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MÁRTONFFY MARCELL 

Hasonmások tükröződése
(W. G. Sebald: Austerlitz – az elbeszélő és a név)

Egy 1996-ban készült interjúban W. G. Sebald saját írói 
törekvéséről, sőt „becsvágyáról” (Ehrgeiz) szólva kijelenti: 
„a nehéz dolgokat” úgy szeretné megírni, hogy „elveszítsék 
súlyukat”. „Könnyűség” és „ólomsúly” egyidejűsége állít-
hatja elő ugyanis azt a „vegyes érzést”, amely az alkotás köz-
vetítőképességének feltétele, és amelyre szerinte „nekünk, 
német íróknak, nincs különösebb tehetségünk”.1 A közhely-
szerű ellentétpár a maga általánosságában talán kevéssé 
mozdítaná elő az irodalom és közelebbről a Sebald-életmű 
megértését, de a szerző munkásságára vetítve összegző tró-
pusként világíthatja meg a történelem terhe és a fölülemel-
kedés utópiája, a megszállottságig kitartott, fenyegető emlé-
kezés (vagy az emlékezethiány emlékezni akarása) és a sza-
badító felejtés közti kapcsolatot. Az öt évvel később, 2001-
ben – Sebald halálának évében – megjelent Austerlitz mind 
mondatrendjével, mind jelenetező eljárásaival azt a „szinop-
tikus tekintetet”2 tükrözi vissza, amely az emlékezet virtuális 
terében együtt érzékeli a történelmi tapasztalat ellenállhatat-
lan gravitációját és – A Szaturnusz gyűrűi című útirajz kife-
jezésével – a „levitáció művészetének” jelentőségét. Thomas 
Bernhard kényszeres dialektikával előrehaladó mondatfű-
zése csakúgy, mint a többszörösen közvetített nézőpontok 
„periszkópikussága” – a bernhardi elbeszélésgrammatika 
Sebald számára példaértékű jellemzője3 – a regényen végig-
vitt stiláris idézetként teremti meg Austerlitz ugyancsak idé-
zetként közölt magánbeszédében azt a távolságot, amelyet 
vizuálisan a föld fölé emelkedés (egyebek közt a repülés-
technika zoológiai és gépi környezetéből merített) képei 
jelenítenek meg egy-egy pillanatra. „… hetente egyszer 
Chipmunkban elszállhat az egész mizéria fölött, egyedül ez, 
mondta Gerald, segít megőrizni ép eszét. Minél messzebb-
re távolodunk a földtől, mondta, annál jobb, ezért is döntött 
úgy, hogy csillagászatot fog tanulni” (121) – emlékezik a 
regény főhőse ifjúkori barátjára, aki pilótaként végül „egyik 
ilyen útjáról nem tért vissza” (127). 

A történelmi rombolás folyamatos reflektálásának iro-
nikus szólama és a nehézkedés meghaladásának – Adorno 
Moments musicaux-ját bevallottan hasznosító4 – mozza-
natai azonban Sebaldnál nem csupán megerősítik, hanem 
az iróniát megtöbbszörözve egyúttal tagadják is „súly” 
és „könnyűség” elemi oppozícióját és az emlékezés terhe 
alóli felszabadulás lehetőségét. Az Austerlitz olyan pró-
zai szövegek sorát zárja le, amelyeknek olvasását egyide-
jűleg több műfaji kód vezérli. A Szédülés, a Kivándoroltak 
és A Szaturnusz gyűrűi esetében „nehezen eldönthető , mit 
olvasunk: egymásba folyó történeteknek álcázott regényt; 
esszét, amelynek a narráció csak ürügye; önvallomásfo-
lyamot, amely a mindig másról szóló elbeszélések felszí-

  1 Sven Siedenberg: „Anatomie der Schwermut. Interview mit W. G. Sebald”. 
In: Franz Loquai (szerk.): W. G. Sebald. Eggingen, 1997, 147.  

  2 Ben Hutchinson: W. G. Sebald: Die dialektische Imagination. Berlin – New 
York, 2009, 150.

  3 Sebald interjúját a Der Spiegel 2001. március 12-i számából idézi: Hutchinson, 
i. m. (2. lj.), 11.

  4 Adorno zenei írásainak Sebaldra gyakorolt hatásáról l. Hutchinson, i. m., fő-
ként 55, 112, 164–165.

ne alatt, megszakítás nélkül árad?”5 Az író utolsó befe-
jezett műve és egyetlen (konvencionális értelemben vett) 
regénye ezért óhatatlanul végső összegzésként teljesíti 
be az európai modernség történetének az előző prózakö-
teteken végigvonuló poétikai reflexióját, márpedig ebben 
a személyes múlt – legalábbis a Napóleon győztes csatá-
jának színteréről elnevezett főszereplő alakjának referen-
ciális olvasatában – vesztes marad a felejtéssel szemben. 
Amikor Sebald „depszichologizálja és a létezés egyete-
mes tapasztalatává”6 nyilvánítja a szenvedést és a felejtést, 
a holokauszt emlékezeti traumájának tanúsításától elmoz-
dul az erőszak okozta rossz, mint szükségszerű világálla-
pot kijelentése és a tanúsíthatatlanság kondíciójának pusz-
ta újramondása felé. Az Austerlitz úgyszólván a történe-
lem természettörvényét nyugtázza7 azzal, hogy melankóli-
ája egyszer s mindenkorra elnyeli az elemelkedés mozza-
natos epifániáit, „a katasztrófa peremén megjelenő boldog-
ságot”8. Egyúttal pedig feleleveníti a klasszikus modern-
ség nyelvválság-tapasztalatát: Hofmannsthal Chandos-
levelét, amelyben „a jelek közti összefüggés észlelése hir-
telen meggyengül, s a szövegek egyre apróbb részekre 
hullanak szét”9. A múlthiány feltárulását közvetlenül köve-
tő időszakra Austerlitz úgy emlékszik vissza, hogy „[a] 
nyelv egész felépítése, az egyes részek szintaktikai kapcso-
lódása, a központozás, a ragozás, és végül még a megszo-
kott dolgok neve is, minden áthatolhatatlan ködbe burko-
lózott. Amit én magam írtam a múltban, szintén nem értet-
tem már, sőt kiváltképp azt nem. Folyton csak azt gondol-
tam: egy ilyen mondat csupán látszólag értelmes, valójá-
ban legfeljebb szükségmegoldás, tudatlanságunknak vala-
miféle kinövése, amivel, akárcsak bizonyos tengeri állatok 
vagy növények a karjukkal, vaktában tapogatózunk a sötét-
ben, ami körülvesz bennünket”; 135–136).

A címszereplő saját múltja után kutató vándor, aki-
vel az én-elbeszélő, Sebald alteregója 1967-ben fut össze 
„az antwerpeni Centraal Station úgynevezett Salle des pas 
perdus”-jében (7)10, az elveszett léptekről nevezett váró-
csarnokban. A vasútállomás architektúráját tanulmányo-
zó és fényképező utas a közös érdeklődés és a lelki rokon-
ság jegyében „konverzációba” (10) bocsátkozik az őt meg-
szólító megnevezetlen narrátorral. Beszélgetésük az idegen 
„bámulatba ejtő szakismeretéből eredően elsősorban épí-
tészettörténeti dolgok körül” forog, jóllehet csak később, 
a  megimétlődő találkozások egyikén „mellékesen elejtett 

  5 Nádori Lídia: A visszahajló idő (Arcképvázlat: W. G. Sebald). In: Magyar 
Narancs 2007/30 (júl 26.). http://magyarnarancs.hu/konyv/a_visszahajlo_
ido_arckepvazlat_w_g_sebald-67435

  6 Mark Ilsemann: Going Astray: Melancholy, Natural History, and the Image of 
Exile in W. G. Sebald’s Austerlitz. In: Scott Denham – Mark McCulloh: W. G. 
Sebald: History, Memory, Trauma. Berlin – New York, 2006, 308. 

  7 Vö. Adorno „törekvésével” természet és történelem fogalmának „eljuttatására 
ahhoz a ponthoz, ahol tiszta elkülönülésük megszűnik”. Theodor W. Adorno: 
Die Idee der Naturgeschichte. In: uő: Gesammelte Schriften. Szerk. Rolf 
Tiedemann, Frankfurt a. M., 1973, 345. 

  8 Adorno Mahler-tanulmányát idézi Hutchinson, i. m., 165, 49. lj.
  9 Ilsemann, i. m. (5. lj.), 312.
10 W. G. Sebald: Austerlitz. Ford. Blaschtik Éva, Budapest, Európa, 2007. Az 
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megjegyzéséből” derül fény arra, hogy „docensi állása van 
egy londoni művészettörténeti intézetben” (36). A tudós, aki 
Dafydd Elias néven egy wales-i lelkészcsaládban nevelke-
dett, csak érettségiző diákként értesül arról, hogy valójában 
Jacques Austerlitznak hívják, s később arról is, hogy 1939 
nyarán a német megszállás elől menekített zsidó gyermekek 
„különtranszportjával” Prágából került Angliába (154). Igazi 
családja és gyermekkora után kutatva Csehszlovákiába uta-
zik – színésznő anyját, Agátát Prágából előbb Theresienstadt 
lágervárosába, majd vélhetően Auschwitzba deportálták –, 
végül Párizsban nyomoz eltűnt apja után – akiről, miután 
Franciaországba menekült, a gurs-i internálótábor kartoté-
kában maradt fenn az utolsó, 1942-es adat. Mindeközben 
szakmai érdeklődésétől vezérelve nyugat-európai városok-
ban bolyong: „családi hasonlóságot” keres „a kapitalizmus 
korának őt már az egyetemi évei óta foglalkoztató” építésze-
ti alkotásaiban, „különösen azt a rendszerkényszert és monu-
mentalitásra való törekvést, ami bíróságokban és büntetőin-
tézetekben, pályaudvar- és tőzsdeépületekben, operaházak-
ban és elmegyógyintézetekben, valamint a munkásság szá-
mára derékszögű séma alapján kialakított telepekben mani-
fesztálódott” (37–38). Amikor „archivális tudást”11 halmoz 
föl, egyrészt személyes családtörténet híján és helyett szer-
zett ismeretekből alkotja meg énjét, az emlékezet egyfajta 
protézisét. Másrészt viszont a pótlékjellegű ismerethalmozás, 
amellyel hosszú ideig sikerül elfojtania az önkéntelen emlé-
kezet (a prousti mémoire involontaire) felvetette gyermekko-
ri emlékfragmentumokat, az elfojtás sajátos dialektikája foly-
tán akaratlanul – ha nem is az elveszett múlthoz, mindeneset-
re – az életútját meghatározó modernségtörténet megértésé-
nek lényeges dimenziójába vezeti el.

Korántsem nyilvánvaló, hogy Austerlitz életében a katar-
zis hiánya olyan zárszó megfellebbezhetetlenségével rekesz-
tené be a regényt, amely a kilátástalanság „végső üzeneté-
vel” felszámolja a hagyományos kereteit szétfeszítő próza 
öntörvényűségét és szemantikai nyitottságát. Az Austerlitz 
megengedi azt az konkluziót, hogy a távolodó történelmi 
esemény és a kikényszeríthetetlen emlékezés közti szakadék 
nem hidalható át, s hogy e tapasztalatra a „szaturnuszi élet-
érzés” kétarcú egzisztenciális válasza a védekező rezignáció 
és az ismeretszerző késztetés.12 Ugyanakkor a belső arányok 
észlelésének változásai megtöbbszörözik a regény lehetséges 
olvasatait. Az enciklopédikus részletekbe, fényképek szem-
ügyre vételébe, metaforák hálózatába bonyolódó olvasás 
ideje és az elbeszélt idő történései közti feszültség oszcilláló, 
szűkülő-táguló mozgásában teszi megragadhatóvá a regény-
kompozíciót. Egyfelől Austerlitz beszámolójának labirintus-
szerű kitérői, változó idősíkjai, leíró és rendszerező fejtege-
tései minden információra kiterjedő, képzettársítások lánco-
latait aprólékosan rekonstruáló olvasói figyelmet igényel-
nek ugyan, de az ismeretek zsúfolt archívuma végső soron 
egyetlen repetitív eseménysor köré szerveződik. A regény 
kerettörténetét a főhős és az elbeszélő „mindmáig érthetet-
len módon” (32) bekövetkező találkozásai és beszélgeté-
sei alkotják – ezekre épül Austerlitz elbeszélése saját múlt-
jáért és identitásáért vállalt „kísérteties expedíciójáról, szán-
dékolt iróniával újrakontextualizált modern odüsszeiájáról, 
alvilági utazásáról”13. A múlt utáni nyomozás jelöli ki végül 

11 J. J. Long: W. G. Sebald – Image, Archive, Modernity. Edinburgh, 2007, 164.
12 Vö. Maciej Walkowiak: Zur Frage der (un-)möglichen Heimkehr in W: G. 

Sebalds Roman Austerlitz. In: Linguae Mundi. rocznik naukowy 2010/5, 59.
13 R. J. Kilbourn: Architecture and Cinema. The Representation of Memory in 

W. G. Sebald’s Austerlitz. In: J. J. Long – Anne Whitehead (szerk.): W. G. 
Sebald: A Critical Companion. Edinburgh, 2006, 152. 

azt a másfajta, kognitív tartományokon át vezető utat, amely 
különféle „emlékezeti helyeket” köt össze, s amelyeket 
bejárva a szöveg „zsúfolásig telik érdekes, mondhatni lenyű-
göző történelmi információkkal”14. Utóbbiaknak köszönhe-
tően jelentése éppen hogy nem az „eredménytelen keresőút” 
rekonstrukciójában képződik meg, hanem „olyan helyek és 
épületek sorjázó leírásának réseiben, amelyek a rossz struk-
túráira, a bebörtönzésre, a kirekesztésre, a rombolásra és a 
megalázásra épülő »civilizáció« eljárásmódjait tanúsítják”15. 
A történelmi, művelődés- és művészettörténeti vonatkozá-
sú passzusok így megmutatkozó előrangját figyelembe véve 
az Austerlitz, Hayden White szerint, csak fenntartásokkal 
nevezhető „regénynek”, s ha mégis ragaszkodunk e megje-
löléshez, akkor legfeljebb olyan történelmi regényként vagy 
historiográfiai metafikcióként16 tarthatjuk számon, amely 
egyszerre „megvalósítja és dekonstruálja a 19. században 
(…) oly sokak által művelt” műfajt.17 Esetében ugyanezért a 
fikció sem igazán alkalmas leíró kategória, hiszen „öntuda-
tosan” előtérbe állított „konstrukciós technikáit és poétikai 
eszközeit” Sebald arra használja, hogy „történeti referenst 
idézzen a képzelet színe elé” és a „fikció nagyítólencséjével 
történelmi tények valóságos világáról meghozott (jellegét 
tekintve etikai vagy erkölcsi) ítéletet igazoljon”.18

Másfelől azonban a találkozástörténetet fókuszba állítva 
a regény fiktív önéletrajzként válik értelmezhetővé. A nar-
rátor alakja a – mindvégig rejtélyes – alkalomszerűség és 
a beszélgetőpartnerek közti szellemi rokonság expozíció-
ja után látszólag csak Austerlitz elbeszélésének ürügyeként, 
mint „gyóntató” bukkan időnként elő, ám épp az emberöl-
tőn át szakaszosan folytatódó vallomás hangsúlyos közvetí-
tettségével hitelesíti a londoni tudós történetét. Az elbeszélé-
sen belüli elbeszélő korántsem mellékszereplő, még kevésbé 
passzív médium, közbeiktatott hang, amely egyedül az ide-
gen kutatásai eredményeinek és eszmefuttatásainak tovább-
adása kedvéért szólal meg. Funkciója tehát messze nem csak 
az Austerlitz tudatát betöltő és strukturáló, ám a történel-
mi realitás megértését szolgáló adatok, belátások, emléke-
zetminták és modellszerű múltfeltáró műveletek regisztrálá-
sa. Személyisége körvonalazottabb ennél, körvonalait azon-
ban az idegen narrációja tölti ki. Igaz, hogy a fikció szerint 
Austerlitz beszélgetőpartnere „a gyónó elhatározásából kerül 
a gyóntató helyzetébe, azaz nem a hermeneutikai tekintély 
társadalmilag vagy intézményesen kijelölt pozícióját foglal-
ja el”19. Ugyanakkor kettejük között nem létesül hierarchia: 
a proegzisztens, Austerlitz történetéért (és figurájáért) léte-
ző narrátor attól kezdve saját magát is folyamatosan közli, 
hogy egyetlen közvetített emlékezet közös (bernhardi emlé-
kezetű) szövegrendjébe foglalja Austerlitz életének egyes 
szám első személyű elbeszélését, valamint kultúrtörténe-
ti, épületesztétikai, ornitológiai, urbanisztikai és egyéb fej-
tegetéseit. ‘Austerlitz’ mint nyelvi tevékenység hívja létre 
a lejegyző saját beszédét, ez tölti ki utalásszerűen szóba 
hozott életútjának meghatározó szakaszát: az 1967-től szá-
mított három évtizedet, amely így teljes egészében a husza-
dik század legsajátabb idegenjével való azonosulás idejé-
vé, elrendelt idővé lesz. A fiktív főszereplő és az író hason-

14 Hayden White: The Practical Past. In: historein. a review on the past and 
other stories, 10 (2010), 11.

15 White, i. m. 11–12.
16 I. m. 13. Vö. Linda Hutcheon: A Poetics of Postmodernism. History, Theory, 

Fiction. New York–London, 2004, 105–123.
17 White, i. m. 13.
18 I. m. 12.
19 J. J. Long, i. m. (9. lj.), 166.
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másaként közbeiktatott elbeszélő kettőse a regény konstitu-
tív – jellegadó és lényegi – szubjektivitásformájának trópu-
sa. Voltaképp egyetlen – s a történelem megértésére egyedül 
alkalmas – dialogikus self, önmagát elidegenítő, saját ide-
gen énje felé kitágító epikai szubjektum tüköralakzata. Míg 
Austerlitzban a gyermekkor önazonos valóságát számolta 
fel az utólag tudatosuló személyiségcsere, a narrátor auten-
tikus énjének létrejöttét a tanulóéveiben elsajátított, ártat-
lanságukat vesztett tudástartalmak, a múlt elhallgatásának 
fedődiskurzusai gátolják meg: „… Németországban megkez-
dett tanulmányaim alatt az akkoriban tisztségben lévő, egye-
temi pályájukon jobbára a harmincas és negyvenes évek-
ben előrejutott és még mindig hatalmi mániától megittasult 
szellemtörténészektől úgyszólván semmit sem tudtam tanul-
ni. Austerlitz volt az elemi iskola óta az első olyan tanárom, 
akire egyáltalán oda tudtam figyelni.” (37). 

A beteljesületlen énkereséséről számot adó Austerlitz 
önvallomásában közössé tett, párbeszédre bocsátott és meg-
hallgatott, illetve a meghallgató által értelmezett emléke-
zet nyelviségében a regényhős és a narrátor reflexiói a tanú-
ság kettős regényévé konfigurálódnak. A saját élettörténeté-
től és így az értelmes egzisztencia lehetőségétől megfosz-
tott, sorstalan Austerlitz keresőútjának regénye elválasztha-
tatlan a személyében megkonstruált valóságkép és a rekonst-
ruálni – a sebzett vágy szerint helyreállítani és újjáélni – 
kívánt múlt értelmezésre hívó töredékeinek a másik álta-
li befogadásától, elrendezésétől és interiorizálásától, a nar-
rátor nevelődésregényévé szervesülő emlékezeti aktusoktól. 
A regényszöveg szubjektumai ikerszubjektumokként, egy-
más komplementer hasonmásaiként állnak elő: az Austerlitz 
„tárgy és alany polaritásának poétikai felfüggesztését tük-
rözi” , írja Amir Eshel. „Klasszikus, Roland Barthes-i érte-
lemben vett »intranzitív« próza, amelynek elbeszélő szerep-
lői az írással közvetlen egyidejűségben formálódnak meg – 
az írás effektusaiként és az írás érintése nyomán. (…) átlé-
pik a szövegi és a szövegen túli valóság, az író és az írás, a 
szóba hozott események és bemutatásuk közti határt, ami-
ként az események ideje és az elbeszélés ideje közti határt 
is”.20 Az írás transzgresszív lendülete természetesen a műfaj 
korlátait is szétveti. Az utolsó Sebald-mű beíródik a megelő-
ző kötetek emlékezeti kontinuumába, az olvasás folyama-
tában pedig mozgásba hozza a személyes emlékezet archí-
vumát. Austerlitz történetében az elmúlt két évszázadról 
szerzett tudás szerteágazó előadásával az emlékezés tanu-
lásának regénye íródik, amelynek megalkotása a fiktív – 
metaleptikus önleleplezéseivel azonban a „szövegen kívüli” 
elbeszélőt is megszólaltató – narrátor legszemélyesebb ügye: 
saját létezésének hitelesítője.

Az Austerlitz rendre holokauszt-emlékhelyeket látoga-
tó (Pilinszky szavával: „a helyszín a legerősebb” tapaszta-
latát ismétlő) német narrátorának – aki történetesen 1967-
ben, Sebald Angliába településének évében találkozik hősé-
vel – önértelmezésében kimondatlanul is fontos szerep jut 
felhatalmazottsága kérdésének: ha nem lehetséges közvet-
len tanúsítás, mi legitimálhatja, legitimálhatja-e bármi a 
saját tudásszerkezetére hagyatkozni kénytelen önkéntes tanú 
beszédét? Találkozásuk véletlenjét a szükségszerűség hatá-
rán helyezi el az a körülmény, hogy mindketten szenvedélye-
sen rögzítik és hanyatlástörténeti összefüggésben értelmezik 
a késő újkor társadalomszervezését reprezentáló középületek 

20 Amir Eshel: Against the Power of Time. The Poetics of Suspension in W. G. 
Sebald’s Austerlitz. In: New German Critique, 88 (Winter, 2003), 80–81.

látványelemeit, részint fotografikusan – noha az elbeszélés-
ben csak Austerlitz fényképez, a regényszövegben egy meg-
íratlan történet dokumentumaiként szétszórt fotók némelyi-
két és az ikonotextus21 egészét jelöletlenül a narrátor jegyzi 
–, részint a képi emlékezet metaforáiként. Austerlitz „szak-
tudásának elbeszélés útján történő átadása nem volt szá-
mára más, mint a történet egyfajta metafizikájának lépésről 
lépésre való megközelítése, aminek során az emlékezés tár-
gya újra életre kelt” (15). A névtelen elbeszélő az Antwerpen 
közelében álló Breendonk erődbe tart, amikor először talál-
kozik Austerlitz-cel. A második világháborúban koncentrá-
ciós táborként működő hadi monstrumban „az SS-legények 
úgynevezett kaszinójába” benézve saját szülőföldjét és ifjú-
korát idézi fel („ugyanis közöttük éltem húszéves koromig”; 
27), a hatalmi fantázia túlhajtott és ellentétbe forduló racio-
nalitásáról, a védelemre alkalmatlan, egyedül a tömeggyil-
kosság kivitelezésében hasznosuló monstrumok pusztulásá-
ról viszont Austerlitz tart élvezetes előadást: „…az erődíté-
si intézkedésekkel, amelyeket, mondta Austerlitz, alapvető-
en a paranoid elaboráltságra való hajlam jellemez, éppen 
hogy támadási felületet nyújtottak az ellenségnek, mondhat-
ni tárt kapuval várták, arról nem is beszélve, hogy az épí-
tészeti tervek egyre bonyolultabbá válásával megvalósítá-
suk ideje és annak lehetősége is megnőtt, hogy az erődök 
már elkészültükkor, ha nem még korábban, elavultak lesz-
nek…” (19). A beszélgetőtársak történelem-interpretációjá-
ban kiemelt jelentősége van a huszadik századi technika és a 
tömegpusztítás egymásra találását manifesztáló első világhá-
borúnak, a felvilágosodás dialektikáját apokaliptikusan meg-
jelenítő eseménynek. Történelemfelfogásuk ironikus aspek-
tusa  félreérthetetlenül Horkheimer és Adorno művének 
hatását jelzi, romantikus vetülete azonban, amelyet az egyé-
ni sorsok pusztulásának és pótolhatatlanságának kihívását 
elfogadó emlékezetmunka formál meg, túlmutat a Frankfurti 
Iskola kultúrakritikai felvetésein.

Austerlitz figurája a holokauszt minden egyes áldoza-
tának szinekdochikus trópusa, amely egyszerre vetíti előre 
Sebald vállalkozásának lehetetlen etikai horizontját és e vál-
lalkozás teljesítésének radikális poétikai lehetőségét. A nar-
rátor funkciója és felelősségének, a dialógusban elfoglalt 
válaszadó pozíciójának értelme nem csupán a holokausztnak 
és utókorának elemző megértése. Sebald vonzódása „a bie-
dermeier elképzelt világához” – „vágyálomszerű”, „minia-
tűrként” szemlélhető környezetéhez22 Austerlitz prágai gyer-
mekkorának egykori dajkája, Věra segítségével visszaidézett 
miliőjében és Věra lakásának ezt megőrző emlékezeti helyén 
köszön vissza. „…a történet egyfajta metafizikájának lépés-
ről lépésre való megközelítése” annak belátását is jelenti, 
hogy a holokauszt a saját múlt eseményeként és a saját kul-
túra otthontalanná válásának eredeteként – Sebald adornói 
ihletésű nagyelbeszélése szerint inkább a mélypont kinyi-
latkoztatásaként – tart számot az emlékező aktivitásra. Ezért 
az „idegen” Austerlitz az európai szubjektum történetének 
jelenkorában már megmásíthatatlanul mint írnokának saját 
énje, saját halottja és saját nyelve beszél. Az egymás számá-
ra voltaképp mindvégig idegen elbeszélők ezért lehetnek a 
közös otthontalanságban nemcsak egymás alakmásai, hanem 
egymás énjének részesei is abban az elbeszélésfolyamatban, 
amelyben a másik emlékezetének átsajátítása és a saját emlé-

21 A képek szerepéről Sebald művében l. Florian Lehmann: Realität und 
Imagination. Photographien in W. G. Sebalds Austerlitz und Michelangelo 
Antonionis Blow Up. Bamberg, 2013.

22 Hutchinson, i. m. (2. lj.), 117.
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kezet elidegenítése az emlékezés mediális helyzetét, eleve 
másokra utaltságát és dialogicitását alapozza meg.

Az Austerlitz tropológiai szerkezetében a személyközi 
kapcsolatok védett bensőségességének ellentettje a modern 
tömegközlekedés emblematikus infrastruktúrája, a vasúti 
hálózat, amely funkciótörténetének fordulópontján a meg-
semmisítő táborokat szolgálja ki. Hasonló antitetikus meg-
felelések összefüggésrendszere építi fel a regény egészé-
nek képzetvilágát. Amikor Austerlitz humorosan ecseteli 
az erődök szerves hasznavehetetlenségét, még „nem tudja”, 
hogy évek múlva Theresienstadtban/Terezínben tanulmá-
nyozza majd az elhurcolt csehországi zsidók mintavárossá, 
egy náci propagandafilm eszményi díszletévé átalakított 
erődítmény-gettó építészeti tulajdonságait, s fürkészi eltűnt 
anyja megpillantani vélt alakját, kísértetének kontúrjait a 
lelassított filmen. „Később, 1972 augusztusának végén” 
Austerlitz egy gyermekkori nyaralás Vĕrától visszakapott 
emlékképét követve Marienbadba látogat, ezúttal („a ked-
vező fordulat előtt, mely akkoriban készült beállni életem-
ben”) munkatársnőjével, Marie de Verneuil-jel (212). A 
cseh fürdőváros mind a metaforikus topográfiában, mind 
a rekonstruálandó történet szekvenciájában Terezín ellen-
pontja: „Csak a múlt nyáron volt, hogy Marienbadba utaz-
tunk innét” (220) – mondja Věra emlékezésében az anya, 
Agáta, amikor a négyéves Austerlitz 1939-ben a prágai 
Wilson-pályaudvarról a Kindertransporttal elindul másik 
élete felé. A gyerekkor idilli helyszínén Marie előadást 
rögtönöz „[a]z ásványvízkutakról és az úgynevezett ausch-
witzi forrásokról” (225), amelyeknek említése a kísérteties 
tükröződések rendjében a paronomasztikus jelölők jelentő-
ségét emeli ki. A gyógyító auschowitzi forrásokkal ellen-
tétben az Auschwitz helynév nem fordul elő a regényben, 
de elhallgatott jelenléte – amellett, hogy félreolvashatóvá 
teszi az Austerlitz vezetéknevet – az elbeszélő perspektí-
va enyészpontjának is bizonyul. Agáta Austerlitzet „1944 
szeptemberében másfél ezer Terezínben internált más 
emberrel együtt keletre küldték” (219), akárcsak az apát, 
Maximilian Aychenwaldot a franciaországi táborból, ahová 
„nem sokkal a németek bevonulása után” (308) a párizsi 
Gare d’Austerlitzről szállították a deportáltakat.23

„Úgy tű nik, mintha a kiderített »tények« felé haladnánk 
a fikció felő l, pedig éppen fordítva van, minél több adat bir-
tokába jutunk, annál történetszerű bb lesz a nyomozás”, írja 
Kiss Noémi az Austerlitz fényképeinek szerepe kapcsán, a 
képek – és Austerlitz – fokozatos allegorizálódása azonban 
alighanem kevésbé „a megbomlott emlékezet feldolgozat-
lan valóság”-ából 24, a múlt hozzáférhetetlenségéből fakad, 
sokkal inkább a fikció megalkotottságát tudatosító és egy-
ben Austerlitz figurájának absztrakt voltát leleplező jelzések

23 Egy további névazonosság filológiai Kafka-hommage-t rejt: „[1911.] Decem-
ber 24. [...] Ma délelőtt az unokaöcsém körülmetélése. Egy kis görbe lábú fér-
fi, Austerlitz, aki túl van már a kétezernyolcszázadik körülmetélésen, nagyon 
ügyesen végezte el a műveletet.” Franz Kafka: Naplók, levelek. Válogatás. 
Budapest, 1981, 67 (ford. Györffy Miklós). Kifejezettebb utalás Kafka Prágá-
jára az Austerlitz londoni háza mellett észrevétlen emlékhelyként meghúzódó 
kis zsidó temető (vö. 310).

24 Kiss Noémi: Mondta Austerlitz, mondta Sebald. W. G. Sebald Austerlitz című 
kötetéről. In: Beszélő, 13 (2008) 5. http://beszelo.c3.hu/print/1138 

sűrűsödéséből. ‚Austerlitz’ mindenekelőtt név, a szövegben 
kérdőre vont (képi és historiográfiai, asszociatív és elbe-
szélő) emlékezeti médiumok, valamint megszámlálhatatlan 
egyéni emlékezetforma integratív jelölője, amely a regény 
hierarchikus jelentésszerkezetében egyenrangú és ekviva-
lens a némán háttérben maradó ‚Auschwitz’ metonímiával. 
Austerlitz akkor adja fel anyja keresését, amikor – sajátos 
pedantériájával – ismereteit kiegészíti a holokauszt ténye-
inek és helyszíneinek történetével. Elszántságában, hogy 
mindezek ellenére továbbinduljon apja felkutatására, már a 
traumatizált emlékezet határtapasztalata, a téboly nyilvánul 
meg. Tudatműködését a dolgozószobájának leírásához és a 
Rue Richelieu-beli régi könyvtár felidézéséhez kapcsolódó 
fényképek (vö. 37 és 302–304) a raktározó – egyéni és kol-
lektív – emlékezet önmagára vonatkoztatottságának egy-
mást tükröző metaforáival illusztrálják, megerősítve, hogy 
nincs összeköttetés az információtárolás és a múlt elbeszél-
hetősége között. A regény végén Austerlitz „emlékezőképes-
ségünknek az információs technika elburjánzásával egyenes 
arányban történő leépüléséről” folytat „hosszabb beszél-
getést” (301) Henri Lemoine-nal, a párizsi Bibliothèque 
Nationale alkalmazottjával. Ám ha a regényben az emléke-
zés tétje a (teljességként érzékeltetett) otthonosság vissza-
nyerése, akkor – önként adódó értelemajánlatként – az adat-
tömeg áthatolhatatlanságából fakadó amnéziát épp a felej-
tés orvosolhatja, abban a változatában, amely nem az ele-
ven múlt megsemmisítésének „egyre nagyobb határozott-
sággal fellépő” (uo.) igényét teljesíti. Az Austerlitz witt-
gensteini vonásait megerősítő szófordulat, a „családi hason-
lóság” (Familienähnlichkeit) magyarázata az eredeti kon-
textusban „így hangzik: az egymást átfedő és keresztező 
hasonlóságok bonyolult hálóját látjuk”.25 Sebald az elbe-
szélő saját (élet)regényét, az idegen történet befogadásában 
alakuló szöveget a hasonlóságok elhalványulásának és újra-
rendeződésének poétikája szerint alkotja meg, s az újjáíró-
dó emlékezet tanúsító erejét az olvasástapasztalat intenzitá-
sától teszi függővé. Wittgensteinnel szólva: „A fonál erős-
sége pedig nem azon múlik, hogy valamely szál egész hosz-
szában végigfut-e a fonálon, hanem azon, hogy elég sok 
szál fonódik-e össze egymással.”26 A regény zárlatában a 
szerző fogadalmi aktussal vegyít személyes szálat az elké-
szült „fonálhoz” azután, hogy a kaunasi védműrendszer IX. 
erődjében 1941 és 1944 között megölt zsidó foglyok egyiké-
nek falba vésett mementójában – „Max Stern, Paris, 18. 5. 
44.” – felfedezte saját nevét27 és születési dátumát. A litvániai 
adat abból a könyvből származik28, amelyet Austerlitz utolsó 
találkozásukkor bíz a narrátorra, és amelynek megidézésében 
dokumentum, fikció és véletlen referencia összjátéka bizonyo-
san a zenei pillanatok közé is tartozik.

25 Ludwig Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások. Budapest, Atlantisz, 1992, 
58. (kiemelés: MM).

26 Uo.
27 W. G. Max Sebald, 1944. május 18. – 2001. december 14.
28 Dan Jacobson: Heshel’s Kingdom. London, 1998, 161.


