
tudható-e be? És ugyanaz-e a válasz a forradalom idején és a dikta-
túrák süket csendjében? Vagy az ösztönöket fölülírjuk? Az olvasási
vágyat inkább az ellenösztönök közé kell sorolnunk, hiszen az el-
lenösztönök nyilvánvalóan a civilizáció termékei, sőt gyakran ezek
az ellenösztönök éltetik a kultúrát. Az olvasási vágy hiánya viszont
nem ösztön, de nem is ellenösztön. Nemlét, passzivitás.

Hogyan olvassunk tehát Kertész Imrét? Bátran. Ösztönösen en-
gedve ellenösztöneinknek. És mikor? Amikor szabadok akarunk
lenni. Kertész bejárható utakon vezeti olvasóit a beláthatatlan és be-
járhatatlan határáig. Nem rekeszti ki az olvasót, megmutatja, hol van
az a világ, ahonnan mindannyian ki vagyunk rekesztve. „Mivel
misztikus vagyok, nem szeretem, ha a misztériumot misztifikálják.
A misztérium nem a mi nyelvünk, ezért a misztériumot nem szólal-
tathatjuk meg. (Ha mégis megpróbálkozunk vele, horror lesz belőle,
giccs vagy gyermekmese.) A ráció nyelvén kell szólnunk, és beérni
annyival, hogy időnként elakad vagy félresiklik a hangunk.”23

Kertész Imre Nobel-díja nemcsak egy folyamat vége, hanem egy
másiknak a kezdete is volt. „Amióta a Nobel-díjat megkaptam, va-
lami rettenetes dolog történik, holott pontosan emlékszem rá, hogy
amikor a Sorstalanságot befejeztem, pontosan erre a fejleményre
gondoltam; (…) a könyv szövege valamiképpen szakralizálódik”.24

Ami számára a legmagasabb elismerés, melyet író elérhet (kellően
el is borzad tőle), olvasói és nem olvasói számára az utolsó baráti fi-
gyelmeztetés. Olvasni és tanítani kell, ami nem tanítható. Amíg
nem késő. És amíg olvasható.

Négy kavics
az idő minden
sebet begyógyít de hol
az az idő hol

j

nézek utánad
mint a becsukott ajtó
elrejt a hátad

j

ugyanazt nézzük
de nem ugyanazt látjuk
mert csak magunkat

j

23Kertész Imre:
Gályanapló, i. m. 158.

24Kertész Imre:
Mentés másként.
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a búcsúzó nyár
ősz hajszála libben a
lenge ökörnyál

Gyanú
az éjszakád vagyok
vihar előtti holdtalan hideg
eltévedsz bennem
megbotlasz szétszóródott
dolgaimban kemény mondatokba
ütközöl idegen érzésekbe
semmi sem véd meg tőlem
ne is akard menthetetlen vagy
a múlt gyanús viselkedése miatt
exhumálom rég eltemetett szerelmedet

Foltozott versek
Nincs már széna…

Nincs már széna, nincsen abrak,
Édes munkám, tűzbe csaplak!
Nyitva ajtó, nyitva ablak,
Te szép világ cserbe’ hagylak!

Vakságban

Köszönöm, oh Isten, köszönöm azt neked
Hogy hatvan évemig láthatám remeked,
ezt a szép világot. Ha föntről is látom,
Lelkesebben fogom zengeni nevedet.

Megjött az idő…

Megjött az idő,
Mit láta prófétai lelkem előre,
S még több ami jő,
Mit még ad az Isten, a nemzetek őre.
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Elmúlt az idő
Amit én, megtört férfi bánok utólag,
A dérütötte fő,
akár a szél gyötörte virág lekókad.

(Kásásodik a víz…)

Kásásodik a víz, kialakul a jég
és bűneim halállá állnak össze.
Isten itt hagy engem kis időre még,
hogy lelkemet tűzben megfürössze.

(Költő szerelme…)

Költő szerelme szalmaláng,
azért oly sebes és falánk.
Belőle csöpp hamu marad,
amivel a szél elszalad.

(Csendes, kévébe…)

Az idő
futva terem mint a bab
s nem ér célba hamarabb
mint a kő

Az álló betűkkel szedett sorok (ebben a sorrendben) Arany János, Petőfi Sándor és
József Attila töredékei. (F. Cs.)

Élőhalott
elfelejtettél élni
mások élték el előled
életed nem fűz át az idő
tűfokán a szerelem hogy
hozzáöltsön az embernek
való világhoz ahol fájdalommal
lehet lemosni a bűnt halállal
a fájdalmat szenvedj nem
érdemled meg a halálodat
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