzékelhető, tökéletesen brutális uralmát élte
át, arra rendeltetett, hogy eltűnjön a Semmiben, hogy részévé
váljon annak a Semminek, amely jólláthatóvá vált számára a
leghétköznapibb tárgyakban tthing), például egy kéményben. Az
önellentmondás nyilvánvaló, ráismerünk benne a mindenkori
paradoxonnak, mely szerint az abszolút Rosszat lehetetlen átélni
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és lehatárolni, modern, talán kevéssé felemelő, de annál kegyetle
nebb változatára: mivel a szavak természetüknél fogva a
tárgyakat és személyeket jelölik, miként jelölhetnék azok nem-lé
tezését, vagyis a világ nem-létét? Az irodalmi elbeszélés kategó
riáiban fogalmazva: mivel aszavakból megalkotott mű a világ
egyedül valóságos objektivációja, ugyanezen szavaknak kellene
jelölniük saját nem-létüket, ahogyan magának a műnek a
nem-létét is. Kertész előszeretettel idézi Celan híres mondását,
arról hogy új nyelvet kell alkotni: " ... egy nyelv, amely nem
hozzád szól és nem hozzám szól C..) egy nyelv, ahol sem Én
nincsen, és nincsen Te sem, ami csupa 6, csupa Az, érted, csupa
6k és semmi más, csakis ez."l8 Jól tudjuk, Celan milyen követke
zetesen érvényesítette műveiben ezt az eszményt: a nyelvet tősza

vakra redukálta, s ezeket a redukált szavakat többé vagy kevésbé
szétrombolt szintaktikai kapcsolatokkal kötötte egymáshoz, illet
ve választotta el egymástót szavai a nem-lét végső határán je
lennek meg és tűnnek el. Idézzünk egy példát: "Mígnem a szó
holdat ki- / repíted, megtétetik / az apály csodája / és a szív- /
formájú kráter / pusztán a kezdetről vall, a Király- / eredetről"

(Szófelfojtás).l9 Kertész ugyanezt a kényszert ismerte fel - de ő

egy olyan alkotói stratégiát alakított ki, amely éppen ellentétes a
Celanéval. Mivel semmiféle szó, semmiféle jel vagy konstrukció
nem lehet sohasem hiteles a Rossz tapasztalatával szemben, s
ami még ennél is kegyetlenebb: mivel az átélteket nem lehet in
tegrálni a mitikus-transzcendentális ábrázolások évezredes ha
gyományába, a leghétköznapibb szavaknak, cselekedeteknek és
jeleknek kell elmondaniuk, láthatóvá tenniük, ábrázolniuk és új
játeremteniük azt a világot, ahol a Rossz negatív létezése uralko
dott. Kertész megfordítja Adorno gyakran idézett, a költészet
Auschwitz utáni lehetetlenségére vonatkozó mondatát, hogy ki
jelentse: " ... a Holocaustról, erről a felfoghatatlan és áttekinthe
tetlen valóságról egyedül az esztétikai képzelet segítségével al
kothatunk valóságos elképzelést." Majd mondandóját egy
paradoxonban, vagyis egy a józan észnek ellentmondó állításban
összegzi: "Mivel megtörtént, még elképzelni is nehéz.,,20 A
Rosszat csak az esztétikai hatás révén, de az esztétikai hatás
pervertálása révén lehet megragadni. E paradoxon értelmében
Kertész nem deformálja a nyelvet, hanem teljes egészében hasz
nálja, de épp azért, hogy az a contrario elv sajátos és végletes ha
tását érje el. Az új nyelvnek saját önmegtagadása révén kell lét
rejönnie; banális látszatuk ellenére a szavaknak, illetve a szöveg
egészének is az a funkciója, hogy tagadják saját létezésüket, sőt

magát az általában vett létezést. Emlékeztetek rá, hogy előadása

iban és naplójában Kertész gyakran hivatkozik Thomas Mann
Doktor Faustusára, amelynek fő témája az a kérdés, vajon az
örökkévaló Démon megjelenése a modern világban miért kény
szerít egy zeneszerző t arra, hogy visszavonja Beethoven IX.

845



21 Kertész Imre: Valaki
más. Magvető,

Budapest, 1997, 61.

221dézi Proksza Ágnes:
Döntés és ítélet.

ln: Scheibner Tamás
(szerk.): Az értelmezés
szükségessége. Tanul·

mányok Kertész Imréról.
L'Harmattan, Budapest,

2002, 98.

szimfóniáját és feltalálja az atonális alkotásmódot? Egyik parabo
likus történetében viszont, amelyikben az emberi világban jelen
lévő isteni teleológiáról elmélkedik, Kertész azt kérdezi író alte
regójától, vajon az, hogy megírta egy túlélő műveit, nem okvetle
nül azt a gondolatot sugallja-e, Isten azért óvta meg őt, hogy va
laki, hogy ő Auschwitzban felismerje a világ új arcát - vagyis,
ekképpen mégis csak valamiféle ésszerű okot kell tulajdonítania
a saját létezésének; a parabolát a megoldhatatlan önellentmon
dás lakonikus mondata zárja: "Azóta is hallgat.,,21 Így érthetjük
meg a regény szövegének egyik egészen nyilvánvaló, valame
lyest akár provokatív jellegzetességét, nevezetesen a rengeteg
idézőjel használatát. Ebben a regényben szinte minden idézőjel

be van téve, hogy mintegy visszavonasson, a szavaktól kezdve a
cselekményen és a szereplőkön át egészen a regény alapstruktú
rájáig. A regény a hallgatás, a csend mindig jól érzékelhető alap
szövetére íródott, a Jó és a Rossz metafizikai kérdésére adott
egyetlen olyan válaszra, amely semmiféle teleológiát nem tesz
lehetővé. Kertész egy helyütt önmagát értelmezve arról az ambí
ciójáról beszélt, hogy egy, "Flaubert regényeinek értelmében
vett" "totális regényt" szeretne alkotní.f Akik a Madame Bovary
ban és az Érzelmek iskolájaban a "készen kapott gondolatok" (így
Flaubert híres szintagmája) kegyetlen lerombolásának regényeit
ismerik fel, nem csodálkoznak e megjegyzésen.

Az a contrario elve alapján megalkotott szavak közül az első

éppen maga a regény címe, ez a mindenesetre szokatlan képzé
sű, absztrakt és negatív főnév. Kertész egy helyütt egyértelműen

utal Rilke eszményére: az egyéni sors az autentikus halál esztéti
kai apoteózisában teljesül ki - ám regényében egy olyan valaki
sorsát kell elbeszélnie, aki számtalan inautentikus halált látott, és
ő maga is arra jelöltetett ki, hogy egy inautentikus halálban tűn

jék el. Vagyis egy olyan valaki sorsát kell elbeszélnie, akinek az
volt a sorsa, hogy megfosszák saját sorsától, hogy ne legyen
semmiféle sorsa. Igy egyetlen egy szó sem őrizheti meg alapje
lentését: a deportációt megelőző hétköznapi világban élt élet
megszokott fordulatai (rnint például a regény első mondata:
"Ma nem mentem iskolába.") hamisnak bizonyulnak mindannak
fényében, ami bekövetkezik, vagy azt is írhatnánk, ami ezzel a
mondattal megtörténik. A tábori életet elbeszélő részekben szinte
minden egyes szót idézőjelbe kellene tenni (mint például "für
dés", "munka", "boldogság"), mert a halál eszközei, mert a
Nem-Lét uralja e szavakat. A harmadik részben pedig menthe
tetlenül teljes meg nem értés uralkodik a túlélő és azok között,
akiknek nem volt részük e nyelvi tapasztalatban.

Nyelvi tapasztalat? Igen, de Kertész ahhoz túlságosan jól is
meri a Sprachkritik-et, a nyelvkritikát (idézi is Hofmannsthalt,
Schlicket és másokat), hogy ne terjessze ki tudatosan a lehető

legszélesebb dimenziókra, átfogva az eseményeket, a szereplő-
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ket, a műfajt, regényének történelmi és metafizikai üzenetét:
mindezek ténylegesen vagy átvitt értelemben, de mindig is jól
érzékelhető módon idézőjelbe tétetnek, hogy felfüggesztődjön és
visszavonassék állítólagos jelentésük, és hogy az egyedüli és
végső tárgyra utaljanak: a Rossz megjelenésére.

Kertész több alkalommal is határozottan tiltakozott regényé
nek életrajzi alapon történő értelmezése ellen. Egyik feljegyzésé
ben még azt is kijelenti, hogy eltérően a Balzac által teremtett for
mától, a jövő regényeiben nem lesznek többé "jellemek", és
néhány oldallal később a "személytelen" jelzővel illeti saját írás
módját, ezúttal (név nélkül, de nyilvánvalóan) Flaubert-re hivat
kozva.f Nyomatékosítsuk: Kertész nem a saját személyének sze
repét, hanem bármiféle jellemnek, bármiféle személyiségnek a
jelenlétét utasítja el. Egy jellem, egy személyiség mindig a sors
valamiféle metafizikai jelentésére utal, legyen az akár tragikus;
míg a végső Rossz az értelmetlen, az "ingyenes" szenvedés (Ker
tész Gide elhíresült szintagmájára utal vissza: "action gratuite" az
értelmetlen, 'ingyenes' cselekvés), a végső Rossz a mészárlás,
amelyben még csak démonikus sincs, a végső Rossz az Abszolú
tum hiánya.i' És még azt is megkockáztatja, hogy minden nagy al
kotás tartalmaz valamilyen "embertelen, mechanikus" aspektust,
valamilyen "bábuszerű mozzanatot", "ami teljesen tárgyszerűvé te
szi a művet" és példaként Beethoven VIII. szimfóniáját hozza fe1.25

Ez utóbbi példa önmagában véve erősen vitatható, de Kertész
műve felől nézve furcsa módon nagyon is helytálló. Tanulmá
nyaiban és naplójában ismételten hivatkozik arra a korra, ame
lyet ő az emberi létezés utolsó nagy kiteljesedésének tekint; ám
Beethoven szimfóniáját azért idézi, hogy már e korban is felfe
dezze az ellentétes elv első megnyilvánulásait. Életművének 
és különösen ennek a regényének - a kiindulópontjánál az a
gondolati gesztus áll, amellyel tudatosan visszamegy a fel
világosodás és a Bildung hagyományához, vagyis ahhoz az el
képzeléshez, mely szerint az emberi sorsban illetve az emberi
történelemben Isten és a természet szimfonikus jelenlétét lehet
felismerni. Csakhogy Kertész azért megy vissza e tradícióhoz,
hogy rámutasson, ez a hagyomány már csírájában magában fog
lalta önmaga ellentétét. A Sorstalanságban a korszak egyik na
gyon népszerű, sőt már-már banális műfaját, az utazási regényt
eleveníti fel. E műfaj alapmodellje szerint a szerző - aki egyben
a regény hőse is - azt a feladatot tűzi ki maga elé, hogya ter
mészet egyik még ismeretlen (reális vagy fiktív) birodalmát fel
fedezze. Ez a birodalom egyaránt lehetett a földgolyó vagy az
emberi lélek része, hiszen mindkettóben ugyanaz az egyedüli is
teni értelem jelent meg. Mindenesetre az a tény, hogy már az
önmagát dicsőnek és példaértékűnek tekintő korban született né
hány olyan mű, amely ezt a bizonyító szándékot keserűséggel

nevetségessé tette (mint például a Candide vagy a Gulliver utazá-
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sai), csak még jobban megerősítetteKertészt alkotói elgondolásá
ban: regényében e műfaj radikális és tökéletes visszájára fordítá
sát kell felismernünk, a természeti jelenségek szintjétől kezdve
egészen a metafizikai jelenségekig.

Ami a természeti jelenségeket illeti: elegendő arra emlékeztet
nünk, hogy az egyébkény tökéletesen hétköznapi "természet"
szó és a szó különbözö képzett alakjai, mindenekelőtt a "termé
szetesen" határozószó lidércnyomásszerűenfordulnak elő újra és
újra a szövegben; s minél többször szerepelnek, annál inkább a
contrario annak a hiányát jelölik, amit eredetileg jelentenek. Egy
szarkasztikus példát idézve: amikor a szerző és főhős a bolhák és
a sebeiben tenyésző férgek elleni reménytelen küzdelmét írja le, a
"természet egész rendjé"-re utaf6 - e filozófiai kifejezés groteszk
kifordítása mindent elmond egy olyan világról, ahol immár semmi
féle hely és semmiféle esemény sem természetes, miként már egyet
len szó sem az; a világ a szavak természet-ellenes szignatúrája.

És egyetlen halál sem természetes többé - minthogy ez az
egész természet-ellenes, a regény címére utalva úgy nevez
hetnénk, természettelen világ éppen azért lett létrehozva, hogy az
embereket erőszakos, nem egyéni, mechanikus és névtelen ha
lálba taszítsák. A névtelenné vált személy halála nem több már,
mint a szintén névtelen orvos-tiszt jobbra vagy balra mutató muta
tóujja, amellyel sommás döntését jelzi. A természet brutális visszá
jára fordulása végül feltétlenül metafizikai jelentést kap. A halál,
amelyről azt tartjuk, hogy az emberi lény legfóbb metafizikai "tet
te", mindenféle metafizikai értékét is elveszíti, az ember nemcsak
a természetes, hanem a metafizikai halálától is megfosztatik.

A felvilágosodás és a Bildung ideája jegyében született művek
mintájára, de egyben azokat visszájukra is fordítva, Kertész regé
nye egy olyan ártatlan és naiv fiú történetét beszéli el, aki kiszakad
egy immár hamissá vált világból, és elvetődik egy olyan helyre,
melyet Auschwitznak neveznek, ám valójában ez a hely sokkal in
kább nomansland, vagy hogy ismét az esszéista Kertészt idézzük: a
"gőzölgő gyehenna, amelybe végül népek, nemzetek, s egy egész
korszak belezuhant't.F S itt, e nomansland-en felfedez egy olyan
univerzumot, ahol mindenkit megfosztanak életétől és halálától
egyaránt, vegyük e szavakat akár természetes, akár metafizikai ér
telmükben. A regény magának a Hiánynak, a sorsától megfosztott
létnek a története - s a felfedező utazás az emberi személy végle
gessé vált megfosztottságának felismerésével, vagy inkább annak
apokaliptikus Jelenésével végződik. A felfedező utazás kérlelhetetlen
következetességgel elvezet a lehető legradikálisabb értelméhez,
nevezetesen a mindenféle értelemtől való megfosztottságig. Nem
marad más, csak a kimondhatatlan, mert hétköznapi Rossz.

Kertész hivatkozik a műfajra, amelynek alapelve, hogy valami
féle értelmet keressen és fedezzen fel a teremtésben, valamint utal
a "nagy történelmi elbeszélésre" is, de azért, hogy ezen elvet visszá-
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jára fordítva egyben visszájára fordítsa magának a teremtésnek, il
letve a Teremtésnek az elvét is. Azt hihetnénk, hogy az elbeszélés
szerzője és főhőse mintha túlélné a Rossz világának elvét, melyet
elbeszélése által feltérképezett. Ám mégsem: soha többé nem sza
badulhat már, utána is csak mintegy megerősíti azt minden egyes
cselekedetével és szavával. Amikor visszatér a városba, ahonnét
útra kelt, és néhány szót vált a városiakkal, az egyetlen kijelentés,
amelyet elég érthetőnek tart ahhoz, hogy ne tegye idézőjelbe, egy
tisztán negatív formula: a "mindenkivel szemben" érzett "gyűlö

let". Majd amikor összefoglalja történetét, immár csak önmaga
számára, egy olyan megfogalmazásra jut, amelynek egyedüli ér
telme a bármiféle, másoknak is átadható értelem hiánya: "Igen,
erről kéne, a koncentrációs táborok boldogságáról beszélnem né
kik legközelebb, ha majd kérdik." S hozzáfűz még két mondatot,
amelyek még ez utóbbi megállapítást is feltételessé teszik: "Ha
ugyan kérdik. S hacsak magam is el nem felejtem."28 A Rossz
egyetemes és végleges, senkinek sincs többé sorsa, sem neki, sem
másoknak, mindenki egyenlő - de a nem-létben.

A parabolikus elbeszélés olyan megállapításokkal zárul, ame
lyek megfosztják azt mindenféle parabolikus jelentésétól. More
ironico, "természetesen", mert mindaz, ami nem ironikusan fogal
mazódna, hanem mondjuk logikusan vagy szenvedélyesen, mégis
valamilyen értelmet engedhetne meg (akár az ész, akár a szív ér
telmét), míg Kertész művének célja, legfóbb felfedezése mindenfé
le Értelem visszavonása. Egyesek bizonyára ráismernek itt Kafka
hatására, és joggal: a modern irodalomban ő teremtette meg a tel
jes egészében az irónia elvéből ihletett narrációt, ahol a szöveg
minden kijelentése egyszerre állítja és megkérdőjelezi önnönmagát,
a szöveg egésze egyszerre teremti és pusztítja önnönmagát. Kertész
többször is hangsúlyozta, mennyit köszönhet a prágai szerzőnek,

s egyik előadásában azt írta, Kafka "a kor lelkének legnagyobb
ismerője".29 Utolsó, Felszámolás című regényének főszereplőjét is
Kafka hasonlatosságára mintázta meg. (Nagyon rejtetten utal
Leverkühnre, a Doktor Faustus hősére is, de azt hiszem, ez itt csak
másodlagosan fontos.) A regény főhőse, aki már a könyv elején
halott, megismétli elődje legendás végrendelkezését: azt akarja,
hogy papírjait kivétel nélkül mind égessék el. Tudjuk, hogy Max
Brod nem teljesítette barátja akaratát, és kiadta Kafka műveit, be
leértve a töredékeket, a naplófeljegyzéseket és a levelezést is. Ker
tész hősének viszont sikerül érvényt szereznie akaratának, mert
túl hitelesen állította, hogy egyáltalán nem hisz semmiféle műben,

a sajátjában a legkevésbé. Szavainak szignatúrája önmaguk felszá
molása, el kell tűnniük a Semmiben. Egy apóriához jutunk itt, va
gyis egy ésszerű állításhoz, amely semmilyen további ész- szerű

állításhoz vagy következtetéshez nem vezet - mégpedig a lehető

legkegyetlenebb apóriához: világunk lelke az önfelszámolás.

Bende József fordítása
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