
KRITIKA

KERTÉSZ IMRE: K. DOSSZIÉ

A prózaíró Kertésztől mi sem áll távolabb, mint
a mesélő epikai kifejezésm ód , a spontá n
verbalitás könnyed sége; regényeit és esszéit az
aggályosa n pontos poét ikai-retorikai megfor
máltság jellemzi. Az író semmit sem bíz a vélet
lenre: a Kert ész-szöveg vég leges, lezárt forma.

A vas kos dosszié, mely a Hafner Zoltán álta l
készített életinterjú t rejtette, feltehetően nem
elégítette ki az író szigorú formaigényét, ezé rt
tör ténhetett, hogy - am int az előszóban írja -,
"félreraktam a k ézírattömeget. és egy, rnondhat
ni önkéntelen mozdulattal, felnyitottam a szá 
mítógépem fedelét... Igy jött létre ez a könyv, az
egyetlen olyan könyvem, amelyet inkább külső

ind íttat ásra, semmint belső késztetésből írtam:
egy annak rendje és módja szerinti autobiográ
fia."

A szerz ő, aki - Nietzsche nyomán - a pla
tóni d ialógusokra vezeti vissza a regényműfajt,

megkocká ztatja a feltevést , hogy a kön yv akár
regényként is olvasható.

De talán nem is alapvetően fonto s, hogy
egyetlen műfaj ketrecébe szorítsuk a K. dossziét.

Mondhatjuk péld ául : párbeszédes form ában
megírt önéletrajz, beszélgetés két hangra, mely
ben az egyik szólam az érdeklődő, kív ánesi
k érdez öé, a másik a kifejtő, emlékező elbeszélői

magatartás hordozója. A beszélgetők olykor
sze mbekerü lnek egymással, vita helyzet áll elő

- olykor szerepcsere történik, s a kérdezőre há
rul a v álaszad ás, a részletező elbeszélés dol ga.
A szö veg dramaturgiája így felbontja, fellaz ítja
a kérd és-válasz szerkezet monotóniáját. (Meg
gondolandó Dérczy Péter meghatározása is, mi
sze rint a "két hang" voltaképpen "egy hang" : a
szerző önmagá val folytat p árbeszédet.)

Az önéletrajz műfaja - bármilyen form ában
jelenjen is meg - alapvetően az emlékező,

múltidéző elbeszélést feltételezi. A szerző a
Sorstalans ág kapcsán határozza meg, a fikciós
műfajokkal szembe állítva. az autobiografikus
írásmód lényegét: "Vagy ön életrajz, vagy re
gény. Ha önéletrajz, akkor felidézed a múltadat,
minél lelkiismeretesebben igyekszel raga szkod
ni az eml ékeidhez. rendkívül fontos szá mod ra,
hogy mindent úgy írj le, ahogyan az valóságo
san is megtörtént." Fikció és öné letrajz, regény
és dokumentum műfaji határai per sze szü kség
kép pen fellazulnak. elmosód nak - legalábbi s a
felületes olvasó szá mára - egy olyan életmű

ese tében, melynek szerzője az "ugyanazt az éle-
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tet élni és írni" szá ndé kával alkot. A kérdező,

ami kor az emlékek, a múlt felid ézésére irán yul ó
kérdéseiben a fikcionalitásnak és önéletrajziság
nak, a megélt és megírt valóság na k a viszonyá t
firtatja, vo ltaképpe n a regény dokumentumér
t ékére. tört éneti és autobiog rafikus érvé nyessé
gé re ut al. Az író igen következetesen utasít ja el
az effajta azonos ítás t, a megélt és megírt élet
közötti határvonalat hangsúl yozva.

A művek mégis nyomjelz őkk ént. hívósza
vakként funk cionálnak a kérdező szá má ra a
múltbeli emlékek el őh ív á s ának. kibán yászásá
nak folyamatában. A feladat nem könnyű. Még
leginkább a távoli m últ, a gye rekkor időszaká

ból sikerül epikus részletességgel felidézni az
emlékeket: a család, a környezet, a szülők és
nagyszülők alakjai nak. a kisgyerek, azaz az író
akkorí énjének visszaidézése, érzéseinek re
konstrukciója a hagyományos önéletrajzi epi
kus elbeszélésmód szeri nt tör ténik . Mint aho
gyan a kor megid éz ése is: a harmincas-negyve
nes évek Budapestje és a kispolgári zsidó csa lád
mindennapjai realisztikus pontossággal, ugyan
akkor atmoszférikus telítettséggel jelennek
meg . Az emlékezőtől teljesen idegen a nosztal
gikus-érzelmes hang fekvés , elbeszélésmódjá
ban sokkal inkább a megfigyelő pontos tárgy
szerüs ége, gyakran ironikus látásmódja érvé
nyesül, amit maga a tárgy, az életanyag indu
kál, hiszen a két család között hányódó kisgye
rek sorsa a háborús Magyarországon, a zsidósá
got fenyegető veszély egyre valóságosabbá váló
árnyékában igencsak messze esik az idillt ől . a
"gyerekkor Édene" romantikus kliséjétől.

A gyerekkorról és a családi múltról szóló
visszaemlékezésekbe legalább két családregény
anyagát sűrítette az író, aki gyakran vágja el az
emlékezés fonalát - mintegy érdektelennek
vagy inkább csak anekdotikusnak ítélve a törté
néseket. A vidékről Pestre költöző apai nagyapa
fényes karrierje és bukása, az apa és az un oka
életsorsa egy 20. századi Budde nbrook ház há
rom nemzedékének epikus sorsvo nalát rajzolja
ki, persze a tör ténelmi idő és hely meghatároz ta
módosulásokkal. A másik (virtuális) családre
gény, az Erdélyből ideszármazott anyai ág törté
nete sem kevésbé karakterisztikus, noha erről az
író kevesebb adalékkal tud szolgálni. Bár ezek a
történetek csak jelz ésszerűen. nyomokban van
nak jelen, az olvasó fantáziájában mintegy to
vább íród nak, más tapasztalatok és más történe
tek mozzanatai val kiegészülve belesimulnak a
kollektív eml ékezet tört énelemképébe.



Az elbeszélő magatartása akkor változik
meg, amikor a gyerekkor-család témakört kime
rítve, a Sorstalanságban regényként feldolgozott
életszakasz eseményeire tér át a kérdező, aki el
sősorban a megírt történet és a megélt valóság
összefüggéseit feszegeti. Hasonlóképpen refe
rencia-szerepet játszanak a későbbi regények és
elbeszélések - A kudarc, a Kaddis, Az angollobo
gó és a Felszámolás is. A megírt, lezárt formába
öntött emlékezés, ,az életanyag irodalommá
transzformálása ("Eletemet könyveim nyers
anyagának tekintem" - vallja a szerzö) mintha
gátolná, megakasztaná a spontán emlékezésfo
lyamot. Ha az író kiírta magából s így maga
mögött hagyta az adott életszakaszt. az emléke
zés helyét a felejtés veszi át. Ahogyan az emlé
kezés előrehalad az időben, egyre inkább a
megírtélet kerül előtérbe, s ezzel párhuzamosan
felerősödik a reflexió és önreflexió szerepe: az
emlékezés már nem a megélt valóságra, hanem
a könyvre és az alkotófolyamatra irányul. Az
író mintha az elbeszélői identitásnak azt a pozí
cióját foglalná el, amelyet ő maga így határoz
meg egy helyütt: "Ami pedig engem illet, a sze
mélyt, aki mindezt atélte, ám ezeket az élmé
nyeket egyúttal egy regény nyersanyagául fel
használta: én tehát kellemesen eltűnők a fikció
és a valóságnak nevezett tények kőzőtt."

Az emlékezőn olykor egyfajta türelmetlen
ség lesz úrrá: "De nem hiszem, hogy érdemes
volna túl hosszan elidőzni életem e válságos
korszakánál" - írja például a háború utáni idő
szakról. Vagy, az ötvenes évekkel kapcsolatban:
"Tudod, tíz-húsz éve még remekül tudtam
anekdotázni ezekről az évekről, amelyeket a ma
már legendává vált Királyhegyi Pál jellemzett a
legtalálóbban: »Egyszer megírom majd A rém
unalom napjai című önéletrajzomat« - mondo
gatta mindig. Ma már elveszett ezeknek a ne
vetséges és félelmetes időknek az eredeti íze ...sr

Az anekdota, mint kerülendő műfaji jelenség,
több esetben is hivatkozási alapként szolgál az
emlékezőnek arra, hogy kitérjen egy-egy kérdés
elől. (Egyébként nem is biztos, hogy valóban el
veszett ezeknek az anekdotáknak. történetek
nek az eredeti íze ...)

Természetesen nem állítható, hogy az emlé
kező ne szolgálna olyan élményekkel. történe
tekkel, amelyek izgalmas életszerűséggel ironi
kusan vagy önironikusan idézik meg a "totális
abszurd" világának az atmoszféráját. Olvasha
tunk például a Kohó- és Gépipari Minisztérium
sajtóosztályáról, ahol a falon koreai térkép lóg,
rajta vörös zászlócskák. melyeket a hadi hely
zetnek megfelelőennaponta igazgatnak a mun
katársak. "Téboly...rr - reagál a kérdező, ami
kor az író arról mesél, hogyasajtóosztály dol-
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gozói időnként felszólították Trumant (Eisen
howett"), hogy szüritesse meg az intervenciót.
Es olvashatunk magánéletének alakulásáról,
szellemi tájékozódásáról. könyvekről, amelyek
megváltoztatták az író életét. Az írói létforma
egzisztenciális és társadalmi nehézségeiről,

amelyet így jellemez: ". ..ellenséges környezet
ben éltem és titkos tevékenységet folytattam" .
Annak a magatartásnak és életstratégiának a ki
alakításáról és etikai szükségszerűségkéntvaló
érvényesítéséről, amely a totalitárius hatalom
mal szemben az individuum függetlenségét se
gített megőrizni, és amely a kívülállás és a ku
dare következetes vállalását feltételezi. A szűk

ségszerűség pedig az írónak abból az - egyfaj
ta megvilágosodásként átélt - felismeréséből

fakad, hogy nincs más választása: meg kell írnia
regényét, az egyetlen lehetséges regényt, hogya
serdülőkorban megtapasztalt Auschwitz-él
ményt saját sorsává lényegítse, s a kollektív el
hallgatás és felejtés ellenében tanúságot tegyen
arról, ami megtörtént. A túlélést, tehát magát az
életet, csakis ez a munka teszi lehetségessé. Ker
tész nemcsak az irodalommal, a szöveggel kap
csolatban lép fel szigorú formaigénnyel, mint
ahogyan arra már utaltam. hanem magával az
élettel is, lévén, hogy a kettő alig választható el
egymástól. "Igen, Auschwitz után életben ma
radni, hát... egy kissé közönséges. Mondhat
nám: magyarázatra szorul." - mondja, s cso
dálja Jean Arnéryt, aki öngyilkosságával "for
mát adott az életének".

Ez a következetesen képviselt életstratégia.
vagy inkább filozófia akkor válik nehezen folytat
hatóvá, amikor az írót eléri a siker és a világhír,
sőt, a sikerek leglátványosabbika, a Nobel-díj.

Az író mégsem elsősorban ezért vonakodik
elfogadni a szerepet, sokkal inkább esztétikai
okokból: a történet, a megfogalmazott élettörté
net ebből a perspektívából elveszti hitelességét
és érvényességét: "Teljes kényelemben és biz
tonságban ülünk történetünk végpontján, és
elégedetten visszacsámcsogjuk a fényes diadal
menetet. Megfosztjuk magunkat minden kocká
zattól, mert minden lépésünk a cél felé megtett
további lépés, és valamennyi lépésünkben töké
letesen megbízhatunk: csupa helyes dolgot
művelünk,mert hiszen a célunk felé haladunk.
Ezért ültünk az Auschwitz felé pöfögő vonaton.
ezért nem lökött a bal oldalra a Birkenauban
szelektáló orvos, ezért húztak ki barátságos ke
zek Buchenwaldban a hullák közül és így to
vább... Igy aztán beteljesülne a történet, csak
hogy az nem egy elégtétel Jób-története volna,
mint ezt talán te gondolod, hanem egy
közönséges giccsé. egy nevetséges pojáca karriertör
iénete." (Kiemelés tőlem - E. E.)



Ennek az egyedi, kivételes karriertörténet
nek a célelvűsége sehogy sem fér össze Kertész
gondolkodásmódjával. Az idézett passzus a
Sorstalanság egyik szekvenciáját idézi. A haza
tért Köves Gyuri tiltakozik, amikor Fleisch
mannék az átélt eseményeket úgy beszélik el,
mint tőlük független csapások sorozatát: "jött"
a csillagos ház, "jött" október tizenötödike.
"jött" a Duna-part, "jött" a felszabadulás. "De
hát nem egészen úgy volt csak, hogy »jött«: mi
is mentünk, - replikázik Köves Gyuri. - Csak
most látszik minden késznek, befejezettnek,
megmásíthatatlannak, véglegesnek (. ..) így utó
lag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük."
Ahogyan az eleve elrendeltség teóriájára, úgy a
Gondviselés működésére is szkeptikus vagy
ironikus kételkedéssel tekint az író. A szeren
csés csillagállás alatt született Goethe életútjára
például - amint az A kudarcban. olvasható: "A
pálya csúcsáról visszatekintve azután nincs he
lye többé semmi esetlegességnek, mint ahogy
maga az élete is a formát öltött szükségesség.
Minden tette, minden gondolata fontos, mert a

Gondviselés nyomait hordozzák, valamennyi
megnyilatkozása egy példaszerű fejlődés szim
bolikus jegyeivel terhes." - Talán éppen ezt: az
utólagosan lekerekített és retusált életút képze
tét akarja elkerülni és cáfolni az író a K. dosszié
töredezettségével, a redukció hangsúlyozásá
val, a kronológia elvetésével és az ellentmondá
sosság vállalásával.

Elemzésünk végére érve, azt kell észreven
nünk, hogy maga a forma fogalma is ellentmon
dásossá vált a kiindulóponthoz képest, amikor
is azt feltételeztük, hogy az eredeti, a Hafner
Zoltán készítette, terjedelmes életinterjú az író
fokozott formaigényének esett áldozatul. (Re
mélhető, hogy nem véglegesen.) De lehet, hogy
ebben az esetben maga a töredezettség, a re
dukció és az elhallgatás az, amely a formát je
lenti - nem annyira az esztétika, mint inkább
Kertész írói alkatának és etikájának szubjektív
törvényszerűségei felől nézve. (Magvető, Buda
pest, 2006)

ERDŐDY EDIT

Doromby Károly (1912-2006)

Lapzártakor érkezett ahfr,hogyDoromby Károly, foly6iratunk egykori szer
kesztője 2006. július lD-én éjjel, 94 éveskorában elhunyt.

Doromby Károly 1912-ben született Kőszegen. Középiskolai tanulmányait a
Budapesti IV. kerületi reáliskolában végezte. Három éviga műegyetem épi
tészhal/gat6ja, majdbölcsészhallgat6 volt. 1935-ben a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem bölcsészettudományi karán szerzett diplomát. Az egyetem
elvégzése után a tanári pálya helyett a hazai sajt6 keresztény szárnyához
kapcsol6dott: a Karunk Szava, az Új Kor, a Nemzeti Újság ésa Közép-eur6
paiKatolikus Kurirmunkatársaként dolgozott a második világháború végé
ig. Műfordft6ként elsősorban a modern német irodalom klasszikusait
fordftotta. 1946-t61 aVigilia munkaközösség tagja lett,majdfoly6iratunk se
gédszerkesztője, 1978-79-ben felelős szerkesztője.

A Vigilia saját halottjának tekinti. Újságfr6i-szerkesztői munkásságának
méltatására szeptemberi számunkban térünkvissza. (A szerk.)
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