
fogalmazza meg a no. 1-es prózaversben (ez a
forma mindegyik költeményére jellemző, válasz-
tása és megvalósítása — a nehéz előre haladás ér-
zékeltetésére — nagyon szerencsés, fokozza az
önvallomások hitelességét):

„Mint aki az alkonyhoz alkonyi
szolgálatra szegődött, fölfelé-
léptem is lefelé időzik, bezárva
a Nap színlelt halálát, egyesével
járja a lépcsőfokokat, egyesével
hagyja el, amit kezdetemtől el
kellett volna hagynom, amit, a-
mit, mindent, ami elvakított,
hogy magam-magamra lássak.”
Tamás Menyhért egyenes vonalú pályát fut

be: kezdetektől ragaszkodik a székely hagyomá-
nyokhoz, amelyeknek a kevés, lényegre törő be-
szédmód az egyik jellemzője. A másik: a kikezd-
hetetlen erkölcs, számára is ismeretlenek azok a
furcsa, olykor megmagyarázhatatlan bakugrások
és jellemváltozások, amelyeknek napjainkban
tanúi vagyunk. Rezzenéstelenül áll „a van és a
volt mögött”, „tevések tevésére” ajzzák az ese-
mények, amelyekből megérzése szerint hiányzik
az emberi tényező, annál többször tapasztalja em-
bertelenségüket, álságos voltukat. Morális indít-
tatású lírikus, tisztában van azzal, hogy a tiszta,
igaz szó kimondása kötelessége, s ezt az égi ado-
mányt igyekszik hitelesen képviselni. A 60., ka-
rácsonyi versben írja:

„A maga módján, a ma-
ga idejében kezdődik
az újrakezdett játék; a
mennyei születésnap —
jászlában a kihűlt ing,
a körbeért pupilla örö-
kítő emlékezete: ado-
mányodat, Uram, meg-
szolgálva adom vissza!”
Olyan világban élünk, amelyben ezeknek az

adományoknak képviselete és megszolgálása
nem tartozik a hálás feladatok közé. Mint ahogy
Tamás Menyhért evangéliumi elkötelezettsége,
a lényeg kimondása iránt tanúsított elkötele-
zettsége is gyanakvást, némi lenézést kelt azok-
ban, akik a bizonytalanság és kétkedés hívei.
Talán ez is magyarázza, hogy a maguk gyártotta
irodalmi kánonban ritkán szorítanak helyet lírá-
jának. De van egy másik rangsor is, amelyben
nemzedéke legjobbjai között szerepel.

(Rába György: Disputa önmagammal. Napvilág.
— Juhász Ferenc: A gyermekkor csontváza. Kos -
suth Kiadó. — Kiss Benedek: Utak keresztje. Hol-
nap Kiadó. — Tamás Menyhért: Alkonyút. Ég-
hajlat Könyvkiadó, 2010)

RÓNAY LÁSZLÓ

KERTÉSZ IMRE:
A MEGFOGALMAZÁS KALANDJA

A Vigilia „Esszék” könyvsorozatának legutóbbi,
2009-es kötete Kertész Imre esszéiből és interjú-
iból nyújt válogatást. Örvendetes tény, hogy az
elmúlt évtized során megjelent, egyre bővülő
anyagú gyűjteményeknek köszönhetően az író
életművében a 90-es évektől mind nagyobb teret
nyerő értekező szövegek mára szinte teljessé-
gükben olvashatók. (Legutóbb 2008-ban Európa
nyomasztó öröksége címmel látott napvilágot az
eddig legteljesebb, az elmúlt húsz év esszéinek
javát magában foglaló kötet a Magvető kiadásá-
ban.) E gazdagodó szövegkiadások között, meg-
kockáztatható a kijelentés, a Vigilia e mostani, a
tavaly 80. életévét betöltött író előtti tisztelgés-
képpen született válogatását elsősorban Kertész -
nek a folyóirathoz fűződő, s leginkább Hafner
Zoltán szerkesztői munkájának köszönhető kap-
csolata motiválta és alakította. A kötet összeté-
tele és kuriózumai ugyanis nem jöhettek volna
létre Kertész és Hafner közismerten szoros (töb-
bek között a szerzőnek a Vigiliában publikált
írásaiban is szöveget öltő) barátsága és munka-
kapcsolata nélkül. Az arányos terjedelmű, pél-
dásan tagolt, könnyen áttekinthető könyv há -
rom fejezete közül az elsőben olvasható (Hafner
által szerkesztett, eredetileg a Kertész-féle Han -
gos könyv számára készült) Esszémozaik éppúgy
itt jelenik meg először, miként a második feje-
zetben szereplő, az író és a szerkesztő A folya-
matos jelenlét prózája címet viselő beszélgetése, a
harmadik rész két esszéjét és nyilatkozatát pedig
korábban és elsőként a Vigilia közölte.

Az első rész az esszék alkotta szövegkorpusz -
ból, annak inter- és intratextuális összetettségé-
hez illeszkedve egy kollázst állít elénk. E sajátos
szövegszervez(őd)ésben az eredeti írások alkal -
mi jellegére utaló részek elhagyásával, a pőre
reflexiókból és értelmezésekből kiválasztott és
újabb szöveggé formált fragmentumok révén is
szinte koherens kép alkotható a Kertész-féle
esszéisztika legfontosabb témáiról, jegyeiről, il-
letve a gondolati súlypontok és összefüggések
esetleges áthelyeződésével újra is alakítható az
azokról alkotott korábbi kép. Az esszémozaik az
író állandó témakörei közül elsősorban a holo-
kauszt traumatikus tapasztalatának kultúrát te-
remtő gondolatát járja körül, főképp tapasztalat
és ideológia, etika és esztétika, szabadság és
tudás viszonyrendszerét vizsgálva. Auschwitz
az esszéíró közvetítésében a nyugati civilizáció
traumatikus törése, mely megszakította az eu-
rópai kultúra kontinuitását, ám esztétikai ta-
pasztalatként közvetíthető téve kultúraformáló
tényezővé, egyetemes példázattá válhat. Állítá-
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sai ekként elsősorban az esztétikai relevancia eti-
kai szempontból lényeges felismertetésében ér-
dekeltek, ugyanis az esztétikai képzelőerő,
melynek révén a holoka usztról elképzelést nyer-
hetünk, „már nem pusz tán a Holocaust, hanem
a Holocaustnak a világban tükröződő etikai kö-
vetkezménye”.

Természetesen a gondosan összeillesztett
gon dolatmozaikok már csak terjedelmi korlátok
miatt sem hozhatják felszínre az eredeti szöve-
gek heterogenitását, fogalmainak ambivalenciá-
ját, szemléletének fontos, gondolkodást ösz-
tönző paradoxonjait, apóriáit. Így a holokauszt
és az etikai-kulturális tradíció viszonyrendsze-
rének — az Auschwitzot előidéző folyamatok
történeti, antropológiai és metafizikai kérdései-
nek maradandó megválaszolatlanságából adódó
— különböző dilemmáival sem szembesíthet-
nek. Ezek egyik legfontosabbika a holokauszt
egyedülállóságát, az európai kultúrába egy-
szerre integrálhatatlan és integrálandó jellegét
valló (jól ismert és sokat vitatott) paradox állás-
pont, aminek úgyszintén e diszkurzív szöve-
gekben megfogalmazott egyik feloldása éppen
az, hogy a holokausztról szóló beszéd a leghite-
lesebb mó don a totalizáló, ideológiai értelemtu-
lajdonítással szembehelyezkedő művészet szfé-
rájából szólaltatható meg.

A Nobel-díjasunk írásművészetében nagy
szerepet játszó egzisztencializmus szellemisége
erőteljesen munkál azoknak a gondolatoknak
hátterében is, melyek Európa jövőjét, a demok-
rácia lehetőségeit latolgatják. A mozaikot követő
interjúk, valamint a kötetet lezáró nyilatkozat és
esszék az egyéni sors külső hatalmaktól való
meghatározottsága és a hatalomtól történő
eman cipáció kérdéskörén belül nagy gondolati
erővel vetnek számot azokkal a társadalmi prob-
lémákkal, melyek a totalitárius államhatalmakat
követően is jelen vannak s veszélyeztetik az
egyéni szabadság megteremtését. Az autonóm
személyiség és a művészet lehetőségeire, sza-
badság és determináció összefüggésére rákér-
dező szövegek mellett az itt először publikált in-
terjú teljes egészében a főműre, a Sorstalanságra
irányul. Ez az izgalmas eszmecsere azon kívül,
hogy a regény keletkezéstörténetét újabb epizó-
dokkal gazdagítja, a holokausztot adekvát mó -
don meg-jelenítő, tapasztalatát folyvást jelenva-
lóvá tevő narrációs struktúra kérdései köré
rendeződik. A legitim történetmondás ismérve-
ivel összefüggésben Ker tész ama (másutt is
gyakran hangoztatott) gondolata jut itt szóhoz,
hogy a megörökítések révén Auschwitz immár
kollektív mítosszá vált, mely kötelezően elme-
sélendő szerkezeti elemekkel rendelkezik. A cse-
lekményvezetés eme „obligatorikus pontjai” e

beszélgetésben a passiójáték stációival kerülnek
összehasonlításra, ami fontos adalék ahhoz,
amit az író a kompas sió jelentőségét hangsúlyo-
zandó, a jézusi történet és Auschwitz párhuza-
mai kapcsán korábban már elmondott. Összes-
ségében elmondható, e kis kötet jelentős érdeme,
hogy az írói gondolkodás szemléletalkotó ele-
meinek fölmutatásával ismét láthatóvá teszi: a
tanúsító retorika a nem fikcionális szövegek vo-
natkozásában is a Kertész-életmű szerves részét
képezi. (Vigilia, Buda pest, 2009)

RADVÁNSZKY ANIKÓ

GYŐRFFY ÁKOS:
HAVAZÁS AMIENS-BEN

Fontos könyvek jelentek meg 2010 kora őszén a
Magvető gondozásában. Fontos és egymással is
szoros kapcsolatban állók. Valamiképpen ugyan -
is mindegyik az irodalmi beszédformákon túlra
terjeszkednék, a nyelv mögötti léttartalmakat
fogná vallatóra, a valóság szavakkal el nem ér-
hető színtereit világítaná be. Akárha egyidejűleg
keresné a kiutat a látszatok útvesztőjéből és a
nyelv légváraiból.

„Csak a fölötte néma rés, / a hiány lüktet, mint
a kéz, / a messzi mag, a csonka ég / fűti a ké-
mény tetejét. // A madár nélküli madár, / sorról
sorra röppen a táj, / itt is, ott is árnyak, nyomok,
/ mintha rajtad múlna, ahogy” — olvashatjuk
Bertók László legújabb kötetének (Pénteken vasár-
nap) a hátoldalra is kiemelt versében. „…mert
előttem nincs múlt, utánam pedig már nem lesz
szükség a jövőre, mert nem lesz jövő, mivel az én
létemet nem az idő méri, mert ami az egyik pilla-
natban még nincs itt, a másikban pedig már ott
van, az időtlen — ez vagyok én” — fogalmazó-
dik meg komoran a Krasznahorkai László és egy
német festőművész, Max Neumann által közösen
jegyzett munkában (ÁllatVanBent).

S az irodalmi folyamatokat értelmező gondo-
latmenet is abból nyeri különösségét, hogy ere-
dete nem a kiszámítható metareflexiók lakályos
terében keresendő: „Ha igazán bántott valami a
kritikákban, akkor mindig az, ha a professzionális
olvasóban (tehát a kritikusban) nem keltettek
katartikus hatást a verseim. (…) Mert mintha a ka-
tartikus erő nem volna tényező a kritika számára”
— mondja Kemény István Bartis Attilának,
beszélgetőkönyvük (Amiről lehet) egy hangsúlyos
helyén. Bartis közbevetésére („Akkor szerinted a
kritikát nem érdekli a katarzis?”) pedig így foly-
tatja: „Rengeteg kivétel van. Rengeteg tudás, jó
szándék, irodalomszeretet, figyelem, okosság. De
a kritikai élet bürokratikus mechanizmus vagy or-
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