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Kiadatlan naplójegyzetek

Wittgenstein misztikus, akárcsak Kafka. De mit jelent az, hogy misz-
 tikus? Azt, hogy hontalan a világban. Ez a modern misztikus esete,
a világgal eltelt, áhítatos, kultúrabeli misztikusok után (a késői kö-
zépkorban, pl.). S a hontalan misztikusban mégis, föllelhetők ennek
az átfogó áhítatnak a nyomai is — ha másképpen nem, hát vágyként.
Gyakran halálvágyként.

Krisztus engem többször meglátogatott. Kétszer álmomban (egy-
szer Megváltóként, egyszer baljósan [még ha úgy sejtem is, hogy
kiléte nem volt egyértelmű]), egyszer Pasolini filmje által, most pe -
dig Wittgenstein szövegében, amely e megtorpanásra, e sorok le-
írására késztet Bécsben. Mindez érett koromban történik velem.
Mondhatom-e Jung nyelvén, hogy Krisztus archetípus? Én ezt nem
érzem kielégítőnek, akármennyi munkát fektetett is belé az embe-
riség, hogy ezt az etikai héroszt megteremtse. Én itt valami nagyon
fontos valóságot szimatolok, amely valóság nem történelmi, nem
magyarázható, sőt nem is valóság. Krisztus létezik — csak nem eb -
ben a világban. Bizonyos pillanatokban mindenki elmondhatja ma-
gáról: Krisztus bennem létezik, sőt: Krisztus én vagyok.

Mivel „tartozunk” annak, aki minket szeret? (Isten és ember viszo-
nya; a minket figyelő tekintet. Szeretet ez? Mindenesetre viszonyulni
kényszerít; egyfajta viselkedésre, majd a viselkedés megítélésére [eti-
kai, morális állásfoglalásra s következményeire] kényszerít; harmó-
niára, vagy meghasonlásra [őrületre]).

De azért azt se felejtsük, hogy a „szeretet” szó néha a legelva-
kultabb önzést tartalmazza, birtoklásvágyat és félelmet az űrtől. S
hogy a „szabadság” szó viszont a legjegesebb szeretetlenséget lep-
lezi olykor.

Azt hiszem, hosszú, hosszú időn át semmi sem történt velem; sem -
mi belső élmény, semmi tiszta felismerés, egyetlen világos pillanat
sem; a pokol mélyén hörgök csupán — ebben áll szellemi-fizikai lé-
tezésem. Most újra víziókra, élményektől elnehezült hangulatokra
vágyom, mint aki újra megtelik az élet édes fájdalmaival. Elgondol-
kodni, hogy az életünk nem a kinyilatkoztatás, illetve a megnyilat-
kozás felé halad-e végeredményben, hogy mindez a valósághiány,
az életnek ez az üres bábjátéka, amely immár leplezhetetlen, nem va-
lami mélyebb intelem látható és érzékelhető jelrendszere-e; hogy nem

Kertész Imre

Válogatás a Nobel-díjas
szerző 1991 és 1996 kö-
zötti kéziratos feljegyzései-
 ből. (Összeállította Hafner
zoltán.)

202

SZÉP/ÍRÁS

Kertész Imre_Útvesztö_Layout 1  2014.02.13.  12:20  Page 202



valami mélyebb tudást kell-e meríteni belőle, ami az élet hamisságát
talán egy lépcsőfoknak mutatja, ahová fellépve valami mást, többet
vagy kevesebbet, de új távlatot látunk? Lehetetlen, hogy az idő ne
azért lenne, hogy haladjunk benne, lehetetlen, hogy ne haladjunk, s
ez ne valami felé tartó haladás legyen. Az emberi élet világos példája
ennek. Az idő kinyilatkoztatássá válik. Lehetetlen, hogy a halál sen-
kit ne tanítson semmire. De lehet az is, hogy csupán szétfoszlik —
szétfoszlott — tekintetünk előtt egy kultúra fátyla, és hirtelen nagyon
messzire látunk, egyenesen és közvetlenül a semmibe. De ez nem
mehet végbe úgy, hogy ne legyen belőle vallási-kulturális élmény.

A világ immár nem fogalmazható meg politikailag. A világ állapota
és az ebből következő súlyos problémái erkölcsi természetűek. Ró -
ma felbomlására kell gondolni, e jelenségre, amit sem a császárok,
sem a rétorok, sem a politikusok, sem a filozófusok: egyedül Krisz-
tus tudott megfogalmazni, mert eltekintett a problémák pragmati-
kus kezelésétől; és végül neki volt igaza, félelmetes sorsa a megúju -
lás szükségszerűségét tükrözi és tanúsítja.

Auschwitz sehonnan sem közelíthető meg, csakis ha Isten felől in-
dulunk el; vagyis Auschwitz a nagy csapások egyike, amely figyel-
mezteti az embert — ha az ember figyelne. Így a gyilkosság banali-
tásáról beszélnek — ez olyan, mint egy anzikszkártya a pokolból: itt
is jártunk, veszélyes, de érdekes hely, a tíz harmincas géppel érke-
zünk, várjatok. Ha Auschwitz hiábavaló, Isten csődbe jutott; Isten
csődje nem Isten, hanem az ember halálát jelenti. — Miért hisszük,
hogy van Isten? Mert hinni akarjuk, hogy mi vagyunk. Ha nem hisz-
szük, hogy vagyunk, akkor minden lehetséges. — Az ember nem
hiszi, hogy van, nem hisz a létezésében. Én vagyok az első, aki
Auschwitzot, egy nagy, csupasz színtéren, ahol pusztaság és szürke
fény honol, s csupán néhány rom, szöges kerítésdarab, egy kettétört
kereszt, s néhány jelkép roncsa látszik: e szürke ég alatt mély térd-
hajtással minden és mindenki előtt (mondhatnám: az úgynevezett
emberiség nevében), a kegyelem iszonyú nevében — elfogadtam.

Nem engedhetem, hogy az antiszemiták zsidót csináljanak belő-
lem, pontosabban fogalmazva: nem engedhetem, hogy az antisze-
miták csináljanak belőlem zsidót; de tudni kell, hogy az antiszemita
ama gyilkos destruktivitás jelmeze, amellyel szemben én mindig az
elpusztítandó célpont vagyok — nem azért, mert zsidónak szület-
tem, hanem mert a civilizáció szellemét képviselem, a kultúrát, mely
szó hallatára Goebbelsnek, mint azt büszkén meg is vallotta, kinyílt
a revolvertáskája.

Valóban, a Holocaust szó, amit újabban — szellemileg, felfogás be -
lileg is — használok, nem jó, egyetlen oldalról szemlél csupán egy
tényt. Ez a tény Auschwitz, amelyhez — mint tényhez, s nem va-
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lami másként: történelemként, tragédiaként, mementóként, az er-
kölcsi ítélet igényeivel stb. — igazodni kell. Auschwitzban a való-
ság lepleződött le, a tény, a forma, amelyben élünk. Lelepleződött
az ideológia mint tökéletes jelentésnélküliség, s e jelentéshiány
aktív oldala, maga a praktikum, Auschwitz, mint emberfeldolgozó
üzem, amely a résztvevőktől — a levesbe aprítottaktól — megkí-
vánja a maga normáit. Ez az üzem működésképesnek bizonyult,
míg erőszakkal meg nem semmisítették; de nem a fennállása miatt
semmisítették meg, Auschwitzot nem Auschwitz-volta miatt szün-
tették meg, hanem, mert fordult a kerék, a hatalmi állapot. Ez az
ügy nagy tanulsága: ezért tekinthetjük paradigmatikus tényhely-
zetnek, amely kifejezi az emberi állapotot a 20. században; s Ausch-
witz óta semmi olyan erkölcsi, hatalmi vagy gazdasági fordulatnak
sem lehettünk tanúi, amit Auschwitzra való cáfolatként élhettünk
volna — vagy élhetnénk — meg. Ami a szabadság lel ke, az nem a
társadalmi működésrendszerben található, legföljebb az egyes éle-
tek mélyén, ott, ahol ezek az életek ellene fordulnak annak a rend-
nek, amelyben nemcsak lezajlik az életünk, de amely ezeknek az
életeknek a legitimitását, a megélhetést, a társadalmi státuszt stb. is
szolgáltatja. Magyarán: Auschwitz — s a szót ezúttal tágan értjük —
addig lesz elhárítható, míg az ember mint egyén, mint lélek és mű-
velt erkölcsi lény, ellent tud állni a saját létformájának: ezért nem
lehet arról beszélni, hogy a komputerizált tudás egyúttal a kultúr-
lény végét, fölöslegességét is jelenti — ellenkezőleg, az egzisztencia
itt új jelentőséget, az élet fennmaradása szempontjából döntő je-
lentőséget nyer.

Megéltük, hogy birodalmakat működtettek oly ideológiák alapján,
amelyek a használatban puszta nyelvjátékoknak bizonyultak; s éppen
a nyelvjáték voltuk tette használhatóvá, vagyis a terror eszközeivé
ezeket az ideológiákat. Azt éltük meg, hogy gyilkos és áldozat egya-
ránt tisztában volt ezeknek az ideologikus parancsoknak — amilyen
a vér, a faj, a talajgyökér, a gyepű, a társadalmi osztályigazság jelsza-
vainak — üres semmitmondásával, jelentésnélküliségével: s ez a
tudás adta az ilyen ideológiák nevében elkövetett emberi rémtettek
különös aljasságát, ez okozta az ilyen ideológiák alá vetett társadal-
maknak a gyökerekig lehatoló pervertálódását. A gyil kos sortüzek:
még inkább a gyilkos bot zuhanása egy, a szó szoros értelmében gyil-
kos értelmetlenség elüvöltésével — ez a legkéjesebb hatalomérzésnek
bizonyult, az értelem meggyalázása a gyilkosság gal párosulva, a gyö-
nyör olyan orgiasztikus érzését váltotta ki az emberből, amely való-
ban apokaliptikus perspektívákat nyitott a jövőre.

Az alapkérdés mégiscsak ez: szükség van-e még az egyszerű em-
beri tisztességre az élet előmozdítása érdekében, vagy el lehet-e te-
kinteni tőle az irányítás gyakorlása közepette; vagyis, hogy a tisz-
tesség és a klasszikus erkölcsi élet fontos-e még, vagy elegendő a
hatalom gáttalan növelése; hogy továbbá a gáttalan növelése és az
erkölcsi élet alárendelése (az individuum funkcionális kezelése)
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mennyiben szolgálhatja az élet jobbá, gazdagabbá tételét? S hogy a
jobb élet — a szó erkölcsi értelmében — kategória-e még egyáltalán,
amelyen érdemes gondolkodni — vagy Tolsztojjal véget ért-e az
ember belső kultúrája?

Auschwitzot lehetetlenség félresiklásnak, egyszeri, történelmi té-
vedésnek tekinteni. De nem is a 19. századi (német) filozófiák vezet -
tek hozzá. Auschwitz egész Európa nagy kudarca, Európa mélylé-
lektanának rettentő története, e történet kulminációja. — Azon
másrészt lehet vitatkozni, hogy ezt az őrületet lehetett-e volna kor-
dában is tartani. De ez irreális vita lenne, miután a realitás, a való-
ság mégiscsak az egyetlen igazán meggyőző eleme az igazságnak.

Semmi sem mulatságosabb, mint különben okos, ám a vallás, a
misztérium iránt teljesen tompa érzékű emberek Istenről szóló el-
mélkedéseit olvasni. Még a „legzeneietlenebb” embert is elfogja egy
bizonyos életkorban a kényszer, hogy néhány gondolatot, néhány
mondatot Istennek áldozzon. Ezek a mondatok többnyire arról
szólnak, hogy „van-e”, „létezik-e” Isten, s hogy amennyiben „van”,
„létezik” (vagyis hogy ő azt gondolja-gondolná: van és létezik),
mennyiben könnyítené meg a dolgát, vagyis a halála tényének el-
fogadását. Ezután következik a világ gonoszságáról és Isten mérhe-
tetlen jóságáról, bölcsességéről szóló töprengés, majd a túlvilág latol-
gatása: elképzelhető-e vagy sem, kívánja-e, hogy legyen (túlvilág),
vagy nem kívánja etc., etc. Tehát mindig kiderül, hogy a reménytelen
racionalista vagy materialista csak a saját apakomplexusából tud ki-
indulni, Istent kizárólag antropomorf Istennek, elképzelhetetlen sze-
mélynek, de csakis személynek tudja gondolni. — Azért olyan komi-
kus ez, mert annyira ellentétes az alázattal, és a szenvedés mélyén
kivirágzó szolidaritással (szeretettel), amely a vallási érzés lényege.
Ez az érzés beéri annyival, hogy helyzete, az emberi állapot nyomo-
rának és felfoghatatlan szépségének átérzése Istent gondoltatja vele,
anélkül, hogy erről tárgyi bizonyítékot óhajtana nyerni. Az, hogy az
ember eljut Isten gondolatáig: helyzetének kifejezése. S ennyi elég,
ennyivel be kell érni, mert e gondolat megszületése az aktus maga,
ahogyan az ember minden korban, mindenütt újraszüli az istenség
gondolatát: az egyetlen kötelezettség, amely ebből a gondolatból an-
nak gondolójára háramlik, a kifejezés. Hogy ez a kifejezés imádság-e,
művészet, alkotmány vagy egyszerűen egy élet, egy szimpla, de tel-
jes élet: ez mindegy, de az istenség gondolata nem mehet túl a töké-
letesség felé törekvő (nem a tökéletességre, hanem a tökéletesség felé
igyekvő) kifejezésen; s ez a kifejezés, amiként a vallásos élet is, nem
más, mint küzdelem. (Azt hiszem, Wittgenstein is ide jut el végül.)

Az újra meg újra halható szemrehányás, hogy a zsidók nem tanúsí-
tottak ellenállást Auschwitzba hurcolásukkor, csupán a szégyen elvi-
selhetetlenségének projiciálása. Mélyen vallástalan gondolat egyéb-
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ként, hiszen Auschwitzot meg kellett élni, áldozatként is, hóhérként is,
s ez az élmény valamit kifejez. Nem egy hősi, zsidó-nacionalista mí-
tosz alapjául szolgáló ideát fejez ki, ez kétségtelen; nem a harcos szel-
lem, sőt nem is a zsidó vallási szellem apoteózisa, ez is biztos. De mé-
lyebb vallási értelemben — s az „ember” életében is, tehát a történelmi
emberében, annak az embernek az életében, aki az úgynevezett s
immár rég nem létező humanizmus tárgya —, ebben a mélyebb érte-
lemben tehát súlyosan jelentőségteljes, súlyos jelentőséggel teli. Végül
is Jézus Krisztus sem tanúsított ellenállást a megkínzatása s a keresztre
feszíttetése ellen. Ráadásul mindennek nem volt „semmi értelme”. S
mégis meg kellett történnie, s hogy megtörtént, az nem múlik el soha.
Ebben az értelemben gondolom, hogy sem a kereszt, sem Auschwitz
nem múlandó. Persze, nem kell elvárni, hogy a historikus szellemben
nevelkedett s a modern zűrzavarban élő ember megértsen.

Isten(t gondolni) nem más, mint (például) a fúga az op. 106-os zon-
goraszonáta végén. Nem megoldás, de egy szerves képződmény —
egy mű vagy egy élet — lehetséges, bár kérdésekkel teli, korántsem
megnyugtató, de valamiképpen büszke és felemelő lezárása.

Celan, Bachmann, Améry, Kafka, Sylvia Plath stb., stb.: mind egyfaj -
ta szükségszerűséggel rohantak a pusztulásba. Ez a szükségszerűség
az áldozat-léttel való azonosulás, ami, úgy látszik, a 20. századi szel-
lemi élet legmarkánsabb kifejezésjegye. Egyúttal a halhatatlan német
romantika hatása tükröződik benne, mint egyébként a német jelen-
ségekben általában: Hitler éppúgy német romantika, mint Wagner
vagy éppenséggel Céline és, igen, Bachmann: az élet vagy de-
monstráció, vagy kollaboráció, s a demonstráció leghitelesebb szel-
lemi formája az áldozati önpusztítás. Ez az utolsó, ami még a hatás
reményét rejti önmagában.

Az Én: az az őrület, ami miatt nem látjuk önmagunkat, s ami végül
a másik ember — s gyakran önmagunk — gyilkosává tesz.

Érdekes, hogy még senki nem jutott arra a gondolatra, hogy Jézus
Krisztus tulajdonképpen Auschwitzban született (az intézményes
gyerekgyilkosság idején), s az első nagy túlélő volt, aki illegálisan
maradt életben s tán ebből merítette szentségét — miként, bizonyos
értelemben, Mózes is, ámbár az ő története teljesen egyéni, nincs
kapcsolatban a társadalmilag intézményesített tömeggyilkosság-
gal, s ennek traumatikus következményeivel.

A társadalmi tudatalattinak Auschwitz a neve. Auschwitz nem me-
tafora; hanem valóság. Auschwitz előtt is valóság volt Auschwitz, de
Auschwitz óta Auschwitz a valóság, akkor is, ha ez féken tartott, lep-
lezett, elvarázsolt, a média által keresztül-kasul hazudott, nem tu-
dott, sőt ártatlan valóság is. Auschwitz óta ugyanis semmi sem tör-
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tént, ami Auschwitzot kiegyenlítette, kiengesztelte, tehát harmóniá -
vá oldotta volna. Mondhatni: Auschwitz óta nem történt semmi új.

Auschwitz nem Hitlerhez tartozik. Hitler lehet egy történelmi pil-
lanat terméke, Auschwitz azonban az emberi természet megnyilat-
kozása, ugyanúgy, mint más részről a zene vagy a vallások.

Nem Auschwitz maga radikálisan új minőség; Auschwitz csupán e
radikálisan új minőség mint valóság; lehetséges az, ami megtörté-
nik, és csak az történik meg, ami lehetséges is — valahogy így írja
Kafka. (Még nem Auschwitzról, még csupán mint lehetőségről,
amely azonban nyilvánvalóan immanens.)

A „Hol volt Isten Auschwitz idején?” teljesen gyermeteg kérdés,
valami olyasmi, mint: „Hol volt apu, amikor engem ütöttek a többi
gyerekek?” Ugyanúgy feltehető, ahogyan Szent Ágoston kérdezte:
„Hol volt Isten (vagy: mit csinált Isten) a Teremtés előtt?” Ez teoló-
gusoknak, azaz gonosz gyerekeknek való kérdés. Az angolna is kér-
dezhetné a Balatonban: Hol volt Isten a fűzfői szennyvíz bebocsá-
tásakor? Az ember hol gyilkos gyermek, hol megvert gyermek, hol
pedig sértődött gyermek: mikor lesz egyszer már felnőtt?

A különös az, hogy ha felkérnek egy — mondjuk — az évszázad
rémtetteiről szóló előadásra, akkor ezt az előadást végül is meg
tudom írni; s ez azért különös, mert én csakis a — hogy is mond-
jam? — az „ellenáramban” tudok írni. Ez pedig azt kell jelentse,
hogy a „főáram” még mindig az, amely Auschwitzot és a század
egész rémületes korszellemét igazolja; mondhatni, a hivatalos ál-
láspont ma is a fasiszta álláspont (tágan értelmezve, úgy, hogy pl.
a szocializmus néven ismeretes orosz nacionalizmus is beleférjen),
cum grano salis, némi hivatalos mentegetőzéssel és némi leplező,
vagy mondjuk inkább: álcázó szóhasználattal.

Cioran nagyszerű, olykor lenyűgöző; de szavain mindig áthallom
a mélyen sértett gyermek védekező zokogását. A preventív pesszi-
mizmust túl jól ismerem ahhoz, hogy elkerülje a figyelmemet, s a
sértettségből, a rettegésből eredő satanizmus tulajdonképpen untat;
igazi nagyságot csak a mindent tudó elfogadásban látok, a vala-
mennyi rossz tapasztalatot ismerő, a valamennyi tagadáson ke-
resztülhajszolódott „és mégis”-ben…

Elképzelek egy új, egy modern teológiát, amely nem lenne egyéb
a teremtés valamennyi rossz tapasztalatát összefoglaló tudomány-
nál, melynek előadásmódját azonban áthatja valamilyen isteni stílus,
egy metafizikai ellenpont, de csak mint művészet, s nem mint arti-
kulált érvelés. — Miről beszélsz? — mondhatja erre K., az író: hall-
gasd meg a János-passiót. Igen, mondanám erre én, de Bach még
nem ismerte Auschwitzot, csupán a poklot.
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