
„A BOLDOGSÁG IS CSAK RÉSZE
A BORZALOMNAK?”
Kertész Imre: A végső kocsma

„Mire való ez a hajónapló? Nem azért nyitottam-e,
hogy az utolsó kikötőket bejegyezzem, az utolsó
poharakat az utolsó állomásokon kiürítsem, a kor-
mányrudat a végső kikötő felé fordítsam?” Az
utolsó műnek szánt A végső kocsma Kertész Imre
halálnaplójaként is felfogható, amely Balassa
Pé ter Halálnaplójához hasonlóan töredékes beszéd -
móddal, lecsupaszított esszényelven próbál szá-
mot vetni önnön korpuszával, ami — az irodal-
mi szövegeken innen és túl — saját személyes
sorsát is magában foglalja. Bár a sors poétikai-eg-
zisztenciális kérdése a szerző esetében nagyon faj-
súlyos probléma: ez a könyv is arról tesz tanú-
bizonyságot, hogy a Sorstalanság című regény
„csak” kikristályosodott, stilizált foglalata annak
a megfosztottságnak, ami az író életvezetésének
minden döntését, mozdulatát áthatja.

Úgy tűnik, mintha A végső kocsma mementója egy
determinált, ugyanakkor következetlen létezésmód -
ra utalna vissza, az otthontalan kozmopolita hányat -
tatott és meghurcolt alakjának felelevenítésével, a
kényszeredetten, ám önként vállalt száműzetés, il-
letve magányos elhatárolódás képzeteivel együtt.
A két fejezetet (Nyílt titkok, Trivialitások kertje) ki-
tevő feljegyzések közé ágyazott (első és második ne-
kirugaszkodásra közölt) regényrészletek első szám
harmadik személyben körülírt — B. monogramú,
valamint doktor Sonderberg nevezetű — főszerep-
lője mintegy átmenetet képez a naplóban meg-
szólaló szerző és a szinte mindvégig elidegenített
írói identitás bábszerű figurája között. „Ma déle-
lőtt azzal gyötörtek, hogy Nobel-díjat fogok kap-
ni. (…) Közben azt figyeltem meg magamon,
hogy az egész ügyet zaklatásként fogom fel; ha-
tározottan megkönnyebbültem, amikor megtud-
tam, hogy nem szakadt rám ez a szerencse-ka-
tasztrófa” — írja egyik dátum nélküli jegyzetében
Kertész, nem sokkal később mégis kénytelen tu-
domásul venni a „szerencse-katasztrófa” bekö-
vetkeztét, és vállalni annak összes következményét.
Az édes tehernek korántsem mondható Nobel-dí-
jas szerepkörnek való megfelelés csak fokozza —
és sajnálatos módon feloldás nélkül hagyja — azo-
kat a külső válságtüneteket, amelyek valamilyen
szinten korábban is körülvették munkásságát, de
amelyek azóta félelmetes formákat öltve óhatat-
lanul belső meghasonlást okoztak életművében,
mindinkább pedig személyiségében is.

Ez az egyéni/kollektív tudathasadás könnyen
megkörnyékezheti a befogadót, aki valószínűleg ne-

hezen lesz képes napirendre térni az ilyen és ehhez
hasonló kijelentések olvasásakor: „Magyarország
olyan fatalitás, amelynek se magyarázata, se ér-
telme, s amely egyedülálló egész Európában.” Vagy:
„…nincs helyem az irodalomban, amelynek a
nyelvén írok.” Kertész visszavonhatatlannak tet-
sző ítélete arra „az európai intelligencia hiányával”
sújtott szülőhazára irányul, ami egyfajta „antinyelv”
használatára kényszeríti őt, és ami a zsidóság
„szimbolikus járulékát” felhasználva (vagy abból
kiindulva) ostorozza őt lépten-nyomon, ilyen vagy
olyan (vélt vagy valós) megnyilvánulásai miatt,
egyáltalán létezése okán. Az a fajta „etikai kreati-
vitás” — melynek múló értékéről a szerző is szót
ejt a naplóregény lapjain — nem elégséges az eb-
ből fakadó külső-belső konfliktusok felszámolá-
sához, ezért nem tehetünk mást, mint hogy meg-
próbálunk magában a műben rátalálni arra a
pontra, ahonnan körültekintve (és nem utolsósor-
ban magunkra nézve) a fentebbi kertészi kitételek
is más fénybe kerülhetnek. Ez a végpont pedig nem
más, mint a halál küszöbe, melyen átlépve ho-
mályba borul minden, amit eddig szélsőséges
szemléletünktől megvezetve színről színre véltünk
látni. „E végső kocsmán, / ingó árnyak közt, / ré-
szeg ködökben, / egy emberi hajóroncs, / süllye-
dő tatján, / bukdácsoló orrán / egy csontkéz, / né-
hány utolsó sort ír / a tajtékzó, csapkodó vízre” —
szól a baudelaire-i indíttatású, hátsó borítón ol-
vasható lírai epilógus, ami a kötet utószavának
(Exit) visszhangjaival még jobban felerősíti az el-
múlás hívószavát. „Minden sikerült, amire az éle-
temben törekedtem, s e sikerek beteljesülése most meg-
mutatja, hogy a saját elpusztításomra törekedtem. /
Mindig volt egy titkos életem, s mindig az volt az iga-
zi.” Mit lehet még ehhez hozzátenni?

Ha abból indulunk ki, hogy a Kertész-féle re-
génynyelv, illetve naplószöveg konfessziói a ku-
darcra ítélt sorsképzés kísérleti stációi, nem igazán
juthatunk konkrét konklúzióra azzal kapcsolat-
ban, hogy mi az a már említett (metafizikai? iden-
titásbeli? lelki?) megfosztottság, ami szinte csak
az agonizálás puszta tényét, a közéleti jelenlét ide-
genségét vagy a társas érintkezés kelletlen elvi-
selésének lehetőségét engedi érvényre jutni.
(Mert a könyv kitételeinek többsége ezekre a te-
rületekre vonatkozik, nem egyszer kifejezve az ön-
gyilkosság, az elmúlásba való menekülés gon-
dolatát is.) Ha viszont figyelembe vesszük azt az
állandóan ismétlődő nekirugaszkodást, ami meg-
előzi egy-egy regényrészlet, esetleg „irodalmon
kívüli” feljegyzés papírra vetését, közelebb ke-
rülhetünk A végső kocsma rejtekéhez. Ez az alko-
tás aurájától lefedett, védett terep lesz ugyanis az
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író utolsó mentsvára, a jobb híján magával foly-
tatott párbeszéd éltető közege, ami mindenféle el-
várástól és kötelezettségtől mentesen áll a ren-
delkezésére, a mindenkori mű szolgálatában.
„Viszont fölmerül, hogy a halálom után ki gon-
dozza majd a műveimet; kuratóriumot kell lét-
rehozni, mondja M. Kikből álljon a kuratórium?
Majd a halálom után megbeszéljük — mondtam
(illetve nem mondtam).” Az ilyen ironikus meg-
jegyzések jól mutatják, hogy Kertész milyen am-
bivalens viszonyt táplál saját hagyatékával szem-
ben. Ezzel együtt hozzátehetjük azt is, hogy az
adott művel való foglalatoskodás mindig előnyt
élvez, s majd minden esetben magasabb minősé-
get is jelent, mint a mindennapi élet történései, sze-
mélyes találkozásai. Ezek alól szinte kizárólag az
előző idézetben is megjelenő M(agda) a kivétel, aki
a nélkülözhetetlen Másikként veszi körbe őt.

De ki is az, akit elbeszélőként azonosíthatunk
abban a kontextusban, melyet maga Kertész teremt
meg például azzal, amikor az egyik vele készült
interjúban azt állítja, hogy számára a személyiség
nem több, mint fikció; csupán olyan kitaláció, amit
az ember éppen azért hoz létre, hogy valami-
képpen el tudja magát helyezni a világban és a töb-
biek között. De vajon íróvá válása közben le-
mondott-e Kertész Imre arról a benső valóságról,
amelynek kibontakoztatására született? Ugyan-
ilyen súllyal esik latba az örökös dilemma is, amely
azt veti fel, hogy vajon az auschwitzi élmény mély-
sége emelte-e Kertész írásművészetét azokba a ma-
gasságokba, ahová került, vagy érvényes mon-
danivalóra tehetett volna szert e nélkül is? De talán
mindennél jobban égető (majd hamvába hulló) az
a kérdés, melyet a szerző tesz fel egy helyen: „Se-
gít-e majd meghalnom, hogy sohasem éltem?”
A csak művekben megképződő személyiség szel-
lemének sugallata ez, ahogyan a következő mon-
dat is: „Befejeztem egy könyvet, csomagolnak az
istenek: csak nem akarnak magamra hagyni?”
(Egy nagybetűs Istent is emleget a szerző, de mint-
ha ez is egyfajta hiányt betöltő fikcióként lenne
szóvá téve…) Egyedül a regény eszméje (illetve
ezzel párhuzamosan a tiszta ember képmásaként
időről-időre felbukkanó Lót bibliai történetének
enigmatikus ereje) marad kikezdhetetlen, amely
a létezés — Pilinszky szavaival élve —„meta for -
májaként” mégiscsak túllép az irodalom fikció vol-
tán, anélkül hogy visszaírná az őt létrehozó, bi-
zonytalan kilétű alanyt a világnak nevezett
sorstalan közösségbe.

A végül is töredékben maradt (szándékosan
fragmentált?), a könyvben két részben közreadott
— A végső kocsma munkacímű — regényrészlet
szerkezet- és stíluskeresése hűen tükrözi azt az
egyszerre terméketlen és ösztönző, félig-meddig
öntudatlan állapotot, amelyben a szerző egyre in-

kább ki van szolgáltatva az idő múlásának. A tét-
len önmarcangolással lepergő napokat azonban
nem az utolsó simítások szelíden megnyugtató ér-
zete, hanem a hol indulatos, hol lemondó nyug-
talanság fizikai-szellemi következményei töltik
ki. Ugyanez fordítva is igaz: az öregedéssel járó be-
tegségek elő is idézik ezt az olykor lázálmokkal, oly-
kor álmatlansággal kísért(ő) leépülési folyamatot,
melynek során nem a nemesedés hamis képzetei,
hanem a visszafejlődés törvényszerű szimptómái
fogják meghatározni a hétköznapi érintkezés, va-
lamint a művészi munka fő rendezőelveit. (Amit
nem utolsósorban az „emberi hajóroncson” túli ki-
kötővárosok kulturális-morális süllyedése is meg-
erősít…) A halálnapló — a nomen est omen ellené-
ben — mégsem a szétbomlás, hanem a formaadás,
mondhatni a testet öltés felől közelíti és ragadja meg
az életbe kapaszkodó gesztusokat, s lehel beléjük
egy kis életet, mielőtt végleg lezárulna. Az erről szó-
ló vallomást így őrzi a K. dosszié — Hafner Zoltán
által készített — „mélyinterjújának” egyik válasza:
„Vakon fogadjuk a halált, vagy nyíltan szembe-
nézünk vele: gyakorlatilag egyre megy. Én inkább
szembenézek vele, mert nekem ez teljesebb éle-
tet, végső soron több örömet jelent. Ha úgy tet-
szik, hedonista vagyok.” Ha úgy tetszik, a halál
he donizmusának kudarca és életre váltása ugyan -
úgy tetten érhető a kötetben.

„Bukfencet vet a szél. Kemény napsugár min-
de nen, olyan, mint egy cáfolat.”

A végső kocsma akár az élet értelmének, sors-
szerűségének cáfolata is lehetne, s így az életmű ke-
serű következtetéseinek betetőzése is. Ezen kívül
a szerzői személyiség látleletét is kézhez kaphat-
juk a könyvvel. A barátait, ismerőseit kíméletlen
őszinteséggel vizsgáló Kertész magának sem ke-
gyelmez: többször nevezi „rossz embernek” azt a
gyenge, esetlen és meggondolatlan alakot, akit egy-
re inkább csak kívülről lát, és aki már csupán né-
hány vonásában emlékeztet arra, akit magá(é)nak
tudhatott. És aki egy-egy pillanatra — valamilyen
kéretlen kegyelemnek köszönhetően — mégis
boldognak érzi magát. „A boldogság is csak része
a borzalomnak” — jelenti ki a regénybeli alteregó,
B. barátja (az idézett szövegrészletet egyébként egy
konkrét beszélgetést rögzítő naplójegyzet is őrzi).
A sors is része lehet a sorstalanságnak? A halál is
lehet az élet része? Megválaszolhatatlan kérdések
konganak Kertész végső kocsmájának falai közt,
ahol a legtöbben még hívatlan vendégnek gon-
dolhatjuk magunkat, hisz még oly távolinak tű-
nik az utolsó kikötő. Ha pedig már a közelében
járunk, olyan felfoghatatlanul nehéz az elenge-
dés… „Lehet-e folytatni? Folytatni kell, mert foly  -
tatódik.” (Magvető, Budapest, 2014)
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