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II..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS 

 

E munka Kertész írásainak értelmezésére tesz kísérletet, Kertész szövegeinek, valamint a 

hozzájuk rendelt kontextusok elemzésén keresztül egy írói pozíció megértésére és 

leírására.      

     A kutatás eredeti kiindulópontját Kertész szövegeinek vizsgálata képezte. 

Pontosabban annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miként írható le az a 

felcserélhetetlen szuverén írói pozíció, ami mindig a holokauszthoz való viszonyában 

fogalmazza meg önnön helyét, ugyanakkor az irodalmi térben is különálló státuszt igényel 

magának. Kertész munkájának alapvető célja abban jelölhető meg, hogy a maga írói 

gondolkodása és látásmódja szerint tisztázza Auschwitz problémájának természetét. S 

Kertész esetében ez a célkitűzés olyannyira kizárólagosnak tekinthető, hogy a témának 

szentelt egyes írásokból egy a holokausztra vonatkozó koherens írói értelmezés képe is 

megrajzolható. Ebből kiindulva a disszertáció egyik legfontosabb törekvése arra irányult, 

hogy egyes kifejezések elemzése mentén kijelölje Kertész holokauszt-értelmezésének főbb 

vonásait. Ennek a munkának a során vetődött fel a probléma, hogy az Auschwitzra 

vonatkozó Kertész-értelmezés sajátos, egyedi karakterének elég éles és pontos 

körvonalazásához megfelelő kontextus hozzárendelésére is szükség van. Ezt az igényt 

kielégítendő, két egymástól meglehetősen különböző területet tartottam szükségesnek 

bejárni: egyrészt a holokausztra vonatkozó kutatásokat, másrészt az egzisztencializmus 

értelmezését.  

        A holokauszt a kortárs társadalomtudományi kutatások egyik legfontosabb témáját 

jelöli.
I
 Amikor azt vizsgáltam, hogy Kertész Auschwitz-ra vonatkozó olvasatai miként 

helyezhetők el a téma heterogén feldolgozásai alkotta diszkurzív térben, egyre inkább 

kitűnt a Kertész írásaiban megfogalmazott markáns, szuverén – s minden belső 

ellentmondás dacára – jól kimunkált gondolati összefüggések karakteres jellege. Kertész 

holokauszt-értelmezésének elemzése vezetett el végül a holokausztnak mint olyan 

történeti-ideológiai problémának a megfogalmazásáig, amely egy kiemelt szempontnak – a 

biopolitikai mozzanatnak – tulajdonít jelentőséget. A disszertáció a történeti esemény és a 

holokauszt-reprezentáció kérdéseit nem önmmagában, hanem Auschwitz biopolitikai 

oldala és Kertész irodalmi fikciója közti viszony részeként tárgyalja. Auschwitz 

biopolitikájának sajátossága, hogy faji alapra helyezte az antiszemitizmust, miközben a 

rasszizmust ugyanakkor biológiai jelentésében definiálta, hogy végül ezt az ideológiát 

totalitárius hatalomgyakorlatánál fogva a zsidók teljes megsemmisítésének szolgálatába 

állítsa. A körülírt problematika ugyanakkor nem tekinthető kizárólag német kérdésnek, 

hanem a magyar holokauszt esetében is érvényes, ily módon a magyarországi modern 

zsidókérdés történetének is részét – s egyben legtragikusabb fejezetét – alkotja. Kertész 

Auschwitz-értelmezése tehát olvasható a biopolitikaként értett holokauszt általános 

problematikájának feldolgozásaként, ugyanakkor beilleszkedik annak szűkebb értelemben 

vett magyar értelmezéstörténetébe is, hogy annak viszonylatában nyerje el specifikus 

jelentését. Minden egyéni jellegzetességük ellenére tehát Kertész szövegei szükségszerűen 

beépülnek, visszaíródnak a magyar holokauszt múltfeldolgozásának hagyományába, s nem 

csupán abba, de a magyar holokauszt-irodalom történetébe is.
II
 A disszertáció egyrészt 

                                                
I  A kérdéshez lásd Yehuda Bauer: Átfogó elméletek: Zygmunt Baumann, Jeffrey Herf, Götz Aly. Ford: Varró 

Zsuzsa., uő: Átfogó elméletek: David Goldhagen, John Weiss, Saul Friedländer. Ford: Varró Zsuzsa., Saul 

Frideländer: Az európai zsidóság megsemmisítésének kérdése a történetírásban 50 év után. Ford: Nemes 

Krisztián. In: Holokauszt: történelem és emlékezet. Szerk: Kovács Mónika. Hannah Arendt Egyesület, Jaffa 

Kiadó, 2005. Bp., 107-116. 
II A magyar holokauszt-irodalmat illetően Földes Anna tanulmánya szolgál egyfajta összegzéssel. Földes 

Anna: A holokauszt a magyar (próza)irodalom tükrében. In: Tanulmányok a holokausztról. Szerk: Randolph 

L. Braham. Balassi, Bp., 2001. 73-122. Lásd még: Peremiczky Szilvia: Irodalom és antiszemitizmus. In: A 
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tehát ezen okból vizsgálja Kertész írásait a holokauszt szempontjából, másrészt irodalmi 

jelentőségük felől; ez utóbbi képezi a szűkebb értelemben vett irodalomelméleti 

vizsgálódások terepét.           

   Nádas Péter egyik Kertészről szóló rövid írásában a következő megállapítást 

fogalmazta meg: 

 
„Kertész Imre szépírói munkáját furcsa módon nem csupán témája takarja el, hanem 

úgymond bensőségesebb témáit is eltakarja ez az irdatlan témája.”
III

 

      

Függőben hagyva a kérdést, hogy Nádasnak valóban igaza van-e, Auschwitz mint „irdatlan 

téma” bizonyos értelemben nem teszi könnyebbé Kertész irodalmi teljesítményének 

értékelését. A dolgozatnak mégsem elsődleges célja Kertész prózájának átfogó, a 

kifejezetten irodalomtörténetet illető tudományos elvárásoknak minden szempontból 

megfelelő értelmezése. Erre a szakirodalomban több, komoly erudícióval megírt munkát is 

találhatunk, amelyek egyúttal Kertész kritikai fogadtatásának és recepciótörténetének is 

szakszerű feldolgozását nyújtják.
IV

 Mivel a Kertészre irányuló irodalomtörténeti kutatások 

tehát sok tekintetben feltérképezték az életmű belső összefüggéseit, s a hozzá kapcsolódó 

irodalomkritikai- és elméleti szakirodalmat, ezért Kertész írásainak más, eleddig 

önmagában kevésbé vizsgált aspektusait igyekeztem előtérbe helyezni. Ebből adódóan 

ezért elsősorban a Kertész-szövegkorpusz egy meghatározott szeletére koncentráltam 

figyelmemet. Ennek megfelelően a kilencvenes évektől megjelenő esszékre, s az 1990-ben 

megjelent Kaddis a meg nem született gyermekért című regényre fókuszálódnak az 

elemzések, egyes helyeken azonban, ahol szükségesnek láttam, Kertész további, az adott 

kérdéshez kapcsolódó szövegeit, gondolatatait is igyekeztem bevonni az argumentációba. 

A kutatási témaválasztás ilyen behatárolt jellegének – az alábbiak során részletesebben 

kifejtett indokokból kifolyólag –, kifejezetten elméleti okai vannak.  

    Egyik legfontosabb kiinduló tézisem szerint Kertész szövegei az egzisztencializmus 

irodalmának körébe sorolhatók, erre vezethető vissza Kertész holokauszt-értelmezésének 

szinguláris jelentése. A disszertáció arra vállalkozik tehát, hogy az esszék és a Kaddis 

kapcsán igazolja ezen állítás érvényességét. Amint arra a Kertész-recepcióban is akad 

példa, az egzisztencializmust gyakran ellentmondásos, sokat vitatott fogalomként, 

filozófiai-irodalmi irányzatként értelmezik. A disszertáció célja elsősorban nem abban áll, 

hogy Kertészt besorolja az egzisztencialista írók közé, irodalmi teljesítményét pedig az 

egzisztencialista kritériumoknak minden szempontból megfelelő mintapéldaként mutassa 

fel. Ehelyett a dolgozat két dologra vállalkozik: egyrészt az esszék alapján megkísérli 

felvázolni Kertész írói gondolkodásmódjának legfontosabb aspektusait, s ezen belül 

igyekszik rámutatni a holokauszt-értelmezés jellegét meghatározó egzisztencialista 

problémákra, gondolatokra, illetve attitűdökre. A disszertáció második részének fejezetei – 

azzal párhuzamosan, hogy megpróbálom megragadni és értelmezni a Kertész írói 

látásmódját meghatározó legfontosabb területeket – az adott résztéma kapcsán az 

egzisztencializmus fontosabb összefüggéseit is igyekszenek megvilágítani. Mindezt 

azonban önmagában még nem gondoltam elégségesnek a kiinduló állítás alátámasztására. 

Ezért is történik kísérletet arra, hogy a kiindulást jelentő elméleti előfeltevés a Kaddis 

értelmezésén keresztül nyerje el igazolását. Az esszék értekezői és a regény fikcionális 

                                                                                                                                                   
kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Szerk: Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. Balassi, Bp., 2006. 347-

398., Kisantal Tamás: „…egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?”Az ábrázolásmód 

mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban. In: https://jyx.jyu.fi 
III Nádas Péter: Kertész munkája és témája. In: Nádas: Hátországi napló. Újabb esszék. Jelenkor, Pécs, 2006. 

58. 
IV Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Kijárat, Bp., 2003., Szirák Péter: Kertész Imre. 

Kalligram, Pozsony, 2003., Molnár Sára: Ugyanegy téma variációi. Koinónia, Kolozsvár, 2005.  
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jellege közti kritikátlan megfeleltetés elkerülése végett, az elemzés az egzisztencia-

problémának az értelmezését egy lényegi ponton a fikcióelméleti kutatások egyik alapvető 

gondolatával kapcsolja össze. 

    Az egzisztencializmus magyar irodalomra gyakorolt hatásának, illetve az 

egzisztencialista irodalomnak mint olyannak az értelmezése egyes magyar szerzők 

tárgyalása kapcsán,
V
 illetve a kritikaírásra vonatkozó történeti vizsgálódásokban

VI
 is 

megjelenik. Mindezt figyelembe véve sem célja a disszertációnak számba venni azt a 

funkciót, amelyet az egzisztencializmus leíró fogalomként az irodalomtörténet-írás 

elemzéseiben betölt. Ugyanakkor a dolgozat – s az előbbi két, csupán jelzés értékű 

hivatkozás ezt igyekezett alátámasztani –, sem az irodalomtörténeti- és elméleti, sem a 

Kertész-recepció tekintetében nem előzmények nélküli értelmezésre tesz ajánlatot. Ilyen 

értelemben tehát a munka nem ígér új kiindulópontot, ahogy nem is annak szándékával jött 

létre, hogy felfedezte volna Kertész prózájának egy eleddig teljesen ismeretlen oldalát. Egy 

szempontból azonban egy ezidáig kevésbé előtérben álló elméleti probléma keretei közt 

tesz kísérletet a Kertész-szövegek olvasasára és a Kertész prózáját jellemző fikcióalkotás 

egzisztencialista karakterének leírására. A mag fogalmáról és a hozzá kapcsolódó elméleti 

mező jelentőségéről van szó. Ennek a fogalomnak a kitüntetettsége mindenekelőtt abból 

ered, hogy alkalmat ad az egzisztencializmus és a fikcióelmélet kérdéskörének 

összekapcsolására.  

      Kertész regényének értelmezésekor nem az általában vett fikcionalitás, hanem 

kizárólag az irodalmi fikció vizsgálatából indulok ki. Az irodalmi fikció terminusával nem 

elsősorban, de az esszék és a regény szövegtípusa közti különbséget is jelölni kívántam. 

Amiről az esszék beszélnek, arról a regény a maga sajátos diskurzusformája szerint ad 

számot. S bár az irodalmi fikcióra vonatkozó szakirodalom rendkívül gazdag, amelynek 

számbavétele külön dolgozatot igényelne, a fikció mibenlétének meghatározásakor egy 

szempontot tartottam különösen fontosnak, a képzelet jelentőségét. Úgy vélem, az irodalmi 

fikció önmagában nem értelmezhető kizárólag nyelvelméleti modellek felől, ugyanakkor a 

nyelv szerepének teljes mellőzésével, megkerülésével sem. A fikció irodalmi típusának a 

szöveg inherens része, amely a képzeletbelivel való kapcsolatából nyeri el fiktív jellegét. 

Ahogy Johannes Anderegg fogalmaz: „A fikcionális szöveg ott is a képzelet vagy 

imagináció területét célozza, ahol nyelve, megjelenési formájára nézve, denotáció.”
VII

 

Eredendően tehát a dolgozat az irodalmi fikció meghatározásakor elfogadott, s jól ismert 

teoretikus előfeltevésből indul ki. De olyan problémák önálló tárgyalására például, hogy 

irodalmi fikcióként a képzeletbeli és a szöveg miként alakít ki egymással jelölési viszonyt, 

s miként ölt sajátos formát, e munka keretei közt nem vállalkozom. Az általános 

irodalomelméleti fejtegetések helyett kizárólag a Kaddis elemzése kíván válasszal 

szolgálni arra, hogy az irodalmi fikcionalitás egy sajátos típusának belső öszefüggéseit 

miként vélem bemutathatónak. A dolgozat egyik kiindulópontja ugyanis úgy fogalmazható 

meg, hogy az egzisztencialistaként minősíthető irodalmi fikció különbözik más irodalmi 

fikciótípusoktól, ebből következően fiktív minősége is egyedi módon mutatkozik meg. S 

ahhoz, hogy ez a minőség valóban megmutatkozhasson, szükség van például egyes 

kifejezéseknek – mint például a Kertész esszéiben megjelenő „esztétikai képzeletnek” – a 

                                                
V Hima Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény. (Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata.). 

Irodalomtörténeti Füzetek, Akadémiai, Bp., 1992. A kötet szerzője számba veszi mindazokat az írásokat, 

amelyek 1940-től kezdődően érintették Kosztolányi és az egzisztencializmus közti kapcsolatot. Uo. 26.; 

Tverdota György: Németh Andor és a francia egzisztencializmus. In: Literatura, 2001. 2-3. 309-319. 
VI Szolláth Dávid: Az egzisztencializmus-vád és a Camus-hasonlat a Mészöly-kritikában. In: Jelenkor, 2002. 

1. 97-104. 
VII Johannes Anderegg: Fikcionalitás és esztétikum. Ford. V. Horváth Károly. In: Narratívák 2 Fikció és 

történelem. Szerk: Thomka Beáta. Bp., Kijárat, 1998. 55., lsd még Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginárius. 

Az irodalmi antropológia ösvényein. Ford: Molnár Gábor Tamás. Osiris, Bp., 2001. 
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közelebbi vizsgálatára. Ezek a részelemzések végső soron azt a célt szolgálják, hogy 

igazolható legyen a disszertáció egyik tézise, miszerint Kertész regényében az egzisztencia 

a „saját belső” jelentésében nyeri el fikcionális jelentését. Ennek az állításnak a pontos 

argumentációja ugyanakkor feltételezi mag és képzelet összefüggéseinek tisztázását. 

    A mag elméleti problémaként különböző diszciplináris kutatásoknak alkotja részét. 

Leggyakrabban pszichoanalitikus kutatásokban – a burok fogalmával párban – fordul elő, 

miközben a hazai irodalomelméleti kutatásoknak nem áll homlokterében a vizsgálata. A 

disszertáció egyik különálló fejezete mindenesetre három különböző szerző írásaiban 

vizsgálja annak kérdését, hogy a mag milyen diszkurzív funkciót tölthet be eltérő elméleti 

keretek közt. A mag két szempontból kínál fontos elemzési támpontot, egyrészt a képzelet 

jelentése a mag fogalmán keresztül pontosítható, másrészt elengedhetetlenül szükséges a 

szubjektum kérdésének kielégítő értelmezéséhez is. A disszertáció elméleti hipotézisének 

egyik fontos – Foucault-tól kölcsönzött – kiindulópontját képezi az a gondolat, miszerint a 

képzeletbeli egy specifikus értelmét egyedül a mag képes feltárni, azt a jelentését, amely az 

álommal való érintkezéséből származik. A mag elsősorban az éberálom képzeleti 

tapasztalatának leírását teszi lehetővé. A képzelet valódi jelentősége az álmon keresztül 

érthető meg, s ennek a kontaktusnak a létrejötte szükségszerűen újrapozícionálja a 

szubjektum helyét is. S hogy egy olyan szerzőt említsek, akinek ez irányú értekezéseit e 

munka keretei közt nem érintem, Roland Barthes a japán nyelvet vizsgáló fejtegetéseiben 

az imaginárius jelzett átalakulását annak folyamataként írta le, ahogy a beszélő szubjektum 

elveszti magszerű centrum pozícióját, s átalakul a nyelv üres burkává.
VIII

 A mag 

értelmezésének különböző elméleti lehetőségei vannak tehát, a disszertáció elsősorban a 

mag egzisztenciális jelentésösszefüggéseinek körvonalazására tesz kísérletet. Ennek 

jegyében Kertész regényének interpretációja kívánja bemutatni azt, hogy a mag az irodalmi 

fikció egzisztencialista típusában miként kölcsönöz a fikció fikcionalitásának mint „saját 

belsőnek” eredeti jelentést. Természetesen a mag más regényekben is megjelenik a 

képzeletbelire irányuló fikcionális önfeltárás helyeként, miközben ezt a funkciót a szöveg 

nem ruházza fel egzisztencialista jelentéssel.
IX

  

           A fent jelzett kiinduló tézisek argumentációja a disszertáció szerkezetén belül 

három különböző részben nyer kifejtést. A szöveg első része a holokausztot mint történeti-

ideológiai problémát, a második Kertésznek a holokausztra vonatkozó egzisztencialista 

értelmezését, a harmadik a holokauszt irodalmi fikcionálásának és az ahhoz kapcsolódó 

elméleti problémákat tárgyalja. 

       Az általam választott értelmezési keretnek vannak bizonyos konzekvenciái 

atekintetben, ahogy az egzisztencializmus irodalmi-filozófiai irányzatát értelmezni szokás. 

Ennek elsődleges oka az álomnak és képzeletnek a magra visszavezethető értelmezéséből 

ered, ami egyúttal az irodalmi fikció értelmezését is módosítja. A disszertáció Foucault 

kapcsán ezért kísérel meg körülírni egy olyan elméleti pozíciót, aminek elsődleges 

módszertani funkciója abban áll, hogy lehetőséget teremt az egzisztenciafilozófia 

kritikájának – ha nem is elmélyült filozófiai kifejtésére –, de legalább az alapproblémát 

illető megfogalmazására. Ezen túlmenően ez a lépés abból a szempontból is indokoltnak 

tűnt, hogy a dolgozat leíró nyelve és az egzisztenciafilozófia közti különbség kellőképpen 

megjelenhessen, s ami a téma tárgyalása szempontjából lényegesebb, Kertész 

fikcióalkotási technikájának kritikája is az adott ponton kellő indokoltsággal 

megfogalmazható legyen.  

                                                
VIII Roland Barthes: Az ismeretlen nyelv. Ford: Miklós Pál. In: Barthes: Válogatott írások. Szerk: Kelemen 

János. Európa, Bp., 1972. 242. 
IX Állításomat alátámasztandó, hadd utaljak egy példa erejéig „a sötétség, ék alakú, láthatatlan mag”-jának 

kitüntetett fikcionális szerepére Virginia Woolf A világítótorony című regényében. In: Virginia Woolf: A 

világítótorony. Ford: Mátyás Sándor. Magvető, Bp., 1967. 91.  
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IIII..  AA  HHOOLLOOKKAAUUSSZZTT  IIDDEEOOLLÓÓGGIIAAII  ÉÉSS  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTII  PPRROOBBLLEEMMAATTIIKKÁÁJJAA 

 

 

II. 1. A ZSIDÓKÉRDÉS TOTALIZÁLÁSA: A RASSZISTA ANTISZEMITIZMUS 

BIOPOLITIKÁJA  

 

A holokausztot vizsgálva egy olyan esemény problematikájával szembesülhetünk, 

amelynek gazdag, sokrétű értelmezéstörténete mindmáig nem jutott nyugvópontra. Számos 

politikai, ideológiai, történészi és filozófiai olvasat tett kísérletet arra, hogy kielégítő 

magyarázatot találjon arra a kérdésre, miként történhetett meg az európai kultúrtörténet 

mindmáig legsúlyosabb genocídiuma. A holokauszt definiálásának kérdése nem 

választható el annak értelmezésétől, hogy miben véljük meghatározhatónak Auschwitz 

egyedülálló történeti jelentését. Amint arra írásában Jehuda Bauer rámutatott, sem az 

áldozatok száma, sem a tömeggyilkosság választott módszere nem teszi példa nélküli 

eseménnyé a holokausztot.
10

 Miután mindezen szempontok nem elégségesek Auschwitz 

egyedi eseményként történő leírásához, ezért – az átfogó történeti értelmezés igénye nélkül 

–, a következőkben a holokauszt néhány általunk alapvetőnek vélt meghatározottságára 

kívánunk rámutatni.     

A zsidó nép kiirtását magába foglaló nemzetiszocialista program elnevezését 

illetően több kifejezés is létezik. Az esemény jelölésére leggyakrabban használt holokauszt 

név az egyik áldozattípus héber kifejezésének (minha ’ola) görög fordítású szavára, a 

holokausztonra vezethető vissza, mégpedig a teljesen elégő, „fölmenő” áldozatéra, 

melynek füstje az égbe jut.
11

 A holokauszt mellett a „megsemmisülés”, „katasztrófa” 

jelentésű bibliai soá héber szó használatos, illetve a vészkorszak megjelölés, melyet a 

világháború után megmaradt magyar zsidó közösség választott.
12

   

A holokauszt a zsidóüldözések legsötétebb fejezetét jelenti, ami ugyanakkor sajátos 

történeti-ideológiai vonásokkal rendelkezik. Elemzésünk első lépéseként azt vizsgáljuk, 

hogy a holokauszt kontextusában a zsidó kifejezés milyen alapjelentéssel rendelkezik. 

Minderre azért van szükség, mert Auschwitz beilleszkedik egy olyan tágabb érvényű 

kulturális átalakulásba – a szekularizáció folyamatába –, amelyben a zsidó szó értelmét 

már nem kizárólag a vallás határozza meg. Annak következtében, hogy a zsidó identitás 

körülírásának lehetőségeként a vallás mellett különböző világi diskurzusok is helyet 

kaptak, lehetőség nyílt a vallásos és világi vagy szekularizált értelemben vett zsidó közti 

különbségtételre. 

1. A vallásos zsidó hite által vallja magát zsidónak, annak a szövetségnek (berít) az 

értelmében, melyet Jahve kötött kiválasztott népével. A judaizmus alapja az Írás (Tóra), 

amely rögzíti a szövetség tényét és a törvényeket. Vallásos értelemben a zsidóság vállalása 

nem tartozik kizárólag a családi hagyományozás, az egymást követő nemzedékek 

tradíciójának körébe, mivel bárki – átesve a szükséges beavatási rítusokon – tagja lehet a 

kiválasztott népnek. A különböző nemzedékeket alapvetően az Íráshoz való viszonyuk 

kapcsolja tehát össze. Azt, hogy ki zsidó, elsősorban az határozza meg, hogy elfogadja-e a 

Tórát az Írásnak, Jahve-t egyetlen Istenének, megtartja-e annak törvényeit és hisz-e a nép 

kiválasztottságát szavatoló szövetségben. Ezen feltételek mellett minden esemény az Úr 

                                                
10 Bauer elsősorban a gyilkos indítékban véli felfedezni a holokauszt egyedi vonását, s ennek elemzésekor az 

antiszemita rasszizmus és a népirtás (genocídium) összefüggéseit tárgyalja. Jehuda Bauer: Definiálható-e a 

Holocaust? Ford: Pajkossy Gábor. In: Valóság, 1987. 11. 74. 
11 A holokaustos, az ártó hatása miatt nem elfogyasztható, ennél fogva „teljes egészében elégetendő” áldozat 

az archaikus görög kultuszban is ismert, ahol az égi, illetve tengeri isteneknek szánt rítusoktól eltérően, 

kifejezetten a földben lakó (khtonikus) termékenység vagy alvilági isteneknek áldoztak ily módon. In: Hegyi 

Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Osiris, Bp., 2002. 30.   
12 Komoróczy Géza: Holocaust: a pernye beleég a bőrünkbe. Osiris, Bp., 2000. 10., 123-124. 
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által kirótt megpróbáltatások sorába tartozik, amely illeszkedik az egységes 

szenvedéstörténetként értett zsidó sorsba. Ennek megfelelően a teofániaként felfogott 

történelemben
13

 Auschwitz is olyan történésként nyeri el jelentését, amennyiben a 

szövetség egy újabb próbatételének számít. A holokauszt a vallásos zsidók számára a 

bűnök miatt Isten által kirótt büntetés, aminek következtében Izraelt – mint az első babilóni 

fogság (hurban) után – a „maradékból” kell újra felépíteni.
14

  

 2. A nem-vallásos zsidó először úgy írható le, mint akinek nem az Írás, az ígéret 

határozza meg zsidóságát. Mivel nem hisz a Jahveval kötött szövetségben, ezért szabad 

akaratánál fogva nem tartozik a kiválasztott néphez sem. Ebből adódóan más, nem vallási 

szempontok – etnikai, családi, nemzeti, nyelvi, kulturális – határozzák meg zsidó 

identitását. A szekularizáció következtében jöhet létre többek közt a befogadó 

társadalomba történő asszimiláció lehetősége. A szekularizált zsidó identitás elsősorban 

tehát az Íráson kívüli helyzet mentén definiálható, amelyet ezen túlmenően további 

lehetséges szempontok differenciálnak. 

  A vallásos és nem-vallásos zsidó közti különbségtétel lényeges szempont annak 

pontosabb megértésében, hogy a holokauszt mennyiben formálta át a zsidó identitásra 

vonatkozó elképzeléseket. A modern zsidókérdés kezdetét az emancipáció jelöli. Az 

emancipáció azonban a zsidók számára többek közt azt jelentette, hogy a modern 

nacionalizmus kibontakozásának időszakában nem népként, hanem vallási fogalmakban 

(izraelitaként) kellett önmagukat meghatározni.
15

 A felekezeti besorolás azonban nem fedte 

le azokat a származás szerinti zsidókat, akik már nem gyakorolták a vallást. Mindez 

tárgyunk szempontjából azért nem mellékes szempont, mert a holokauszthoz vezető 

totalitárius politika a zsidókat elsősorban nem vallása miatt üldözte. Mivel a holokauszt 

nem kifejezetten vallási alapon végrehajtott népirtás, ezért lényeges annak tárgyalása, hogy 

a nemzetiszocialista világképben miként konstruálták meg azt a zsidó identitást, amelyet 

diszkrimináltak és tömegesen legyilkoltak. Ennek kapcsán az első tisztázásra szoruló 

kérdés, annak megvilágítása, hogy miként kapcsolódik Auschwitz az antiszemitizmus 

tradíciójához.  

A zsidóellenesség történetében az antiszemitizmus kifejezéssel jelölt mozgalom 

modern fejlemény, amely történetileg az 1870-es években bontakozott ki. Az először 

Wilhelm Marr által használt antiszemitizmus fogalom ettől a történeti időszaktól 

kezdődően válik Németországban a zsidóellenes politikai nyelvhasználat szerves részévé.
16

 

A keresztény (középkori) vallásos antijudaizmustól eltérően a politikai antiszemitizmus 

szekularizált formában reagált a polgári jogegyenlőség, a törvényes emancipáció utáni 

helyzetre, s alapvetően az asszimiláció útján elindult zsidóság társadalmi integrációja ellen 

irányult.
17

 Az antiszemitizmus létrejöttének egyik legfontosabb sajátosságát a fajelmélet 

megjelenése adja, ami – pótolva és kiegészítve a vallás szerepét –, új ideológiai alapot 

teremtett a zsidóüldözésekhez. A rasszista antiszemitizmus kialakulása alapvető változást 

                                                
13 Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Ford: Tatár György. Osiris-OZSE, 

Bp., 2000. 31.  
14 Uo. 44-45. Tanulmányában Grüll Tibor mutatott rá arra, hogy a holokauszt magyar értelmezéstörténetéből 

a teológiai interpretáció mindmáig hiányzik. lásd Grüll Tibor: „Új Hámánok szelleme”. A hiányzó 
paradigma a magyar holokauszt-értelmezésben. In: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. 

Braham 80. születésnapjára. Szerk: Karsai László, Molnár Judit. MAZSIHISZ, Bp., 2002. 229-247.   
15 Yerushalmi: im. 93. 
16 Az antiszemitizmus azzal párhuzamosan honosodik meg, ahogy a jüdisch megjelölést egyre inkább 

felváltja a semitisch kifejezés. Jakov Katz: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története 

1700-1933 között. Ford: Pelle János. Osiris, Bp., 2001. 364.   
17 Reinhard Rürup – Thomas Nipperdey: Antiszemitizmus – egy fogalom keletkezése, szerepe és története. 

Ford: Tillmann József. In: Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában. Fejlődés-tanulmányok. 3. Szerk: Simon 

Róbert. Bp., ELTE ÁJK és TSZT, 1985. 49-56.    
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jelöl, melynek eredeti jelentőségét nem csökkenti a tény, hogy a zsidóellenesség 

történetében vannak korábbi, az antijudaizmus körébe nem besorolható (tehát nem-vallási 

jellegű) törvényi rendelkezések is.
18

   

A XIX. században kialakult fajelmélet nem szükségszerűen feltételezi az 

antiszemitizmust,
19

 amikor viszont összekapcsolódott vele, jelentősen átformálta azt.
20

 A 

„faj” kifejezést a XVII. században használták először különböző bőrszínű emberek 

megjelölésére, s tudományos jelentésében egy fajhoz azok a különnemű egyedek tartoznak, 

akik életképes és szaporodásra képes utódokat képesek nemzeni.
21

 Az eredetileg semleges 

fogalmat történeti-társadalmi értelmezésekben és az indoeurópai nyelv felfedezéséhez (és a 

vele társított árja származáshoz) kapcsolódó nyelvészeti kutatásokban használták.
22

 Amíg a 

vallási jellegű premodern zsidóellenességből hiányzott a rasszista csoportok katalogizálása, 

személyek vagy csoportok faji alapú meghatározása, a modernitás létrehozta az emberi 

identitás és személyiség rasszista diskurzusát.
23

 A szűkebb értelemben vett modern 

antiszemitizmus
24

 tette lehetővé, hogy a zsidót faji alapon szemitaként jelöljék meg, s ez a 

rasszista politika rövid időn belül helyet követelt magának a keresztény politikai 

antiszemitizmus mellett.
25

 Mindeközben a „zsidó mítosz” konstans elemei a fajideológia 

keretei közt továbbra is fennmaradtak,
26

 annak jeleként, hogy a modern és a tradicionális 

zsidóellenesség nem zárja ki teljes mértékben egymást.    

Az 1933-ban hatalomra jutott nemzetiszocializmus miközben megújította és 

radikalizálta, el is távolodott az antiszemitizmus tizenkilencedik századi modern 

formájától.
27

 A zsidóüldözések hosszú múltra visszatekintő sorában a holokauszt új 

állomást jelöl, mivel Auschwitz megtörténtével a történelem során először fordult elő, 

hogy faji ideológia alapján kerüljön sor emberéletek tömeges fizikai megsemmisítésére. A 

népirtások történetében a holokauszt annyiban jelent új fejezetet, amennyiben rasszista 

alapon történt kísérlet az alacsonyabbrendű fajként megbélyegzett zsidóság öncélú, 

szisztematikus kiirtására. Amint láthattuk, a fajelmélet és a politikai antiszemitizmus 

összekapcsolása már a tizenkilencedik században megtörténik, mindez mégsem 

                                                
18 Elsősorban Spanyolországban léteztek a XV. századtól ilyen jellegű zsidóellenes törvényi rendelkezések. 
19 Makai György: Fajelmélet és fajüldözés. Bp., 1977. 185-186.   
20 A faji gondolat és a zsidóellenesség – biológiai determinizmust nélkülöző – összekötése Ernest Renan 

Jézus élete (1863) című művében valósult meg. lásd Katz: im. 189-197.  
21 Karsai László: Holokauszt. Pannonica, Pécs, 2001. 27. 
22 Katz: im. 192-193. 
23 David Theo Goldberg: Modernity, Race, and Morality. In: Race Critical Theories. Ed.: Philomena Essed, 

David Theo Goldberg. Blackwell, Oxford, 2002. 286.  
24 Az antiszemitizmus meghatározásakor Rürup és Nipperdey megkülönböztet egy szűkebb és tágabb 

értelemben vett antiszemitizmus fogalmat. Amíg a kifejezés tágabb jelentésében „a mindenkori okokra, 

formákra és funkciókra való tekintet nélkül jelöli a történelem során jelentkező zsidóellenességet”, addig 

szűkebb értelemben az antiszemitizmus a régi zsidóellenességtől történetileg és módszertanilag világosan 

elkülönülő XIX. és XX. századi mozgalmat és doktrínát jelöl. Uo. 61.    
25 A valláserkölcsi és kultúrpolitikai okokból zsidóellenes keresztényszociális és a fajelméletet képviselő 

antiszemiták kompromisszuma fejeződött ki az első antiszemita kongresszus manifesztumában (1882 

Drezda), amelynek már a fajelmélet volt az eszmei alapja, s ezt egészítették ki a hagyományos vallási 

zsidóellenesség sztereotípiái. In: Kubinszky: im. 21-22.  
26 George L. Mosse a rituális vérvádat, az átok miatt örök bolyongásra ítélt zsidó alakját illetve a nemzetközi 

zsidó összeesküvés fantazmáit tartja többek közt a „zsidó mítosz” részének. Ezek az elemek a „vér és föld” 

faji miszticizmusában újraéledtek s egy mítosz formáját öltötték magukra, ahogy a szerző fogalmaz: 

„Gyökértelen és összeesküvő, a zsidó egy mítosszá vált.” Érdemes megjegyezni, hogy a zsidó rasszizmust is 

érintő tanulmány a zsidó mítosznak a fajelmélet irányában való közvetítésében a szekularizált nacionalizmus 

szerepét látja hangsúlyosnak. George L. Mosse: The Jews: Myth and Counter-Myth. In. Theories of Race and 

Racism. A Reader. Ed. Les Back and John Solomon. Routledge, London and New York, 2000. 195-205.  
27 Ennek egyik jele, hogy az antiszemitizmus kifejezés bár teljesen nem tűnt el, de háttérbe szorult abban a 

náci zsargonban, amelyben szemiták helyett zsidókról beszéltek. In: Rürup – Nipperdey: im. 60. 
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kapcsolódott össze a népirtás gyakorlatával. Ehhez ekkor még hiányzott a 

nemzetiszocialista rezsimet jellemző totális hatalomgyakorlás formája.  

Az Endlösung végrehajtása feltételezi a társadalom és az élet egészére kiterjedő 

totális hatalomnak mint új politikai képződménynek a létrejöttét. A totalitarizmus
28

 

hatalomelméleti szempontból azért meghatározó jelentőségű, mert a diszkriminatív 

fajideológia hatalom nélkül nem intézményesíthető és alkalmazható a gyakorlatban. Csak 

egy minden eszközzel feltétel nélkül rendelkező totalitárius hatalom lehet képes arra, hogy 

földrajzilag behatárolt hatalmi övezetében egy népcsoportot megkíséreljen teljes egészében 

legyilkolni. A hatalom totalitárius ideológiájából és gyakorlatából következett az 1942-ben 

kidolgozott terv (Endlösung) alapján a zsidó nép totális, teljes megsemmisítésének 

végrehajtása. A magasabbrendű faj jövőjét biztosító élettér (Lebensraum) gondolata és az 

alacsonyabbrendű faj megsemmisítését célzó haláltáborok létesítése az életet-halált a faji 

dichotómia alapján meghatározó totalitárius hatalom teljesítménye. A modern zsidókérdés 

problémája a náci érában szélsőséges formát öltött, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy a 

zsidókérdés totális zsidókérdéssé lényegült át.  

A holokauszthoz vezető zsidóellenesség egyik megkülönböztető jegye tehát, hogy a 

zsidóságot nem felekezetként, etnikumként, nemzeti vagy kulturális-nyelvi közösségként, 

hanem faji alapon fosztotta meg az élethez való jogától. A zsidó az az „ellenfaj” 

(Gegenrasse), negatív princípium lett, amely magába foglalta az abszolút gonoszt.
29

 A 

nemzetiszocialista ideológiában a korábbi antiszemitizmushoz képest új elemként jelent 

meg – az antiszemitizmusnak a nacionalizmussal való összekapcsolása mellett – a 

fajelmélet tudományos szintű megalapozásának igénye, ami „a fajelméletet az 

antiszemitizmus kizárólagos alapjává tette.”
30

 A holokauszttól elválaszthatatlan rassz 

fogalma alapján szerveződött az árja/német-zsidó/szemita megkülönböztetés antinomikus 

logikája. Ennek kapcsán írta a nácizmus egyedi gyakorlatáról Saul Friedländer:  

 
„Ami ezt a maga nemében megkülönbözteti, az nem a zsidógyűlölet egyes 

megnyilatkozásainak ereje, hanem az, hogy Németországban egy specifikus elmélet terjed el, 
a fajelmélet, ami a náci antiszemitizmus keletkezésének döntő fontosságú eleme és sajátos 

társadalmi és lélektani tényezők eredménye.”
31

 

 

A rasszizmus a náci rendszerben tudományosan intézményesített fajbiológiai, eugenikai 

alapon működött. Ez a (pszeudo)-tudományos fajelmélet a faj létével a biológiai 

determináció elvét kapcsolta össze. Amíg az evolúciós fajelmélet szerint az emberi nem 

különböző, egymás mellett élő, egyenrangú fajokból áll, addig a nemzetiszocialista 

                                                
28 A faji ideológiának abból a szempontból is külön jelentőséget tulajdoníthatunk, hogy ennek kidolgozása és 

alkalmazása különbözteti meg a nácizmust a másik totalitárius hatalmi képződménytől, a kommunizmustól. 

A totalitarizmus kérdéséhez lásd. Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Ford: Berényi Gábor, Braun 

Róbert, Erős Ferenc és Seres Iván. Európa, Bp., 1992.; Pelle János: Antiszemitizmus és totalitarizmus. 

Jószöveg Műhely, Bp., 1999. A totalitarizmuselméletek politikaelméleti problematikájához és részletes 

szakirodalmához lsd. Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Bp., 1997. 327-370. 
29 Max Horkheimer – Theodor W. Adorno: Az antiszemitizmus elemei. Ford: Geréby György. In: A 
felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek. Gondolat – Atlantisz, Medvetánc, Bp., 1990. 201.  
30 Rürup – Nipperdey: im. 59. A szerzőkhöz hasonlóan Klemperer is a fajelmélettel azonosított 

antiszemitizmusban látja a nácizmus legfontosabb újdonságát, s egyúttal hangsúlyozza a vér szerinti 

különbségtételből eredő ellentét kibékíthetetlenségét. Victor Klemperer: A harmadik birodalom nyelve. Ford: 

Lukáts János. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1984. 132-133.  
31 Saul Friedländer: A náci antiszemitizmus. Egy tömegpszichózis története. Ford: Kormos Illés. Uránusz, 

Bp., 1996. 55. A náci zsidóüldözést kollektív pszichopatológiaként értelmező szerző rámutat a vallási 

antijudaizmus és a rasszista antiszemitizmus azon különbségére, miszerint egy vallásos zsidó a keresztség 

felvételével asszimilálódhatott, amit viszont a fajában megbélyegzett zsidó nem tehetett meg. uo. 43.  
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fajideológia megszüntette a fajok közti egyenlőség elvét,
32

 hogy az evolúciót a fajok 

létfenntartási harcaként értelmező szociáldarwinizmus nyomán, a fajbiológia regiszterén 

belül tegyen különbséget alacsonyabb és magasabb rendű fajok közt. Ezt tükrözi a 

fajbiológiai és közegészségügyi náci szóhasználat, amelyben a zsidók visszatérően mint a 

tiszta német vért és fajt beszennyező vírus, bacilus, járvány, betegség képében jelentek 

meg. Mindennek alapfeltételét viszont annak a test anatómia-politikájára és a népesség 

biopolitikájára épülő „biohatalomnak” (Foucault) a XVII. századi kialakulása jelenti, 

amely először tette lehetővé, hogy az ember biológiai adottságai megjelenhessenek a 

politikában. Ha elfogadjuk Foucault megfogalmazását, miszerint „egy társadalom 

’biológiai modernségének küszöbe’ az a pillanat, amikor a faj tulajdon politikai 

stratégiáinak tétjévé válik”
33

, akkor a náci fajideológia a biopolitika totalitárius 

megvalósításának időpontját jelzi.    

A nemzetiszocializmus biológiai-fiziológiai megalapozottságú
34

 rasszizmusa nem 

önmagában állt, hanem integrálódott a népi (völkisch) ideológia átfogó rendszerébe. A faji 

alapon létrejött népi közösség (Volksgemeinschaft) sajátossága, hogy nélkülözi az 

individuális szempontokat, az egyéni önmeghatározás reflexiófilozófiai eszközeit, s 

kizárólag a kollektívum szintjén érvényesül. A reflexióban az alany jelen van önmaga 

számára, s ezen jelenlét alapján reflektál létére, míg a fajelmélet szerint az individuum 

feloldódik, eltűnik a fajbiológiailag determinált nép kollektívumában. Az önreflexió 

közegében ez a faji-népi elem a jelen-nem-lét státuszával rendelkezik, ami kizárja az 

öndefiniálás individuális formáját. A közös eredetre, genealógiára alapozott népnemzet 

(Volknation) ilyen nacionalista modellje a nemzet egyik legkirekesztőbb típusát 

képviseli.
35

 

Minden fajelmélet
36

 kiindulópontját az a tétel képezi, hogy az ember és a nép létét 

alapvetően a faj határozza meg. A náci fajelméletben azt, hogy ki melyik fajhoz tartozik, a 

                                                
32 A fajok közti egyenlőtlenség gondolata Arthur de Gobineau Értekezés az emberi fajok közti 

egyenlőtlenségről (1853-55) művéig vezethető vissza. Lásd: Ludassy Mária: A faji egyenlőtlenség mítosza: 

Gobineau. In: Világosság, 1988. 8-9. 529-540. 
33 Michel Foucault: A szexualitás története I. A tudás akarása. Ford: Ádám Péter. Atlantisz, Bp., 1999. 143.  

Könyvében Foucault a házasságon alapuló rokonsági kapcsolatoknak, az előkelő származásnak nagy 

jelentőséget tulajdonító régi arisztokratikus-dinasztikus társadalmat mint a „vérségi kapcsolatok társadalmát” 

jellemzi, amelyben a szimbolikus funkcióval bíró vér a hatalom egyik legjelentősebb eleme; ezzel szemben a 

modern korszak a szexualitás társadalma, ahol a szexualitás állandó tematizálása zajlik, s így az egészség, az 

életképes utódok biztosítása, a faj jövője, az élet és a test áll a középpontban. A vér szimbolikájáról a 
szexualitás analitikájára való áttérés egyik következménye, hogy a faj új eszméje kiszorította a vér régi 

arisztokratikus felfogását. A nácizmus fajgyűlöletében Foucault szerint újra létjogosultságot kapott a vér 

szimbolikája, immár a fegyelmező hatalom szélsőséges gyakorlatával összekapcsolódva. A társadalmat 

normalizáló eugenetika a felsőbbrendű faj tételezésével párhuzamosan vezetett ahhoz, hogy a „vér mítosza” 

végül tömeggyilkosságba torkolhatott. Uo. 149-150.   
34 Az ember mint biokulturális lény gondolatát megfogalmazó Edgar Morin szerint a náci rasszizmus az 

embernek azt a racionalista humanizmus alapján létrejött biológiai egységét kérdőjelezte meg miszerint 

minden ember azonos fajhoz tartozik. Mindez a régi biológia felismerésére épült, amely csak anatómiai és 

fiziológia szinten tárta fel az emberi faj egységét, míg a modern biológia a szomatikus egységet a genetikai 

egységgel kapcsolja össze. Edgar Morin: Az ember belső megkettőződöttsége. Ford: Balogh István. In. 

Antropológia az ember halála után. Szerk: Dietmar Kamper-Christoph Wulf. Jószöveg-Műhely, Bp., 1998. 
21.  
35 Nira Yuval-Davis: Nem és nemzet. Ford: Szabó Valéria, Szentmiklósi Tamás. Új Mandátum, Bp., 2005. 

33. 
36 A fajelmélet kérdéséről általában lásd. Politikai filozófiák enciklopédiája. Szerk: David Miller. Kossuth, 

Bp., 1995. 123-125., részletesebben: Michael Banton: The Idiom of Race. A Critique of Presentism. In: 

Theories of Race and Racism. 51-63. Banton írása bemutatja a faj idiómájának történeti jelentésváltozatait, a 

származásként, a típusként, az alfajként (subspecies) értett fajiságon keresztül egészen a kifejezés 

mindennapos használatáig. A szerző álláspontja szerint a modern értekezők túl könnyen figyelmen kívül 

hagyják a rassz kifejezés jelentését meghatározó történeti változásokat, s ezáltal – jelenbeli politikai célokat 
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biológiai meghatározottságú származás döntötte el. A származás, a genealógia ebben a 

kontextusban a fajfenntartási ösztönre vezethető vissza, ezért a rasszista biopolitika 

elválaszthatatlan a fajfenntartási ösztönként definiálható nemzés, utódlás, születés 

problémájától. Mivel az újabb generációk születését kizárólag a fajfenntartási ösztön 

biztosítja, s a különböző nemzedékek az utódok nemzésén kapcsolódnak egybe, ezért 

genealógia és rassz szükségszerűen feltételezik egymást. Ha a népi közösség 

(Volksgemeinschaft) létét a faj határozza meg, akkor ez egyéni szinten a biológiai test 

fajfenntartási ösztönén keresztül valósulhat meg. Ebben az értelemben az ember 

mindenekelőtt olyan lény, aki képes utódot nemzeni, az élet értelmét tehát a faj testi 

reprodukciója, a gyermek nemzése jelenti, mivel ez biztosítja a nép fennmaradását. A 

rasszizmushoz mindig hozzátartozó diszkriminatív nemi biopolitika a szexualitást a 

nemzés és fajfenntartás eszközeként veszi számításba. A felsőbbrendű faj 

Volksgemeinschaft-ja a biológiai-fizikai testben van jelen, amely a reprodukció és a 

genealógia révén nyeri el kollektív jelentőségét. A népi, etnikai (völkisch) és a faji, 

rasszista szál tehát a fajfenntartási ösztönre redukált reprodukcióban keresztezi egymást, 

ezen a ponton kapcsolódik össze az individuális és kollektív szempont, s itt jelenik meg a 

magasabb- és alacsonyabbrendű különbségtétel bevezetésével az árja német és a szemita 

zsidó antinómiája.    

Auschwitz problematikája azonban önmagában az antiszemitizmus népi-faji 

ideológiájának belső összefüggéseiből nem értelmezhető kielégítően. Ezt támasztja alá, 

hogy a náci völkisch zsidóüldözés gyakorlata két különböző elvet kapcsolt össze a zsidó 

identitás meghatározásakor, a faji és a vallási hovatartozást. A faji alapon hozott törvények 

a vallásos zsidókra automatikusan vonatkoztak, miközben kiterjedtek a nem-vallásos 

zsidókra is, így az asszimilálódott, szekularizált, ateista vagy vallásos értelemben 

közömbös zsidó rétegek sem kerülhették el a diszkriminációt. A totális zsidókérdés 

megkülönböztető sajátossága, hogy vallás és rassz együttesen definiálta a zsidó identitást, 

amelybe a faji szempont hozta be a hierarchikus elemet, mivel a zsidók nem vallásuk, 

hanem fajtájuk miatt számítottak alacsonyabbrendű népnek. A kibékíthetetlen ellentét tehát 

árja német és zsidó közt elsősorban faji alapon állt fenn. A totalitárius rasszista 

antiszemitizmus ugyanakkor, szekuláris és keresztényellenes tendenciája ellenére is úgy 

újította meg és alakította át az antijudaizmus hagyományát, hogy ideológiai 

alapelőfeltevései szükségképpen visszaíródnak az európai kultúrát meghatározó zsidó-

keresztény vallási viszony történeti kontextusába. A nácik végső megoldásában az 

antijudaizmus történeti tradíciójának legitimáló ereje és az antiszemitizmus rasszista 

modernsége együttesen játszott szerepet. Auschwitz eseményének történeti egyedisége a 

faji biopolitika újdonságát, történelemfeletti, metahistorikus jelentése viszont a vallási 

ellentét hangsúlyozását és kiemelését feltételezi.
37

      

                                                                                                                                                   
támogatva – eltorzítják a múlt történéseit. Lásd még Fehér Ferenc – Heller Ágnes: Biopolitika. Ford: 

Tarnóczi Gabriella. In: Világosság 1993. 8-9. 5-49. (különösen a VII. Fajpolitika című fejezet). A fajelmélet 

témájában magyarul lásd: Makai György: Fajelmélet és fajüldözés. Bp., 1977., Sík Endre: Faji kérdés és 

marxizmus. Akadémiai, Bp., 1971.  
37 Karády Viktor például egyszerre hangsúlyozza az antiszemitizmus azon vonását, hogy független a zsidó-

keresztény viszonytól, mivel alapvetően egy – a társadalom történeti múltjától is független (!) – ideológiai 
közösség megkonstruálásához szükséges „társadalmi funkciót” tölt be, másrészt ez az antiszemitizmus 

legitimációját az antijudaizmus előzményeiben leli meg. Ez utóbbi állítást alátámasztandó Karády három 

érvet fogalmaz meg:  (1) A „született keresztények” és „betért zsidók” közti megkülönböztetés révén és a 

katolikus déli országokban kötelezővé tett „vértisztasági” vizsgálattal a keresztény hagyomány Európában 

abszolutizálta a rasszista eszmét. (2) A keresztény egyházak gyakran a politikai antiszemitizmus támogatói 

voltak. (3) Az antijudaizmus objektív módon naturalizálta a zsidóüldözést, amikor normálisként fogadtatta el 

annak gyakorlatát, és referenciákat kínált annak technikai kivitelezéséhez is. Karády Viktor: Politikai 

antiszemitizmus és nemzetállam-építés Közép-Európában. In: Magyar megfontolások a Soáról. Szerk: Hamp 

Gábor, Horányi Özséb, Rábai László. Balassi – Magyar Pax Romana Fórum – Pannonhalmi Főapátság, Bp., 
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A fajideológia náci gyakorlata
38

 annak eldöntésére, hogy faji értelemben miként 

határozható meg ki számít zsidónak, szükségszerűen a genealógiát hívta segítségül. A 

kollektív faji elvet a származás alapján lehetett a kirekesztő törvénykezési gyakorlat által 

megkonstruált genealógiai szerep vagy nemzedékbeli státusz mentén konkretizálni. A faji 

törvények ugyanis oly módon definiálták a zsidó alanyt, hogy az számított zsidónak, aki a 

nagyszülők nemzedékéig visszamenőleg rendelkezett zsidó ősökkel.
39

 A faji 

diszkrimináció határait az első és a második generáción túl a nagyszülők zsidó származása 

jelölte ki, így a náci fajpolitika közvetlen hatálya összesen három generáció idejére terjedt 

ki. A háromgenerációs leszármazási rend a születés, nemzés útján létrejövő rokonsági-

genealógiai struktúra (génosz), a Geschlecht kérdésére irányítja a figyelmet.
40

 A nürnbergi 

törvények jogi konstrukciókként egy olyan ideáltipikus zsidó jogalanyt írtak le, aki 

származásánál fogva két nemzedékre visszamenőleg felelősséggel tartozott születése előtti 

múltjáért is. Ez a faji alapon meghatározott jogi személy olyan hipotetikus alany, akinek 

léte túlmutat testi születésének pillanatán, s eleve feltételezi három generáció létét. A 

transzgenerációs alapon definiált kollektív bűnösség tehát közvetlenül behatárolta a zsidó 

rassz meghatározását, mivel a genealógia folytonosságát nem tolta ki a dédszülők és 

ükapák nemzedékéig.
41

     

Ebben a kontextusban a zsidóság faji megjelölése a vér és az öröklés révén 

kapcsolja össze a generációkat. A német vér tisztaságának megőrzése ezért követelt meg 

egy sor szexuális tiltást is, miután a rasszista diskurzushoz egyaránt hozzátartoznak a 

szexualizált démonológiák és a szelektív szaporodás elvén nyugvó eugenetikai programok 

is.
42

 A zsidók birodalmi állampolgárságát megszüntető nürnbergi törvényekkel egy időben 

                                                                                                                                                   
1999. 134-137. Karádyval szemben ellentétes álláspontot képvisel Békés Gellért, aki a rasszista 
ideológiaként értett antiszemitizmus és a bibliai üdvösségtörténet kontextusában értelmezhető teológiai 

eredetű antijudaizmus különbségét hangsúlyozza. Békés Gellért: Szentszéki emlékirat a soáról és a zsidó-

keresztény párbeszéd. In: Magyar megfontolások a Soáról. 213-214.   
38 Átfogó történeti leírását lásd Karsai László művének Zsidópolitika, ’fajtisztasági’ politika Németországban 

(1933-1942) című fejezetében. In: Holokauszt. 47-70. 
39 Az 1935. szeptember 15-ei nürnbergi törvények értelmében egy személy akkor bizonyult zsidónak, „ha 

legalább három, faji szempontból zsidó nagyszülőtől származik”. Friedländer: im. 186. A „teljes zsidók” 

mellett „félzsidónak” számított az, akinek két nagyszülője volt zsidó. Karsai: Holokauszt. 50-51. Az NSDAP 

programja szerint állampolgár csak az lehetett, aki néptárs (Volksgenosse) is volt, néptársnak pedig az 

számított – függetlenül az illető vallásától –, akiben német vér folyt. Kiszely Gábor: Mondd el fiaidnak…! A 

holokauszt és Magyarország. Kairosz, Bp., 2005. 8.  
40 A genealógia szó etimológiája szerint a latin gigno, genui, genitum görög megfelelője a γεννάω, γείνομαι. 

A γεννάω azt jelenti, hogy valaki nemz, szül, létrehoz valamit, emellett jelöli többek közt a szülőket (οί 

γεννήσαντες) és az ’alkot’, a ’keletkezik, ’létrejön” és a ’felnövekszik’ jelentéseket is felöleli. A γένος többek 

közt az eredet, származás, család, rokonság, nemzetség, nemzedék, emberöltő; a γενεά a születés, utód, 

ivadék, törzs, nép nemzet és szülőföld jelentéseket fogja át. A γένεσις szintén több jelentésre utal, úgy mint 

valaminek az eredete és forrása; létrehozó ok, létrehozás, alkotás, teremtés, eredet, születés; keletkezés, faj, 

fajta, állatfajta, nemzedék. A γενεαλογία családfát és származási rendet jelent. lásd: Györkösy Lajos – 

Kapitánffy István – Tegyey Imre: Ógörög-magyar nagyszótár. Akadémia, Bp., 1993. 202-204., Henry G. 

Liddell – Robert Scott: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford, 1996. 342-345.            
41 A probléma kapcsán Karády Viktor a következőképpen fogalmaz: „Egyébként az ’árjaságot’ a 

’fajtudományukra’ büszke nácik is kizárólag az érintettek felekezeti státusából és keresztény vallású 
felmenőik számából voltak képesek megállapítani. A zsidóság ’faji’ definíciója így nem más, mint a vallási 

definíció egyszerű lefordítása biológiai nyelvre.” Karády: im. 136. Karády végkövetkeztetése nem állja meg 

a helyét, a rasszista és a vallási paradigma közt nem egyszerűen az átfordítás metaforikus művelete működik, 

ebben az esetben a nácik keresztény fajként üldözték volna a zsidó fajt. A rasszista antiszemitizmus nem 

pusztán lefordította tehát az antijudaizmus definícióját, hanem egy alapvetően új, szekularizált ideológiai 

jelentést kölcsönzött neki.      
42 A rassz felsőbbrendűsége gyakran az idealizált test deszexualizált képéhez, míg alacsonyrendűsége 

elkorcsosult testi reprezentációkhoz kötődik. A náci eugenetikai Lebensborn programnak része volt olyan 

fajtiszta gyermekek nemzése, akiket az állam nevelt fel.  Nira Yuval-Davis: Nem és nemzet. 44. 66.  
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meghozott Német vér és a német becsület védelméről szóló törvény megtiltotta a zsidókkal 

kötendő házasságot és a velük való nemi érintkezést (fajgyalázást) is.
43

  

Összegezve a holokausztra vonatkozó gondolatainkat, a következő 

megállapításokat fogalmazhatjuk meg. A holokauszt a zsidókérdés biopolitikai alapon 

történő totalizálásának, a biológiai elvként működtetett rasszizmus szélsőséges formájának 

tekinthető. A totalitárius politikai-hatalmi rendszer funkciójaként működő rasszizmus új 

jelenség, ami – ahogy Foucault fogalmaz – biológiai választóvonalat húzott az emberi faj 

biológiai kontinuumán belül. Az életet végcélnak és tárgynak tekintő biopolitikában a 

rasszizmus a gyilkosság, a halál elfogadásának legális feltételét jelenti. Foucault a 

következőképp rekapitulálja a biológiai rasszizmus sajátos gondolkodásmódját:  

 
„’minél inkább eltűnnek az alsóbbrendű fajok, minél inkább kiirtják a normálistól eltérő 
egyéneket, annál kevesebb degenerált lesz a fajban, én pedig – nem mint egyén, hanem mint 

faj – élni fogok, erős leszek és egészséges, és benépesítem a földet.’ Az élet tehát a másik 

halálával, a korcs fajnak, az alsóbbrendű (mert degenerált, mert a normálistól eltérő) fajnak 
a kiirtásával lesz még tisztább, még egészségesebb.”

44
 

  

A politikának a fajbiológiába történő átfordításával az ellenséges faj kiirtása egyúttal a 

saját faj regenerálódását is jelenti
45

, a biológiai életesélyek szorosan összefüggenek a 

halálozás rendszerével. A náci rasszizmus végcélja a magasabb rendű nordikus árja faj 

fennmaradása és az alsóbbrendűnek tartott zsidó faj kipusztítása ugyanannak a biológiai 

reprodukcióra épülő rasszizmusnak egymást feltételező két oldala. A létért való küzdelem 

szociáldarwinizmusból kölcsönzött evolucionista gondolata feltételezi, hogy az erősebb faj 

biológiai túlélése a gyengébbik pusztulása árán valósulhat meg. A rasszizmus totalizálása 

azt jelentette, hogy a „biológiai szabályozás technológiája”,
46

a fajfenntartási ösztönre utalt 

re-generáció – a nemzedékek, generációk reprodukcióján keresztül zajló – folyamatába írta 

bele élet és halál antinomikus logikáját. A zsidókérdés ennek megfelelően alakult át 

biopolitikai rasszizmussá, ami arra tett kísérletet, hogy teljesen kipusztítsa a faj életéből 

mindazt, amit veszélyezteti annak biológiai jövőjét – a szemita fajt, a zsidó népet.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43Karsai: im. 49-50. 
44 Foucault: Életben hagyni és halálra ítélni. A modern rasszizmus gyökerei. Ford: Ádám Péter. In: 

Világosság, 1992. 1. 51. Foucault kései előadása szerint a testre összpontosító fegyelmező hatalom mellett a 

19. századtól megjelenik egy szabályozó hatalom, ami az emberi faj biopolitikájaként az élőlényként 

felfogott ember életét kívánja szabályozni. Ennek a testet a biológiai folyamatokba visszahelyező hatalomnak 

a működése a népesség, a tömeg és az élet optimizálása mentén írható le.  
45 Uo. 52. 
46 Uo. 52. 
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II. 2. A MAGYAR HOLOKAUSZT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

 

A modern zsidókérdés magyar problémájának tárgyalását illetően a szakirodalomban több 

– különböző szempont felől megírt – munkát is találunk.
47

 S annak ellenére, hogy ez a 

komplex kérdéskör összetett és kielégítő értelmezése nyilván nem egyedül a holokauszt 

felől lehetséges, mégis többnyire olyan értelemkonstrukciókkal találkozhatunk, amelyben 

ez az esemény az 1944-45 előtti magyar-zsidó együttélés történetének teleologikus 

végkifejleteként nyeri el jelentését. A kauzális, minden mozzanatot az egymásrakövetkezés 

rendjébe beillesztő történeti magyarázatban a végső értelmet így a végponton álló 

holokauszt határozza meg. A holokauszt nem csupán a múltat teszi egy apokaliptikus nagy 

elbeszélés részévé, hanem minden lehetséges jövőnek is kimozdíthatatlan viszonyítási 

pontja marad. A metanarratíva ilyen formájában csupán egy kérdés marad 

megválaszolatlan, mégpedig a minden történeti pillanat érthetőségét szavatoló, a múltat és 

a jövőt kulminációs pontként összekapcsoló holokausztnak a jelentése. A kérdés tehát 

adott: mi a magyar holokauszt értelme? A probléma eleddig egyik legvilágosabb magyar 

nyelvű megfogalmazását egy Száraz György által idézett olvasó levélben találhatjuk meg: 

 
„Minden zsidókérdés, antiszemitizmus és cionizmus alapvető kérdése, punctum saliense: mi 
a zsidóság, kik a zsidók? Családom öt nemzedék óta lakik Magyarországon. Anyanyelvünk, 

műveltségünk, érzelmi és értelmi kötődésünk magyarrá tett bennünket. Számunkra nem volt 

kétséges, hogy a zsidóság: vallás. Csakhogy: míg a fajelmélet legkülönbözőbb hirdetői 
szerint a zsidó akkor is zsidó marad, ha vallását elhagyja, ugyanakkor a ’fajilag’ 

legmesszebbmenően ’árják’ is azonnal zsidók lettek, amint felvették a zsidó vallást. Évtizedek 

óta vívódom a problémával. Magyar vagyok, vallásilag ateista. És mégis: zsidónak tartanak. 

Amíg a zsidóság fogalmát – túl valláson és ’fajon” – nem tudom definiálni, addig nem tudok 
végleges választ adni.”

48
          

 

A magyar holokauszt része a holokauszt történetének, s a származásuk miatt faji és vallási 

alapon megbélyegzett magyar zsidók szenvedését és majd kétharmaduk pusztulását 

foglalja magába. A totális zsidókérdés biopolitikája, ahogy mindenütt Európában, úgy 

Magyarországon is azokat érintette, akik vagy hitük szerint tartották magukat zsidónak 

vagy származásuk okán vonatkoztak rájuk a rasszista törvények.   

A magyar holokauszt értelmezése
49

 nem választható le a modern zsidókérdés 

magyarországi történeti alakulástörténetétől, ugyanakkor végkifejletét tekintve nem is 

magyarázható meg kizárólag abból. A magyar zsidóság legnagyobb katasztrófája a 

Magyarországon törvényesen megalapozott, állami szintű diszkrimináció és a német 

totalitárius zsidópolitika összefüggésében értelmezhető. A zsidókérdés magyarországi 

totalizálását jelentő német koncepció (Endlösung) végrehajtását a német megszállás, illetve 

                                                
47 A legfontosabb, nem csupán a jelzett történeti időszakot érintő munkák e témában: Bibó István: 

Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In: Bibó: Válogatott tanulmányok II. 1945-1949. Válogatta: Huszár 

Tibor. Magvető, Bp., 1986. 621-914., Száraz György: Egy előítélet nyomában. Magvető, Bp., 1976., 

Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. (Politikai eszmetörténet). Osiris, Bp., 2001.  
48 Száraz György: im. 284-285. 
49 A magyar holokausztot – mind egyes részleteit, mind átfogóan – gazdag történeti és egyéb szakirodalom 

tárgyalja. A téma alapvető történeti összefoglalását Braham professzor végezte el kétkötetes magisztrális 

munkájában. Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon I-II. Ford: Zala 

Tamás, Berényi Gábor, Sz. Kiss Csaba, Garai Attila, Seres Iván, Hernádi Miklós. Belvárosi, Bp., 1997. lásd. 

még a munka kritikáját: Ránki György: Magyar Holocaust. In: A Harmadik Birodalom árnyékában. Bp., 

Magvető, 1988. 195-210. A téma további fontos történészi feldolgozásai közül Karsai László: Holokauszt. 

Pannonica, Pécs, 2001. 209-254., Stark Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után. 1939-

1955. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 1955.  
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a megszállók és a magyar közigazgatás közti együttműködés tette lehetővé.
50

 A német 

intervenció Magyarország szuverenitásának elvesztését jelentette, ennek következtében 

kerülhetett sor a magyar területen élő zsidók fizikai megsemmisítésére. A magyar 

holokauszt olyan rasszista alapon végrehajtott népirtásként értékelhető, amely több mint 

500 ezer magyar zsidó életét oltotta ki. A következő rövid történeti narratíva a holokauszt 

előtörténetét képező magyar zsidópolitika egyes fázisait követi nyomon, majd a 

vészkorszak eseményeit mutatja be.  

Magyarországon a zsidóság 1867 óta élvezett törvényben is rögzített polgári 

egyenjogúságot (1867. XVII. tc.). A kiegyezéstől kezdődően a magyar zsidóság helyzetét 

egyrészt a gazdasági és kulturális fejlődésben játszott meghatározó modernizáló szerepe és 

az ebben az időszakban kiteljesedő asszimiláció folyamata jellemzi.
51

 A széles körű 

asszimiláció következtében
52

Kelet-Közép-Európában egyedülálló módon ment végbe a 

zsidóság integrációja a magyar nemzettel, annak ellenére, hogy erre az időszakra tehető a 

magyar antiszemita mozgalom fellépése.
53

 A politikai antiszemitizmus kezdetét az 1875-ös 

év jelenti, ekkor hangzott el Istóczy Győző első antiszemita interpellációja a 

törvényhozásban. Magyarországon először Istóczy hangoztatott biológiai típusú 

antiszemita érveket, amikor a zsidót mint a szervezetet elpusztító parazitaként írta le.
54

 A 

kibontakozó modern antiszemitizmus az 1882-1883-as években érte el csúcspontját, a 

tiszaeszlári perrel és a rövid életű Országos Antiszemita Párt létrejöttével. A modern 

antiszemitizmus térnyerésének a későbbiekre nézvést legfontosabb hozadéka a fajelmélet 

magyarországi kidolgozása volt, ami megfelelő ideológiai bázist szolgáltatott az 

asszimiláció lehetőségét elutasító propagandához.
55

 A fajvédő rasszista diskurzusnak 

azonban létezett egy fontos magyar specifikuma is, ami miatt nem azonosítható egészében 

az antiszemitizmussal, diszkriminációja a zsidók mellett a sváb kisebbséget is érintette.
56

 

Az egyenlőség évtizedeit felölelő dualizmus kori „asszimilációs társadalmi szerződés” 

keretei közt a nemzetállami reformokat képviselő magyar nemesi elit a zsidóságban 

szövetségesre talált a függetlenség, a gazdasági modernizáció és a nemzetállam 

szimbolikus integrációjának programjához, míg ellentételezésként szabad 

vallásgyakorlatot, politikai védelmet, gazdasági-szakmai érvényesülést, az iparosodásban 

állami dotációt és az új „úri” középosztályba való részleges integrációt kapott.
57

     

                                                
50 A német megszállás és a magyar holokauszt közti összefüggést Ránki György a következőképpen 

fogalmazta meg: „A német elképzelés nem érvényesülhetett volna Magyarországon 1944. március 19-e, az 
ország megszállása nélkül. Minden jel arra mutat, hogy az ország megszállása után a németek egyik 

legfontosabb célja a ’végső megoldás’ megvalósítása volt.” Ránki György: A németek szerepe a magyar 

zsidó elpusztításában. In: im. 221.  
51 Gyáni Gábor: Az asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetben. In: Gyáni: Történészdiskurzusok. 

L’ Harmattan, Bp., 2002. 119-133.; „Erkölcstelen emancipáció” és „illuzórikus asszimiláció”. In: uo. 149-

158. 
52 1910-ben a magyarországi zsidók 77 %-a magyarnak vallotta magát. In: Ránki: A németek szerepe. 227. 
53 A magyar antiszemita mozgalomról lásd Katz: im. 321-338., 382-392., Kubinszky Judit: Politikai 

antiszemitizmus Magyarországon 1875-1890. Kossuth, Bp., 1976. Istóczy Győző eszmetörténeti 

értelmezéséhez lásd. Gyurgyák: A zsidókérdés Magyarországon. (Politikai eszmetörténet). 314-331.   
54 Peremiczky Szilvia: Irodalom és antiszemitizmus. In: A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Szerk: 
Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. Balassi, Bp., 2006. 364. 
55 Kubinszky Judit: im. 71.   
56 A magyar fajvédők egyszerre vívtak kétfontos harcot a zsidók és a németek ellen a „fajmagyarság” 

hegemóniájának megőrzése érdekében, s ez a rasszizmus folytatódott tovább az antifasiszták működésében 

is. Ennek alapján az antiszemitizmus és a nácibarátság között nem állítható fel egyértelmű ok-okozati 

kapcsolat. Ungváry Krisztián: Antiszemitizmus és németellenesség a kétfrontos harc. In: Küzdelem az 

igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. 731-750. 
57 Karády Viktor: Politikai antiszemitizmus és nemzetállam-építés Közép-Európában. In: Magyar 

megfontolások a Soáról. 144. 
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 A magyarországi modern antiszemitizmus történetét tekintve a zsidók 

jogegyenlőségének megszüntetése a Horthy-rendszer politikai gyakorlatának legfontosabb 

újdonságaként értékelhető. Európában elsőként Magyarország emelte az állami 

kormánypolitika szintjére az antiszemitizmust, ami az ún. zsidótörvények meghozatalában 

ölt testet.
58

 A tanuláshoz való jogot korlátozó numerus clausus törvény (1920. XXV. tc.) 

szövege még explicite nem tartalmazta a zsidó kifejezést, helyette a „népfajokhoz és a 

nemzetiségiekhez tartozó fiatalok” arányát kívánta visszaszorítani a felsőoktatásban.
59

 Az 

1938-ig fennálló viszonylagos nyugalom és jogegyenlőség időszakát az I. és II. 

zsidótörvények zárták le: az első törvény (1938. XV. tc.) 20%-ban maximálta az orvosi, 

ügyvédi, mérnöki kamarák izraelita tagjainak és magánvállalatok köztisztviselő inek a 

számát. A „zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról” szóló II. 

zsidótörvény (1939. IV. tc.) jelentőségét elsősorban az adja, hogy ez volt az első faji 

alapon meghozott zsidóellenes rendelkezés Magyarországon. A törvény szerint zsidónak az 

a személy számított, akinek egyik szülője vagy legalább két nagyszülője „az izraelita 

hitfelekezet tagja” volt.
60

 A közel 200 ezer embert érintő rendelkezés 6%-ban korlátozta a 

zsidóknak az értelmiségi pályákhoz tartozó kamarai tagságát, teljesen megszüntette a 

zsidók munkavállalását állami alkalmazottként, színház igazgatóként és lapszerkesztőként, 

továbbá visszaállította a numerus clausust és beszűkítette a választójogot. A III. 

zsidótörvény (1941. XV. tc.) tovább szélesítette a faji diszkriminációt: megtiltotta a vegyes 

házasságokat és börtönbüntetéssel szankcionálta a házasságon kívüli nemi kapcsolatokat (a 

„fajgyalázást”). A IV. zsidótörvény (1942. XV. tc.) megfosztotta a zsidókat földjeiktől, 

illetve megtiltotta számukra földbirtok vásárlását. A törvényi rendelkezések elsősorban 

abból a szempontból jelentősek, hogy az állami joggyakorlat szintjén engedtek teret a 

diszkriminatív fajideológiának, zsidó és magyar állampolgár közt nem vallási, felekezeti, 

hanem rasszista alapon téve különbséget.
61

 A Horthy-rendszerben intézményessé és 

legálissá tett antiszemita rasszizmus körülhatárolta azt a réteget, amely nem élvezhetett 

egyenlő jogokat a magyar állampolgárokkal. Ezek az intézkedések ugyan közvetlenül nem 

vonatkoztak a zsidóság fizikai megsemmisítésére, de azáltal, hogy meghatározták és 

körülírták ki számít zsidónak, hozzájárultak annak későbbi végrehajtásához.  

  A Vészkorszak emberáldozatokat követelő eseményei három különálló részhez 

kapcsolhatók: a munkaszolgálathoz, a deportálásokhoz és a nyilas terrorhoz.  

   A munkaszolgálat az 1941-42-es törvényi rendelkezések alapján lépett életbe. Ennek 

értelmében zsidó származású férfiak nem teljesíthettek fegyveres szolgálatot, nem 

kaphattak fegyvert, hanem kisegítő alakulatokban kellett részt venniük. A szovjet fronton a 

2. magyar hadsereghez tartozó mintegy 25 ezer zsidó férfi teljesített szolgálatot. A 

keretlegények kegyetlenkedéseinek és a katasztrofális vereségnek köszönhetően közülük 

18 ezer fő sosem tért vissza a Don kanyarból. További hatezer munkaszolgálatos dolgozott 

bori rézbányákban, akik közül a legtöbben a német visszavonuláskor, 1944 októberében 

haltak meg (köztük Radnóti Miklós).
62

         

 A magyar holokauszt legtragikusabb fejezetét a vidéki zsidóságnak Auschwitzba 

történő deportálása jelenti. Ennek első eseménye 18 ezer kárpátaljai zsidó deportálása volt 

Kamenyec-Podolszkijba, ahol nagyrészüket a németek agyonlőtték. Amíg 1942-43-ban a 

Kállay-kormány még visszautasította a végső megoldásra vonatkozó német követeléseket, 

                                                
58 Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Szerk: Vértes Róbert. Bp., 1997. 
59 A törvény végrehajtási utasításának melléklete szerint az izraelita vallásfelekezethez tartozók számítottak 

zsidónak, így a törvényi rendelkezés őket érintette. In: Karsai: Holokauszt. 216. 
60 Uo. 227-228. 
61 Azokat a zsidó személyeket, akiknek három vagy négy zsidó nagyszülőjük volt, „telivéreknek”, akiknek 

kettő, azokat „félvéreknek” nevezték. 
62 A munkaszolgálatról lásd: Karsai: im. 219-226., Gyurgyák: im. 170-173. 
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az 1944. március 19-ei német megszállás új helyzetet teremtett. Az Eichmann vezette 

Judenkommando felügyelete mellett, a magyar csendőrség és közigazgatás által 

végrehajtott deportálások (az Ungarnaktion művelet) 1944. április 29-én vette kezdetét. A 

május 15-én kezdődő tömeges deportálások július 9-ig tartottak, s ez idő alatt a naponta 

induló négy vonat szerelvényeiben egy nap több mint 10 ezer embert szállítottak el 

Auschwitzba. Birkenauban a nagyszámú magyar zsidó fogadására ekkor készült el a 

gázkamrához vezető utat lerövidítő, új háromsávos rámpa. A tábor fennállása alatt a négy 

krematórium sosem működött olyan intenzitással mint azokban a hónapokban, amelynek 

ideje alatt összesen több mint 437 ezer magyar zsidó érkezését regisztrálták hivatalosan. 

Az Auschwitz-ba érkező magyar zsidók mindössze tíz százalékát találták munkaképesnek, 

ezek egy részét másik táborba küldték, míg a többiek a gázkamrákban pusztultak el.
63

 A 

korábbi deportálásoktól eltérően a magyarországi – főként a svájci sajtókampány 

következtében – élénk külföldi visszhangot váltott ki, ami a júniusban elterjedő Auschwitzi 

jegyzőkönyvvel együtt a nyugati országokat rádöbbentette arra, hogy mi folyik 

Auschwitzban. A nemzetközi nyomás és a megváltozott hadi helyzet hatására Horthy július 

6-án leállította a deportálásokat. Ennek köszönhetően a több mint 200 ezer főnyi budapesti 

zsidóságnak átmenetileg sikerült elkerülnie a pusztulást.  

A zsidóüldözések második hulláma az 1945. október 15-ei nyilas hatalomátvétel 

után vette kezdetét. Ekkor történik meg a zsidó házak kiürítése, a férfi zsidó lakosságot 

először Budapest környéki erődítési munkákhoz vezénylik, majd november 6-ától 

megkezdődik gyalogos csoportok útnak indítása Hegyeshalom irányában. A 

„halálmenetekben” közel 50 ezer főre becsülhető budapesti zsidó vett részt. Budapesten 

eközben a nyilasok terrorja tizedelte a megmaradt zsidó lakosságot, amely ekkor már 

nagyrészt a pesti fő gettóban és a nemzetközi gettóban volt elzárva. A nyilasok egészen 

Budapest felszabadításáig végeztek ki kisebb fogolycsoportokat, és lőttek a rakparton 

embereket a Dunába. A nemzetközi mentőakciók ellenére végül a fővárosi zsidóság közel 

fele vesztette életét a nyilas uralom alatt  

 Az 1941-es népszámlálás szerint 725 ezer zsidó vallású ember élt Magyarországon. A 

faji törvények hatálya további 100 ezer főre terjedt ki. A totális zsidókérdés magyarországi 

megoldása szinte a teljes vidéki zsidóság pusztulásával végződött, amit csupán a budapesti 

zsidó lakosság egy részének sikerült átvészelnie. A magyar holokauszt áldozatainak száma 

– a 30 és 50 ezer közé becsült roma veszteség mellett – több mint félmillióra tehető.
64

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Braham nyomán Kiszely: im. 114-115. Az Auschwitzban megölt közel egymillió zsidó közül a legtöbben, 

kb. 360-390 ezren érkeztek Magyarországról. 
64 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp., 1999. 263.   
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IIIIII..  AA  HHOOLLOOKKAAUUSSZZTT  KKEERRTTÉÉSSZZ  ÍÍRRÁÁSSAAIIBBAANN  

 

 

III. 1. A HOLOKAUSZT KERTÉSZI ÉRTELMEZÉSE 

 

Kertész szövegeinek általános jellemzésekor az értelmező viszonylag könnyű helyzetben 

van, amikor azt a tematikus és művészi rendezőelvet keresi, ami az írói életműnek szigorú 

egységet kölcsönöz. Talán nem túlzott merészség kijelenteni, hogy Kertész írásainak 

alapvetően a holokauszt jelenti az érvényes belső vonatkoztatási pontját. Az írói œuvre 

ebből a kizárólagos utalásösszefüggésből nyeri el sajátos egységét és önmagán túlmutató 

értelmét. Ahogy az író fogalmaz: 

 
„Csupán ha akad egy archimedesi pontja, akkor teremt stílust a művész. Ezért vallom mint 

regényíró: Auschwitz az én számomra kegyelem.”
65

 

 

A holokausztról írni – ez a személyre szabott írói feladat mindenekelőtt a túlélőt illeti, aki 

arra predesztinált, hogy kivételként, egy sajátos történelmi tapasztalat alanyaként 

mindenkor önnön múltja és a közösségi emlékezet tanújaként szólaljon meg. S így van ez 

Kertésznél azokban az esetekben is, amikor a megnyilatkozás apropóját direkt módon nem 

a holokauszt jelenti. Kertész szövegei közt találhatók olyan művek – a Detektívregény 

vagy Az angol lobogó –, amelyek témájukat illetően nem kapcsolódnak közvetlenül 

Auschwitz ábrázolásához, ennek ellenére ezek a regények sem választhatók le a Kertész 

gondolkodásának homlokterében álló központi problematikáról. Kertész maga is utal 

esszékötetének bevezetőjében arra a különböző írásait egybefogó és összekapcsoló 

összefüggésre, amely önmaga számára is titokzatos színben, megfejtésre váró jelenségként 

tűnik fel. Ez a Kertész életmű integritását biztosító „tágabb egység” az író megfogalmazása 

szerint „egy gondolkodás-, beszéd-, sőt létmód” koherenciáján alapszik.
66

 A túlélő 

létformájának egyedisége tehát elválaszthatatlan gondolkodásmódnak és beszédmódnak 

összetartozásától, ami nyelvi kifejezést ad e létmód megismételhetetlen jelentésének. 

Kertész írói munkájának egyedi belső szerkezete létezés és gondolkodás, holokauszt és 

beszéd kölcsönös egymásravonatkozásából áll össze, ebből nyeri el irodalmi 

megszólalásmódja sajátos karakterét.  

Kertész holokauszt értelmezésének egyik legfontosabb ismérve, hogy Auschwitz-ot 

univerzális jelentőségű eseményként értékeli. Ennek megfelelően elutasítja, hogy a Soá a 

zsidóság katasztrófájaként vagy a német-zsidó ellentét keretei közt legyen olvasható. Ez az 

univerzális értelemtulajdonítás az írás számára etikai imperatívusz formájában jelenik meg.  

A holokauszt a végső dolgok körébe tartozik, ami maga után vonja, hogy írni is csak a 

végső dolgokról lehet. Ez a kizárólagosság biztosítja a műegész belső kohézióját, ami 

magán viseli a végérvényesnek és megváltoztathatatlannak tekintett kérdéseknek járó 

kizárólagos figyelem pátoszát és súlyát. S mégis, ezen egyöntetűség ellenére, ha 

végiglapozzuk Kertész írásait, azzal szembesülhetünk, hogy a következetes 

témamegjelölésen túl a holokauszt különböző megjelölései és interpretációi nyernek 

körvonalat. Ezek közül a legjelentősebbnek számunkra az a tömör definíció mutatkozik, 

melyet Kertész 2002. december 7-én, a Nobel-díj átadásának ceremóniáján fogalmazott 

meg:   

 

                                                
65 Az Auschwitz-ban rejlő kegyelem. Adelbert Reif beszélgetése Kertész Imrével. Kertész: A gondolatnyi 

csend, amíg a kívégzőosztag újratölt. Magvető, Bp., 1998. 169. 
66 Kertész Imre: A száműzött nyelv. In: uő: A száműzött nyelv. Magvető, Bp., 2001. 10. 



 18 

„Auschwitz igazi problémája az, hogy megtörtént”
67

 

 

Auschwitz megtörtént – mit jelent ez az állítás, és mi következik belőle? Egy megtörtént 

esemény utólag mindig megmásíthatatlanul lezártként, befejezettként mutatkozik meg, s ez 

végleg visszavonhatatlanná teszi mindazt, ami a múltban bekövetkezett. Ami egyszer 

megtörtént, úgy alakítja át a létező dolgok világát, hogy azok csak egyetlen 

időtapasztalatban részesülhetnek, az után (post) temporalitásában. Miután Auschwitz 

megtörtént, a mindenkori történeti most pillanata csak Auschwitz utáni jelen lehet, amely 

érvénytelenné tesz mindent, ami a holokauszt előtti (pre) időhöz tartozik. Ebből ered, hogy 

Auschwitznak abszolút értelemben nincs múltja, csak a jövő irányában nyitott egyszeri, 

lezárhatatlan jelene. Amikor Kertész újra és újra elismétli, hogy a holokauszton 

elmélkedve sokkal inkább a jövőn, mintsem a múlton gondolkodik,
68

 akkor látnunk kell, 

hogy Auschwitz temporalitása olyan folyamatos jelen, amelynek csak jövője lehetséges, 

múltja nem. Auschwitz megtörtént, nem maradt meg tehát lehetőségnek, tervnek, 

elképzelésnek, hanem megvalósult, így létező valósággá válása faktuális bizonyítéka lett 

annak, ami a múltban valaha egyáltalán lehetséges volt. A holokauszt annál a ténynél 

fogva, hogy megtörtént és realizálódott, eltörölte a múltat, s egyúttal kitörölhetetlenül 

belépett a valós dolgok történetileg létező rendjébe is.  

A holokauszt realitásával ugyanakkor olyasvalami tett szert valóságos létezésre, 

ami létrejötte pillanatában, történeti értelemben új volt. Az ember korábban nem tudta, 

hogy képes mindazt megvalósítani, ami megtörtént, ebben az értelemben Auschwitz 

mindig kivételes esemény marad. Ebből származik a holokauszt legfontosabb 

következménye, mégpedig az, hogy maga a valóság változott meg visszavonhatatlanul. A 

realitás világa többé nem lehet olyan mint a holokauszt előtt, mintha Auschwitz soha meg 

sem történt volna. Kertész számára Auschwitz megtörténte azt jelenti, hogy annak 

megítélését illetően, hogy mi a valóság, s ezzel összefüggésben mi valótlan, irreális, 

egyedül Auschwitz jelenti a támpontot. A holokauszt Kertész írásaiban tehát maga a 

Valóság, a realitás csakis Auschwitz valóságaként azonosítható. Ha tehát válaszolni 

akarunk arra, hogy miben is áll az a probléma, hogy Auschwitz megtörtént, akkor azt 

válaszolhatjuk, a probléma az, hogy csak egyetlen kizárólagos valóság létezik – Auschwitz 

valósága. Ez a közelebbi oka annak, hogy Kertész szövegeiben a holokauszt úgy jelenik 

meg, ami kivételes jelentőségénél fogva, önmagában meghatározza a mai ember valóságát 

és létállapotát.   

Érdemes egy pillantást vetni arra, hogy miként viszonyul Kertész a holokauszthoz 

mint a népirtást fajbiológiai alapon megvalósító antiszemitizmushoz. Az esszéket olvasva 

azt láthatjuk, hogy Kertész egyedül legsikerültebb esszéjében A száműzött nyelvben említi 

a holokausztot rasszista zsidóüldözésként. Mindez alkalmat kínál számára, hogy Manés 

Sperber könyvére hivatkozva kifejtse, számára sem a Biblia, sem az izraeli patriotizmus, 

hanem „a történelem abszurditása” az egyedül elfogadható válasz a történtekre: 

 
„Igaz ugyan, hogy, mint Manés Sperber a ’Churban’ című kitűnő könyvében rámutat, a 

világtörténelemben először fordult elő, hogy a zsidókat nem a hitük miatt üldözték, hanem 

faji alapon: a hitéhez hű zsidó mégis a Bibliában fogja keresni szenvedései magyarázatát, s 
nem a történelem abszurditásában.”

69
 

 

                                                
67 Kiemelés az eredeti szövegben. uő: A stockholmi beszéd. Magvető, Bp., 2002. 19. 
68 Uo. 24. 
69 Manés Sperber Churban – oder Die unfassbare Gewissheit című írására Kertész már az 1991-es Hosszú, 

sötét árnyék című előadásában is hivatkozik, ahol elsősorban a zsidóüldözés vallásos jelentést nélkülöző 

megnyilatkozását emeli ki a szövegből, s nem tesz utalást a faji ideológia szerepére. 67-68. 

uő: A száműzött nyelv. 287. 
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Kertész holokauszt-értelmezésének egyik fontos pillére, hogy bár elismeri az antiszemita 

rasszizmus újdonságát, ennek a mozzanatnak értelmezésében mégsem tulajdonít alapvető 

jelentőséget. Számára a holokauszt tipikus alanya a sem a hébert, sem a jiddist nem 

beszélő, szenvedéstörténetét ezért valamelyik európai nyelven elbeszélő „hitét vesztett, 

emancipált és asszimiláns zsidó polgár és kispolgár.” Ezek a sorok egyúttal Kertész zsidó 

identitásának önmeghatározásaként is olvashatók, aki ugyanakkor önmagát az európai 

kultúra „szellemi száműzöttjeként” nevezi meg.
70

         

Auschwitz megtörtént – egy kivételesen egyszeri valóság – a zsidókérdés faji 

totalizálása – lehetségessé vált. A Kertész által a hosszú évtizedek alatt a probléma 

feldolgozására szentelt korpusznak Auschwitz jelenti a megtörtént valóságalapját, azt a 

végső referenciát, amely fundamentumát jelenti az írói életműnek. S Auschwitz 

meghaladhatatlan végső valóságához képest az irodalom azonban sosem lehet több és 

sosem lehet más mint a holokauszt irodalmi fikciója.   

 

 

III. 2. A TÚLÉLŐ  

 

A holokauszt tapasztalata Kertész írásainak elemzésénél azon nyilvánvaló okból 

megkerülhetetlen, mert egy az író számára elidegeníthetetlen léthelyzet szükségszerű 

elfogadásához és felvállalásához kapcsolódik. Kertész írói alapállását mindenekelőtt egy 

olyan sajátos alanyi megszólalásmód határozza meg, amelyet a túlélő megnevezéssel 

illethetünk. Az egyes művekben a túlélő szólal meg hangként és kölcsönöz arcot a 

különböző írásoknak, egyedül ő az alapja és lehetőség-feltétele létmód, gondolkodásmód 

és beszédmód korábbiakban jelzett rejtélyes koherenciájának. A holokauszt írójaként 

Kertész sajátos alkotói pozíciója abban nyilvánul meg, hogy szót ad annak az egyedül 

általa hitelesíthető tapasztalatnak, hogy mit jelent túlélő egzisztenciaként létezni. Ebből 

ered Kertész irodalmi nyelvének egyik legfontosabb attribútuma, a szövegekben kizárólag 

önnön tapasztalataira hagyatkozó narrátori tudáspozíciót jellemző egyöntetűség és 

egyszólamúság. Azáltal, hogy Kertész sajátos pozíciója a túlélő szerepében meghatározott, 

úgy kell egy közös tapasztalatra visszavezethetetlen eseményt kifejeznie, hogy az elbeszélt 

történet vagy megformált gondolat egyedül önmagáért hivatott jót állni. Ahogy Canetti 

fogalmaz, a túlélő hatalma mindig egyedülvalóságából ered.
71

 Ez az önmagára hagyatkozó 

beszédmód arra utalt, hogy kijelentéseinek hitelességét egyedül önmaga előtt igazolja, 

miközben a kommunikatív helyzetnél fogva szükségképpen másokhoz is beszél. Erről a 

dialógus iránt közömbös megszólalásmódról tehát elmondható, hogy alapvetően a túlélő 

magányos egzisztenciájára szabott.
72

        

A huszadik század történelmi kataklizmái megteremtették a túlélő típusát, az 

emberi létmód egy specifikus, a történelmi tapasztalattól leválaszthatatlan formáját. A 

különböző történelmi események túlélői rendelkeznek azzal a személyes teherrel és 

                                                
70 Uo. 288. 
71 Elias Canetti: A túlélő. Ford: Bor Ambrus. Európa, Bp., 1983. 5. 
72 A monologikusság kérdése főként Kertész esszéi kapcsán visszatérő eleme annak a recepciónak, amely a 
kilencvenes évek hazai irodalomtudományos beszédmódjának a nyelv szerepét és dialógust preferáló 

normája alapján fogalmazta meg kritikáját Kertész értekező szövegeivel kapcsolatban. Ez jelenik meg „az 

apokalipszis prófétájának” az irónia és a ’szavak hűtlenségéből’ eredő nyelvi esendőség belátása által 

elbizonytalanított, de alapjaiban megkérdőjelezhetetlen attitűdjének (Vári György) vagy a „a világ 

sokszínűségét, a dolgok megítélhetőségének eltérő távlatait, többértelműségét” „árnyalatlan 

kinyilatkoztatások, sommás megállapítások” révén elleplező beszédpozíciónak (Szirák Péter) a leírásában. In: 

Vári György: Esztétikum, Auschwitz, történetfilozófia. In: Értelmezések az elmúlt századból. Szerk: Kálmán 

C. György, Orbán Jolán. Sensus Füzetek, Jelenkor, Pécs, 2002. 153-182.; Szirák Péter: Kertész Imre. 203-

208.  
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kiváltsággal, hogy ők az életben maradtak, akik túlélték mindazt, ahol mások – barátok, 

családtagok, bajtársak – az életüket veszítették. A túlélő számára ezért az élet mindig a 

halál túlélését jelenti, amely elsődlegesen mindig azok halálához viszonyítva nyeri el 

jelentőségét, akik ugyanazon tapasztalat részesei és áldozatai voltak. Ebben az értelemben 

sorolható be Kertész a hat millió áldozatot követelő holokauszt túlélőinek sorába. 

   Az életben maradott helyzete indirekt módon úgy is leírható, hogy ő az, aki nem halt 

meg. A túlélő a halál élő szemtanúja, akinek tanúságtétele abban áll, hogy látta 

sorstársainak pusztulását. Mindez azzal jár – ahogy arról Primo Levi írt –, hogy a túlélők 

az események szemtanúiként a „titokhordozók” (Geheimnisträger)
73

szerepébe kerülnek. A 

holokauszttúlélők mindaddig őrzik titkukat, mindazt, amit láttak és tapasztaltak, amíg 

léteznek, életben vannak.  

A holokausztnak megvannak az áldozatai, bűnösei és túlélői, aki más-más módon 

váltak részeseivé Auschwitz történelmi tapasztalatának. A holokauszt kapcsán a túlélés 

különböző módozatairól beszélhetünk, amennyiben voltak, akik a munkaszolgálatot vagy a 

nyilas terrort élték túl, mások a deportálás elől menekültek meg vagy a gettóból, s végül 

vannak azok a túlélők, akik valamelyik munka- vagy koncentrációs tábor 

megpróbáltatásait elviselve maradtak életben. Kertész a holokauszt azon kevés túlélője 

közé tartozik, aki megjárta Auschwitz-ot, Buchenwaldot és a zeitz-i tábort, akinek tehát 

valamelyik lágerból sikerült épségben és életben hazatérnie.  

 Kertész szövegeiben visszatérő alaptémaként bukkannak fel a túlélés problémáját 

tárgyaló passzusok. Ezek a gondolatmenetek a túlélőt elsősorban mint kivételt értelmezik, 

aki valamilyen ismeretlen oknál fogva kívül került a halálgépezet mechanikus és 

szabályozott működésén. Kertész számára ez a kivételesség nem egyszerűen egy tény 

felismerését jelenti, hanem önnön helyzetének definiálását is. A hang, amely Kertész 

írásaiban megszólal és egyedi vonást kölcsönöz az írásoknak, mindenkor az önmagát 

kivételként értelmező túlélő hangján beszél. Ahol tehát elméleti értelemben a szubjektum 

helye található, Kertész esetében ezt a meghatározó vonatkoztatási pontot a túlélő tölti be. 

Kertész írásainak jelentésétől elválaszthatatlan az a tény, hogy a szövegbeli állításokat és a 

fikciókban elbeszélt történeteket a holokauszt egyik túlélője közli. A szövegnek általában 

tulajdonítható alanyi státusz Kertész esetében kizárólagos érvénnyel egyedül a túlélő 

karakterére van megformálva, a szövegekben és a szövegek által mindenkor a túlélő szólal 

meg, hogy elmondja és ezáltal felmutassa kivételes igazságát.  

 Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy ki az, aki beszél Kertész írásaiban, a 

választ tehát úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a holokauszt túlélője. Elemzésre vár azonban 

még annak tisztázása, hogy mit jelent pontosan a túlélés ebben a kontextusban, mi az 

értelme a túlélés kifejezésnek. A túlélés olyan elméleti kérdés, amellyel kapcsolatban 

többfajta értelmezői választ ismerünk, ennek megfelelően Paul de Man vagy François 

Lyotard írása a túlélés-koncepciók különböző típusait képviselik. De Man a referenciát, a 

jelentésadás, a kimondás vágyát nélkülöző, szigorúan a nyelvek közti kapcsolatként 

felfogott fordítás problémája kapcsán beszél a fordításnak az eredetihez viszonyított 

„életen túli életéről” (überleben), amely „a meghalás fájdalmán” keresztül egyszerre erősíti 

meg az eredeti szöveg halott-voltát és egyúttal önnön utóéletét. Az eredeti nyelv töredékeit 

tovább tördelő fordításban a tiszta nyelv trópusként éli túl az örök száműzetésre ítélt 

eredetit, ami jelentés és trópus összeegyeztethetetlensége folytán elsősorban a saját nyelv 

helyreállíthatatlanul szétdarabolt idegenségét mutatja fel.
74

 A visszanyerhetetlen eredetet 

Kertész A száműzött nyelv című írásában mint az anyanyelv elvesztésének tapasztalatát 

fogalmazza meg, amely miközben deklarálja, hogy a holokausztnak nem lehet nyelve, 

                                                
73 Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek. Ford. Betlen János. Európa, Bp., 1990. 12. 
74 Paul de Man: Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Ford: Király Edit. In: Átváltozások, 

1992. 4. 74-79. 
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egyúttal az idegen (a német) nyelv szerepét hangsúlyozza saját íróvá válásának 

folyamatában. A nyelvkrízis további következménye, hogy az írás révén megalkotható 

túlélő figurája egyedül a nyelv még megmaradt, „megcsonkított töredékeiből” 

szerkeszthető csupán egybe.
75

 

 Lyotard szövege a túlélés kétféle módozatának – a gyermekkor és a fajfenntartás –

feszültségére épül. A freudi életösztönöknek megfeleltethető, mindig növekvő 

komplexitásra törekvő fajfenntartási ösztön a túlélő olyan típusát hozza létre, akit egy 

állandóan elhalasztott megsemmisülés fenyeget. A reprodukció által szabályozott 

ismétlődő és folyamatos túlélésnek ez a típusa nem ismeri a váratlan új kezdet lehetőségét. 

Ezzel áll szemben a radikális változtatás lehetőségét magában hordó gyermekkor, amely 

úgy tartja fenn a nemlét iránti érzékenységét, hogy eközben képes kiigazodni az 

életösztönök komplex világában is. Az önmagukat túlélő életösztönök világát, a 

halálösztönt (anorganikus kezdetet) jelentő gyermekkor szelleme nem utasítja el, hanem 

oly módon fogadja el mintha valóban létezne. A fajfenntartás mintha világában túszként 

megmaradó, azt szegénységben túlélő gyermekkor Lyotard szerint a kezdetnek tartozik 

kötelezettséggel, amikor vigaszt nem ismerő itt-maradóként engedelmeskedik a 

hagyományozás feladatának.
76

 A gyermekinek ez a reprodukcióval szembeni túlélése 

Kertész esetében elsősorban a Sorstalanság gyermek főhősével és a fajfenntartási ösztönlét 

elutasítását feldolgozó Kaddissal hozható kapcsolatba.  

Mindezen analógiák ellenére, Kertész esszéiből és szépprózai írásaiból a túlélés egy 

pontosan körvonalazható egyedi problémája bontakozik ki. A túlélés Kertésznél alapvetően 

az Auschwitz létrehozta totális kényszerhelyzetre vezethető vissza, amelynek elsődleges 

következménye abban áll, hogy megfosztja a túlélőt individuális szabadságától. A 

deportálás és a koncentrációs tábor sajátossága, hogy a fogoly számára az életben maradás, 

az élet puszta fenntartása marad egyetlen lehetőségként. Ehhez a nihilista túléléshez 

azonban nem társíthatók közvetlenül kulturális értékek.
77

 A kizárólag a létfenntartási 

ösztönre redukált létmód a túlélőt úgy változtatja egy szigorú determináció alanyává, hogy 

az puszta életénél fogva a gyilkos szisztéma működtetőjévé válik. Amíg tehát a túlélő 

életben van, nem tehet mást mint Auschwitz szükségszerűségének engedelmeskedik. Az 

életben maradás ezért nem pozitív, hanem szégyenteljes állapot, mivel a túlélő léténél 

fogva a totalitarizmus fennmaradásához járul hozzá.
78

 Amíg a totalitarizmus fennáll, a 

túlélő számára kizárólag a fogságot ismétlő egzisztenciális helyzetek, a rabélet 

végeérhetetlen folytatását felkínáló újabb és újabb színterek léteznek: Auschwitz után a 

kultúra is kizárja a szabadság tapasztalatát.79 Mivel a túlélő számára nem létezik kiút, 

egyedül az öngyilkosság marad mint az aporetikus helyzet cselekvő megoldása. Erre 

szolgáltat többek közt a táborok túlélői közül Paul Celan, Primo Levi, Jean Améry, 

Tadeusz Borowski szuicidiuma szomorú példát. A saját élet szabad akaratból elkövetett 

elpusztítását Kertész úgy értékeli, hogy elkövetői „túl hamar felismerték a túlélés 

képtelenségét”.
80

Velük ellentétben Kertész – ahogy mondani szokta, a Kádár-rendszer 

totalitarizmusának köszönhetően – életben maradt, s egyetlen feladvány maradt mindössze 

számára, megtalálni a túlélés abszurditására a végérvényes megoldást.
81

     

                                                
75 Kertész: A száműzött nyelv. 287., 292-295. 
76 Françis Lyotard: Az életben maradó. Ford: Balogh István. In: Antropológia az ember halála után. 107-111. 
77 Kertész: A boldogtalan 20. század. In: uő: A száműzött nyelv. 18. 
78 Uo. 100. 
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A túlélés értelmezésének egyik Kertésznél hangsúlyosan megjelenő vonása, hogy 

maga az élet, az önmagában vett élet jelenik meg alapproblémaként. Az életre vonatkozó 

problémafelvetés elsősorban antropológiai keretek közt vetődik fel, amennyiben 

kifejezetten az ember életének megértését követeli meg. Az életben maradó számára 

ugyanis az Auschwitz után lehetséges élet elveszti azt a magától értetődő értelmét, amely 

az élet tiszteletéből, az élet értékébe vetett feltétlen hitből táplálkozik. Auschwitz után az 

Ember eszménye és a humanizmus eszméje Kertész számára már nem fogadható el régi 

formájában.
82

 A túlélés legsúlyosabb ellentmondása abból származik, hogy ’élni’ már nem 

jelent pozitív értéket, mert a holokauszt az ember legalapvetőbb meghatározottságába, a 

létfenntartási ösztönbe írta bele pusztító negativitását. Erre vezethető vissza, hogy Kertész 

írásaiban a vitalitás kérdése is újra és újra felmerül. Mit jelent élni, illetve miként lehet 

túlélőként élni, ezek a kérdések alapvetően a vitalitás összefüggésében válaszolhatók meg.  

De ki ez a holokauszttúlélő a túlélők között, adódik a kérdés, aki az általában vett 

túlélést a maga individuális tapasztalatának megfelelően a maga nyelvén formálja meg. A 

túlélés egyedi élettörténete a túlélés általános problematikáját mindig egy szinguláris 

igazság tanúságtételére bontja le. Arra nézvést, hogy az életben maradás miként ölti 

Kertész írásaiban egy elidegeníthetetlenül egyedi tanúságtétel formáját, a halál személyre 

szabott módja határozza meg. Kertésznél a túlélés igazsága ugyanis nem merül ki mások 

halálának szemtanúságában, hanem magába foglalja a saját halál tapasztalatát is. Amikor 

tehát Kertész esetében a túlélés jelentéséről beszélünk, akkor látható, hogy a túléléstől 

elválaszthatatlan a halálnak ez a megélt egyedi formája. A sajátként megélt halál 

túlélésének két fontos feldolgozása érhető tetten Kertész írásaiban. Az első egy fiktív 

ábrázolás, melyet a Sorstalanság azon részlete beszél el, amelyben a buchenwaldi láger 

talaján más testek között magatehetetlenül heverő Köves Gyuri előtt egy pillanatra 

felidéződik a szelekciót végző auschwitzi orvos szeme, s az ólmos ég felhői közül annak 

„gyors, fürkész” tekintetét látja előbukkanni.
83

 A testi egészséget és munka- illetve 

életképességet felmérő orvosi tekintet mellett a másik leírás egy dokumentum tartalmához 

kapcsolódik. Kertész 2002-ben kapta meg a buchenwaldi emlékhely igazgatójától annak az 

1945. február 18-ai keltezésű napi lágerjelentésnek a másolatát, amelynek Abgänge rovata 

egy Kertész Imre nevű zsidó gyári munkás haláláról tudósít. Előadásában Kertész úgy 

kommentálja önmaga tényszerűen is dokumentált halálát mint a túlélés olyan lehetőség-

feltételét, ami hitelesíti a kertészi narratíva alapigazságát is:    

 
„Egyszer meghaltam már tehát, azért, hogy élnem lehessen – s talán ez az én igaz 

történetem.”
84

 

 

Kertész a holokauszt túlélői közt azon kevesek közé tartozik, akik az alkotómunka révén 

vállalták a szembenézést a múlttal. Művei révén Kertész belépett azon írók közé, akik 

Auschwitz irodalmi reprezentálását választották az írás tárgyául. A túlélőként élt élet így 

elválaszthatatlanul egybefonódik az írói egzisztenciával, s arra nyújt példát, hogy az 

irodalom milyen lehetőséget kínál a múltfeldolgozást illetően. Kertész pályáját végigkíséri 

ennek a problémakörnek az értelmezése, az alábbi két idézet is az élet és irodalmi 

ábrázolásának összefüggéseit tárgyalja.  
 

„Mármost ilyen körülmények között a művészet (irodalom), amely az élet problémája helyett 
csupán az élet problémáit kívánja látni, maga is funkcionális, alkalmazott, tüneti művészetté 

lesz valódi helyett. (…) 
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Minden körülmények közt élni – ez a probléma, talán a probléma.”
85

 

 

Auschwitz után az élet a létfenntartási ösztönre redukált létezés problémájaként jelenik 

meg, amelyet a holokauszttúlélő csak szégyenként képes megélni, mivel életével 

Auschwitz totális hatalmának győzelmét igazolja vissza. Ez a végletekig determinált 

egészében vett élet egyszerre a negativitás és a totalitás által meghatározott. A 

feloldhatatlannak tűnő helyzetnek egyetlen érvényes és akceptálható feloldását az irodalom 

által történő emlékezés jelentheti. A túlélő az írás útján néz szembe azzal, ami nem csak a 

történelmi múltat, de mindenekelőtt túlélő egzisztenciájának jelenét is, s ezáltal önnön létét 

is meghatározza. Az egyedül túlélésként élhető élet az írás által nyer tehát új értelmet, s 

ezzel összefüggésben, az írás alapjaiban változtatja meg a túlélő helyzetét. Mindaz, amin 

ez az élet túl van – Auschwitz –, s amit az idő egyre távolabb sodor, az írás emlékezete 

visszahozza, s nem csupán mechanikusan felidézi, hanem kreatív módon újra is létesíti. 

Kertészt a táborok helyszínein tett eredménytelen látogatásai végül a következő belátás 

megfogalmazásáig vezetik el:        

 
„Ez meghatározta életét – életemet. Megértettem, hogy ha szembe akarok szállni múló 

önmagammal és a váltakozó színterekkel, alkotó emlékezetemre hagyatkozva kell 

újrateremtenem mindent.”
86 

 

A túlélő nem szabadulhat Auschwitz árnyékától, amely végigkíséri életét. Az írás 

elsősorban arra szolgál, hogy a mulandóság ellenében megőrizze az újrateremtett múltat. 

Ez a megírt múlt így részesülhet a múlhatatlanból, amit az irodalom által ismerhet fel és 

tudhat a sajátjáénak. Az írás így abszolút értelemben ad választ a holokauszt túlélőjének a 

túlélés problémájára, amennyiben az írás nem csupán Auschwitz-ot, hanem magát a túlélőt 

is túléli. Mert végső soron csak az írás éli túl a holokausztot, hogy beteljesítse azt, amire 

halandóságánál fogva a túlélő véges egzisztenciája nem lehet képes. Kertész epikájában a 

túlélés végső értelme – túlmutatva a holokauszttúlélő létén – az írásban nyeri el 

megvalósulását. Ezért az írás, erről szólnak a művek: 

  
„Nincs is könyvem, amely valójában ne erről szólna: a túlélés kényszerítő és megszégyenítő 

processzusairól.”
87

 

 

  

III. 3. AZ ÍRÓ EGZISZTENCIA 

 

Kertész irodalmi nyelvének alanya a túlélő, akinek egyetlen elbeszélésre érdemes témája 

létezik: az életet egészében problematikus színben feltüntető holokauszt eseménye. A 

következőkben a túlélő szövegbeli létmódjának olyan értelmezését kíséreljük meg, amely 

arra kíván választ találni, hogy miként dolgozza fel Kertész túlélőként Auschwitz-ot. Ezt 

mindenekelőtt az írói alkotómunka határozza meg, amely nem marginális, hanem 

konstituáló eleme a túlélő létének. Az életben maradott az íráson keresztül érti meg sajátos 

léthelyzetét, az elkészült regények által, amelyek fikcionálják Auschwitzot, irodalmi 

formát kölcsönözve a totális zsidókérdésnek.  

Kertész szövegeinek elsődlegesen az a tény kölcsönöz sajátos karaktert, hogy 

bennük az alanyi státuszt elfoglaló túlélő beszél a holokausztról. A túlélő az ember létének 

egyik lehetséges megvalósulásaként interpretálható, amelyhez mindenkor sajátos létmód 
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tartozik. A túlélő létmódusza a nyelvben egy specifikus beszédmód formájában nyilvánul 

meg, ami annak megfelelően nyeri el egyedi arculatát, ahogy a túlélő a maga 

hamisítatlanul egyéni módján viszonyul önnön létéhez. A túlélést sokféleképpen 

feldolgozható, ezért is fontos körvonalazni azt a Kertész által választott utat, amely 

megkülönbözteti őt más holokauszt túlélők múltértelmezéseitől.    

Általában véve a lét modális meghatározottsága az ember létezéséhez mint 

strukturális komponens tartozik hozzá. A létmódusz ilyen szerkezeti ontológiai evidenciája 

hordozza annak lehetőségét, hogy minden individuum a maga egyéni módján lehet az, aki. 

Ezért mondhatjuk, hogy létmód és beszédmód az emberi létezés szükségszerű lehetőség-

feltételét jelenti. Amíg azonban általában ez az ontológiai-nyelvi modalitás önmagában 

nem alakul át problémává, s megmarad a külső és belső evidens létfeltételének, addig 

Kertész esetében épp annak lehetünk tanúi, hogy a túlélő önértelmezésének vezérfonalát 

kifejezetten a lét- és gondolkodásmódhoz való autentikus viszony megalkotása jelenti. A 

Kertész-szövegek túlélője nem fogadja el természetes alapként létmódjának eredendő 

beállítottságát, hanem a modális jelentésképzést az írás konstitutív mozzanatára bízza rá. 

Kertész a holokauszt túlélője, ez a létmód esetében az írói szereppel kapcsolódik össze, 

ami azonban önmagában még nem feltétlenül egzisztencialista diszpozíció. A holokauszt 

túlélői között számos olyan írót találhatunk, akinek művei nem egzisztenciális 

problémaként dolgozzák fel Auschwitzot. Kertész esetében azonban a túlélő író létmódja 

nem problémamentesen megélhető adottság, hanem maga a probléma. Az írás által létezni, 

s csak a túlélő létét írni mintha kizárólag az írás tarthatna életben, s egyedül a túlélés lenne 

az, ami megírható, mindez Kertész szövegeiben egzisztenciális jelentőséggel telít minden 

leírt szót, papírra vetett sort. Azáltal, hogy a túlélő számára önnön létmódja ölti magára az 

alapprobléma jelentését, a beszéd- és gondolkodásmód is ennek a megváltozott ontológiai 

szituáltságnak megfelelően alakul át egzisztenciális értelemben vett irodalommá.  

A kertészi túlélő önnön dokumentált halálát követően az élethez mindig csak egy 

határon túlról, túl-élőként viszonyulhat. Ebből fakad, hogy maga az egészében vett élet, az 

élet totalitása jelenti az alapkérdést, mivel a túlélő mindig túl van az élet teljességén. 

Miközben túl van, mégsem halott, ezért más szempontból mégis bennefoglalt a pozíciója a 

létezésben. A túlélő ezen kettős – egyszerre külső és belső – ontológiai-nyelvi helyzete 

alapján alakítja ki Kertész viszonyát saját túlélő voltához. Mégpedig olyan önértelmezői 

relációban, amelyben a külső és belső visszavezethetetlen egymásra, így a túlélő számára 

önnön egyedi létmódja alakul át kardinális problémává. A transzcendencia és immanencia, 

a túl és az innen közti elszigetelt szituáció a túlélő egy sajátos karakterét rajzolja elő: az 

egzisztencialista túlélőét. Kertész szövegeiben az önnön létmódjában kérdésessé vált túlélő 

egzisztenciája az, ami az ontológiai helyzetnek megfelelően nyelvi kifejezést kap. Ez a 

túlélő nem teljesen élő, ahogy nem teljesen halott, aki számára tehát épp az a probléma, 

hogy miként lehetséges egyáltalán, hogy képes így – ezen létmód szerint – létezni. Az 

ontológiai modalitásnak ez a kérdése alapvetően a létkérdés egy olyan típusú 

megfogalmazása, amelynek jelentését az egzisztencializmus határozza meg. Kertész írói 

teljesítménye ezért elsősorban az egzisztencialista létértelmezés keretei közt interpretálható 

adekvát módon.  

A magyar recepcióban Kertész írásainak az egzisztencializmussal való 

összekapcsolását a kilencvenes évek elején Dávidházi Péter kritikája
88

 vetette fel, s a 

                                                
88 A kritika szerzője szerint Kertésznél a lényét egyedül önmaga megalkotó individuum a meghatározó 

egzisztencialista vonás, amely egyrészt az arctalan tömeglét ellenében, másrészt a végső szabadulásként értett 

halál tudatában megélt egzisztencia felmutatásában érhető tetten. Dávidházi Péter: Hányatott múlt az 

utószerkesztés révében. Sorsértelmezés Kertész Imre Gályanaplójában. In: Dávidházi: Per passivam 

resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. Argumentum, Bp., 1998. 346-347.   
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későbbiekben többen is kapcsolódtak ehhez a belátáshoz.
89

 Ami ennél fontosabb, hogy 

maga az író is konstatálta ezt a szellemi rokonságot, mégpedig olyan jelentőségű 

eseményként, mint ami alapjaiban, „gyökereiben” határozta meg gondolkodásmódját.   

     
„Egy Sartre-monográfia. Kényszerű újrafelismerése, hogy az ő világukból származom. 

Gyökereim e háborút követő egzisztencializmus talajába nyúlnak: teremhet ezen a talajon 

még valami friss táplálék? Alighanem korszerűtlen figura vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem értem a világot, de azt mindenképp, hogy a világ nem ért (nincs kedve érteni) engem.”

90 

 

Az egyik nem elhanyagolható hatástényezőt tehát Kertész számára az egzisztencializmus 

jelenti, ahogy ő maga egy kérdésre válaszolva megfogalmazta, ez egyrészt a saját nyelv 

visszavételének írói munkájában öltött testet, másrészt abban a felismerésben, hogy a 

„szerkezetek, társadalmi rendek” kívülségével szemben elsősorban a „saját léte a 

valóság”.
91

 Az egzisztencialista szerzők közül mindenképpen Albert Camus, s különösen A 

közöny jelentőségét kell elsőként említeni, ennek a regénynek tulajdoníthatjuk a 

legnagyobb szerepet Kertész írói szemléletmódjának alakulásában.
92

 Camus-höz hasonlóan 

Sartre nevével is gyakran találkozhatunk Kertész szövegeiben, bár ez a hatás 

másodlagosként értékelhető. A különbségeket sem figyelmen kívül hagyva, a 

Gályanaplóról írt kritikájában Angyalosi Gergely mutatott rá a kötet néhány olyan 

szöveghelyére, amely Sartre modorában íródott, s Az undor főhősének szemléletmódjához 

hasonlít.
93

   

 Az egzisztencialista gondolkodók közül leginkább Kierkegaard szerepét érdemes még 

megemlíteni.
94

 Kierkegaard egzisztencializmusa Hegel spekulatív fenomenológiájával 

szemben kérdőjelezi meg „a külső a belső, s a belső a külső” tételt
95

, s a „győzedelmes” 

dialektika által az abszolút tudásban „megszüntetve-megőrződő” tudattal szemben az 

egzisztencia kibékíthetetlen vagy-vagy állapotát állítja szembe.
96

 Kertész hasonló 

gesztussal utasítja el az olyan Auschwitz ábrázolásokat, amelyek szerint az emberi tudat 

sértetlenül és győzedelmesen
97

 léphet túl a táborokban legyilkoltak ezrei felett. A hegeli 

állítás, miszerint a történelem az ész képe és tette, Kertész számára az utolsó 

történelemfilozófiai tézist jelenti, mivel a holokauszt lényege épp abban rejlik, hogy 

                                                
89 Dávidházi nyomán egyes értelmezők újfent kiemelik Kertész írásainak bizonyos egzisztencialista vonásait, 

azonban ezek az utalásszerű megjegyzések a legtöbb esetben olyan esetleges szempontok mentén történnek, 

amelyek önmagukban se pro se kontra nem támasztják alá Kertész egzisztencializmusát, mint teszik azt 

például a „közösségi identitással szembeni ignoranciára” (Szirák) vagy a teljes „értelemhiányra” (Kulcsár-
Szabó Zoltán) vonatkozó állítások. Lásd. Szirák: Kertész Imre. 167.; Kulcsár-Szabó Zoltán: Felszámolt 

történetek. Kalligram, 2004. 4. 110-111., Külön álláspontot képvisel Molnár Sára, aki azon érv mentén 

utasítja el Kertész és a számára „kontúrtalan, nehezen behatárolható hagyományként” megmutatkozó 

egzisztencializmus közti kapcsolatot, mert „a humanizmus, a szubjektum, vagy az önmegalkotás 

nevetségesen kevésnek bizonyul a hullahegyekkel szemben”. Molnár Sára: Ugyanegy téma variációi. 276-

277.  
90 Kertész: Gályanapló. 127. 
91 Uő: A haláltudat mint vitális erő. In: uő: A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. 204-205. 
92 Kertész önéletrajzi dialógusában Thomas Mann mellett Camus művét említi olyan elementáris erejű 

hatásként (évekig kiheverhetetlen „halálos csapásként”), amely 1957-től alapjaiban változtatta meg az 

irodalomhoz való viszonyát. Uő: K dosszié. 190-191. 
93 Angyalosi Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. In: Angyalosi: 

Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok. Kijárat, Bp., 2004. 87-88.  
94 Lásd. Kertész: Az Auschwitzban rejlő kegyelem. 177. 
95 Lásd Søren Kierkegaard: Vagy-Vagy. Ford: Dani Tivadar. Osiris, Bp., 2001. 9. 
96 A tudat és az egzisztencia feszültsége Kierkegaard-nál másutt mint a „végtelen rezignáció” és a hit lovagja 

közti ellentét jelenik meg. A hitbe történő ugrást megelőző filozófiai stádium az „örök tudat” állapota, ahol a 

tudat pozíciója nem rendül meg. „A rezignációhoz nincs szükség hitre, hiszen a rezignációban örök 

tudatomat nyerem el (…)” In: Kierkegaard: Félelem és reszketés. Ford: Rácz Péter. Európa, Bp., 1986. 52. 
97 Kertész: Kié Auschwitz? 246-247.  
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kivételes volta miatt visszavezethetetlen az ésszerű világkép igazságára.
98

 Ahogy 

Kierkegaard elutasítja a külső és a belső a hegeli logika szerint végbemenő azonosítását, 

úgy Kertész szerint sincs köze egymáshoz a külsőnek és belsőnek, azaz „a történetnek az 

egzisztenciához”.
99

    

   A túlélő tudata nem képes áthidalni a külső és a belső közt – a holokauszt által 

okozott – tátongó szakadékot. A megfelelés fenomenális szerkezetének ilyen megbomlása 

az életben maradottat arra kényszeríti, hogy az elérhetetlen külsővel szemben önnön 

létében keressen magyarázatot a miértre. Ebben a szituációban, amikor a tudat számára 

semmi sem nyújt kapaszkodót, az alany egyedül önnön létére kénytelen hagyatkozni. Az 

egységes, a külsőt és belsőt is igazoló fenomenális értelem azonban nem adott, így a 

holokauszttúlélőnek az önnön létéhez való viszonyát ez a hiánytudat határozza meg. Abból 

kifolyólag, hogy Auschwitz-ra a tudat nem adhat kielégítő magyarázatot, mégis ez a hiány 

határozza meg totalitásában a létet, a túlélő önnön létét csak a hiányhoz, a semmihez, a 

halálhoz képest definiálhatja. Az önnön létmódjában is kérdésessé váló túlélő 

létértelmezése ennél fogva nyeri el egzisztenciális karakterét. Ennek mentén jellemzi 

Kertész önéletrajzi művének egyik mondatában a holokauszttúlélőt a következőképpen: 

 
„kivételes és szabálytalan egzisztencia”

100
 

 

A szabályt a halálgépezet mechanikus működése jelenti, amelyhez képest a túlélő véletlen 

baleset, a tömeggyilkosság rendjén kívüli, atipikus jelenség. Ha Auschwitz a gyilkosság 

szisztematikus és önnön logikájának engedelmeskedő gépezete, akkor ennek a halált 

termelő rendszernek az, aki életben marad, csak üzemzavara, rendellenessége lehet. 

Kivételességére az ész és a tudat nem képes megfelelő válasszal szolgálni, ezért a túlélő  

kiszolgáltatottja marad a holokausztnak, amit folyamatosan megélni kénytelen, hogy ebben 

az egzisztálásban alakítsa ki személyes viszonyulását a felfoghatatlanhoz. Mivel 

Auschwitz-cal szemben a tudat néma, így a túlélő sem képes tudatosan feldolgozni a 

történteket, miközben kizárólag ez a hiány határozza meg létét, s arra van ítélve, hogy 

ebben a némaságban egzisztáljon. A túlélőnek nincs más tulajdona mint „sorsa, puszta 

egzisztenciája”
101

. Ez a tudat számára feldolgozhatatlan, ám mégis egyedül élhető létforma 

mint alaptéma kölcsönöz Kertész írásainak alapvető egzisztenciális értelmet.   

 Az egzisztencializmus kifejezés nem egy filozófia megjelölése, hanem a tradicionális 

– felületes, élettől távoli, akadémikus és rendszerekben gondolkodó – filozófálással 

szembeni lázadás különböző formáit jelöli.
102

 A következőkben nem célunk az 

egzisztencializmus filozófiai és irodalmi vonulatának elemzése, minthogy az elsődleges 

kérdést sem Kertész prózájának egy gondolati, irodalmi tradícióba való mechanikus 

besorolása jelenti. Ami ennél fontosabb, magának az egzisztencia problémájának a 

megértése és értelmezése.
103

 Az egzisztencia modern értelme Merleau-Ponty szerint az a 

mozgás, amelyen keresztül az ember a világban van, és amely őt magát egy fizikai és 

társadalmi szituációba vonja bele.
104

 Ennek megfelelően az egzisztencializmus elsősorban 

                                                
98 Uő: Táborok maradandósága. . In: A száműzött nyelv. 47. 
99 Uő: K dosszié. 201. 
100 Uo. 87. 
101 Uő: A Holocaust mint kultúra. In: A száműzött nyelv. 77. 
102 Walter Kaufmann: Existantialism from Dostoevsky to Sartre. In: Existantialism from Dostoevsky to 

Sartre. Ed: Walter Kaufmann. 1956. Meridian, 11-12.  
103 Az egzisztencia problematikájának filozófiai igényű interpretációjához lásd: Jan Patočka: Mi az 

egzisztencia? Ford: Rózsahegyi Edit. In: Gond 13-14 1997. 81-100.  
104 Az 1945-ben Sartre Lét és Semmijét övező vitákra reflektáló írásában Merleau-Ponty az 

egzisztencializmus jelentőségét abban látja, hogy az egzisztencia fogalmában megtalálta a megfelelő módot a 

condition human-ről való gondolkodáshoz. Az embert a tárgyaktól megkülönböztető létmódja – az 
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mint a fenomenológiai tudatfilozófia szükségszerű lehetőség-feltétele és ontológiai 

megalapozása interpretálható. Mindez azt jelenti, hogy tudat és lét kölcsönviszonya (külső 

és belső fenomenális azonossága) felbomlik, és önálló problematikával bíró területként 

jelenik meg az egzisztencia kérdésköre. Az egzisztencializmus indirekt módon úgy írható 

le, mint arra az alaphelyzetre adott válasz, amikor nem a tudat határozza meg a létet, s nem 

a lét határozza meg a tudatot.     

Az egzisztencializmus kiindulópontját az egzisztencia meghatározása jelenti, ami 

elsődlegesen az emberi egzisztencia kérdését foglalja magába.
105

 Az egzisztencia 

fogalmának értelmezése az esszencia definiálását igényli, miután előbbi mindenekelőtt az 

essentiával szembeni különbségéből nyeri el jelentését. Az egzisztencializmus 

legfontosabb alapkérdése ebben az új típusú problémafelvetésben rejlik, ami kifejezetten 

az existentia-essentia viszonyt helyezi a középpontba.
106

 Ez a fogalmi kettős azonban 

sosem önmagában áll, hanem minden esetben beilleszkedik egy adott filozófiai elmélet 

keretei közé, s a tudat-problematika fenomenológiai összefüggésében nyeri el jelentését. S 

ebben a problémakörben az existentia-existentia új fogalmi oppozíció a belső és külső 

azonosságát kizárólag a tudatra alapozó fenomenológiai szempont kimozdításával nyeri el 

relevanciáját. 

Az egzisztencia/esszencia eredetileg a lét két eltérő értelmezésére nyúlik vissza: az 

exsistere annyit jelent mint létezni, kilépni, világra jönni, míg a lényeg jelentésű essentia a 

latin esse szóból származik, s szintén azt jelenti – létezni. Az egzisztencializmus egyik 

legfontosabb sajátossága, hogy e két fogalmat viszonyba állítja egymással, s ezen a 

reláción belül az egzisztenciának tulajdonít elsőbbséget.
107

 Mindez azt jelenti, hogy az 

embernek nincs egy eleve adott emberi természete (Sartre), a tudatot nem a lét határozza 

meg, ahogy a tudat sem a lét által definiált, így az ember az, amivé önmagát teszi.
108

 Ennek 

megfelelően Heideggernél a jelenvalólét létét ontikusan az egzisztencia határozza meg, 

amely egzisztencia-meghatározottság azonban önmagában ontologikus. A létét mindenkor 

a sajátjaként bíró jelenvalólét az egzisztenciájából érti meg önmagát azáltal, hogy 

mindenkor dönt felőle.
109

 A tudat immanens összefüggései közt egymásnak megfeleltetett 

külső/belső helyett az egzisztencia az „én” létének meghatározottsága, létmódja,
110

 ami 

                                                                                                                                                   
intencionális lét – a létezésbe való olyan belevontság, amelyben a szubjektum az ő testeként, világaként, 
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106 Heidegger ennek jegyében fogalmazza meg ontológiai fenomenológiájának egyik problémájaként a 
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Kierkegaard szerint az embert az határozza meg, ahogy hisz, s mivel a hit jelenti a létet, ez kizárja az 
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108 Sartre: Exisztencializmus. 37. 
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nem támaszkodik az előzetesen adott, statikus tudat meglétére (Vorhandensein), hanem 

olyan létmód, aminek viszonya van önnön létéhez. Az ember nem egy világkonstituáló 

kategóriái mentén leírható transzcendentális tudat, hanem a biztonságos tudat berkein kívül 

egzisztáló létező, aki úgy éli az életét, hogy eközben folyamatosan értelmet is ad neki.  

 A tudat az egzisztenciára összpontosító felvetésben egyetlen formában hozzáférhető, 

mégpedig mint haláltudat. Miután a tudat nem tudja racionálisan feldolgozni a 

holokausztot, ezért a túlélő számára irreleváns tényezővé válik. Mindaz, ami a tudat 

számára megismerhető, összeférhetetlen azzal, amit a túlélő megélni, egzisztálni kénytelen. 

A tudat zónája így kívül kerül a megélhető tartományán, magába foglalja és kisajátítja a 

halált, mint olyan statikus terrénumot, ahol nem zajlik valóságos egzisztálás. Ez az 

önmagára záruló fenomenális terület olyan megközelíthetetlen, értelemnélküli világgá 

alakul át, amely kívül fekszik az egzisztálható lét birodalmán. A tudatnak ez a 

kirekesztettsége teszi azonban lehetővé, hogy az egzisztáló túlélő a holokausztot úgy 

élhesse meg és ismerhesse fel mint valami esszenciálist. Az egzisztálásban feltáruló lét 

közegében a haláltudatként adott Auschwitz mozdíthatatlan, nem megélhető, ezért 

egzisztenciális értelemben értelmezhetetlen. Ez az értelem-nélküli, egzisztensen 

birtokbavehetetlen adottság ezért alakul át az egzisztencia legfontosabb ellenpólusává, az 

esszenciává.   

 Kertész írásaiban az ember mint túlélő szituált, akinek létmegértése tehát 

egzisztenciális jelentésében meghatározott. Az existentia-essentia különbség 

egzisztencialista problémája Kertésznél a holokauszt alapkérdéseként jelenik meg, 

amelynek első lépését Auschwitz-nak mint esszenciának az értelmezése jelenti.  

 
„Hiszen a náci uralomnak Auschwitz nem a kelléke, Jean Améry szavával: nem az 
’akcidenciája’ volt csupán, hanem az ’esszenciája’, a lényege, sőt a célja, végezetül – 

beszéljünk egészen nyíltan: – a negativitásban az egyetlen maradandó alkotása is (…).”
111

 

 

Auschwitz a negativitás által létrehozott esszencia, amely Kertésznél is megőrzi ontológiai 

jelentőségét, hiszen az esse értelmében vett lenni a létfenntartási ösztönt jelenti. A túlélő 

egzisztenciája számára kívülről Auschwitz esszenciális, lényegi voltában mutatkozik meg, 

belülről azonban mint a tudat zárt tere tárul fel. S ennek a tudatnak egyetlen 

intencionalitása az élet, s ez a kizárólagosság eredményezi azt, hogy az emberi tudat csak 

arra törekszik, hogy életben maradjon. Auschwitz esszenciája ezért határozható meg úgy 

mint az önfenntartásra redukált tudat. Az egyedül az élniakarás által betöltött tudat 

totalizálja önnön fenomenális világát, s ennek a totalizációnak az abszolút értelmét a 

kényszeres túlélés jelenti. A lét tudata és a tudat léte ebben a zárt struktúrában egybeesik, s 

egy tökéletesen determinált világot teremt meg.  

  
„Ez a zárt rendszer megváltoztatta az emberek természetét, a morális természetét is. 
Értékítéletük változott meg a mesterségesen előidézett szituációban. Kicsit bibliai volt ez a 

világ. A rossz meg a jó a maga esszenciális mivoltában nyilvánult meg.”
112

 

 

A redukció következtében a lét és a tudat zárt rendszere megszünteti az esetleges, 

marginális, akcidentális mozzanatokat, s egyedül élet és halál végletekig fokozott 

                                                                                                                                                   
2003. 34-35. Heideggernél ez az egzisztenciaértelem olyan létértelem, amely sosem az objektiváló teoretikus 

szemlélésből, hanem az „önmaga törődő birtoklásának” tapasztalatából ismerhető meg. 
111 Kertész: A boldogtalan huszadik század. In: A száműzött nyelv. 17. Kertész 1992-es bécsi előadásában is 

idézi Améry gondolatait, s hozzáteszi, hogy a kínzás minden totalitárius rendszer esszenciája. A Holocaust 

mint kultúra. In: A száműzött nyelv. 82. 
112 Uő: A haláltudat mint vitális erő. Kertész Imrével beszélget Szántó T. Gábor. In: A gondolatnyi csend, 

amíg a kivégzőosztag újratölt. 186. 
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dichotómiáját termeli ki önmagából. Az Auschwitz által redukált tudat egy olyan 

mechanikus, lélektelen determináció része, amelynek kétértékű logikáját az élet és a halál 

antinómiája működteti. Mindez azt jelenti, hogy a tudat nem ismeri a szabadság 

lehetőségét, mivel az élet és a halál is egy személytelenül működő szisztematikus gépezet 

által jön létre. Meghalni és élni ugyannak az embertelen rendszernek az eredménye. S 

mivel ez a fenomenális világ totális, amely kiküszöböl minden individuális elemet, ezért 

abszolút módon meghatározza a túlélő tudatát. Mégpedig oly módon, hogy a túlélő tudata 

egyedül arra intencionált, hogy ő maga életben maradjon. Az esse értelemben vett lét a 

tudatot tiszta éntudattá redukálja, amelynek egyetlen létértelme az én tudatának feltétlen 

megmaradása. Azzal a kizárólagos tudattal élni, hogy bármilyen áron és lehetséges módon 

csak én életben maradjak, s ne haljak meg – ebben foglalható össze Auschwitz esszenciája. 

Ez az éntudat mégsem képes egyéni arcot adni a fogolynak, mivel a tábor összes lakója is 

egyedül erre törekszik. Auschwitz az arctalan tömeghalál és az uniformizált, számozott 

tömegéletek tere, ahol senki sem őrizheti meg tudatának individuális ismertetőjegyeit. A 

tudat nem képes értelmet adni a létezésnek, ezért úgy kell élni, hogy miközben nincs 

értelme semminek, az életben maradás mégis abszolút céllá változik. 

 Az egzisztencia az esszencia ellenpólusaként a szabad élet lehetőségét jelenti. Ennek 

az egzisztenciális szabadságnak a példáját Kertész írásaiban a Tanító úr testesíti meg, aki 

az esszenciális értelemben vett túléléssel szemben képes arra, hogy tanúbizonyságot tegyen 

az egzisztencia függetlenségéről. Mégpedig oly módon, hogy akkor is visszaszolgáltatja a 

kapott fejadagot jogos tulajdonosának, amikor azt a haldoklók, betegek közt látja viszont. 

Az egzisztencia is része Auschwitz-nak, a Tanító cselekedete esszenciális értelemben 

azonban nem minősíthető jónak, hanem értelmetlen tettnek. Az önfenntartásra redukált 

tudat ésszerűen néz a világra, akárcsak a hegeli ész, s önnön túlélését totalizálva osztja fel 

racionálisan értelmes és értelmetlen részre a világot. Az essentia számára az egzisztencia 

abszurdnak minősül mint Camus-nél, ami a célracionális összefüggések közepette 

önmagában felfoghatatlan és értékelhetetlen. Az esszencia és az egzisztencia közt ily 

módon kibékíthetetlen ellentét áll fenn:              

 
„Nem akarok ésszerűen tekinteni a világra, hogy az ésszerűen tekintsem rám vissza; nem 
akarom a kiegyenlítődést. Az egzisztenciát akarom, a szembenállást; a sorsot, de az én 

sorsomat, ami senkivel se közös, és semmivel sem rokon. A fölégetett hidakat akarom, és azt 

az érzést, ami napok óta hangulatként ural: ’nincs visszaút’.”
113

 

 

Az egzisztencia azon a ponton jelenik meg a determináció totális világában, amikor a 

tudatot nem az ész határozza meg, hanem bekövetkezik az ugrás a felfoghatatlanba. 

Esszenciális szempontból erről a határátlépésről csak annyi állapítható meg, hogy 

objektíve értelmetlen. Ezen a ponton jön létre maga az ontológiai különbség essentia és 

egzisztencia közt, ahol a kettő találkozik, s egyúttal szét is válik. 

  
„A kiindulópont nem az individuum jelleme, metafizikája vagy pszichológiája, hanem 

életének, egzisztenciájának az a kizárólagos területe, amely a Struktúrával kapcsolódott – 
pozitívan vagy negatívan – össze, amit odaadott vagy ami kisajátíttatott belőle.”

114
 

 

Az existentia és az essentia kölcsönösen feltételezi egymást, ez a viszony azonban a túlélő 

előtt a létezés két alternatív létmódját nyitja meg. Ahol nem jön létre ez a dichotómia, a 

tudat fenomenális világa szükségszerűen önmagára zárt marad, a dolgok megőrzik 

jelentésüket, s az ész megtalálja a maga racionális céljait és indokait. Az előbbiekben azt 
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láthattuk, hogy Auschwitz esszenciális létmódja az ész racionális elveinek 

engedelmeskedik. Kérdés marad azonban, hogy miként változik meg a túlélő léte az 

egzisztencia létmódjában, amikor nem az ész határozza meg a létét. Kertész következő 

sorai pontosan leírják a túlélő egzisztenciális-ontológiai diszpozícióját: 

 
„Ám hogy így legyen, ahhoz az embernek vissza kell találnia önmagához, személlyé, 
individuummá kell válnia, az egzisztenciának abban a radikális értelmében, amit ez a szó 

jelent. Az ember nem arra születik, hogy kimustrált alkatrészként eltűnjön a történelemben, 

hanem hogy megértse sorsát, szembenézzen halandóságával, és – most egy igencsak ódivatú 
kifejezést fognak hallani tőlem – hogy megmentse a lelkét.”

115
 

 

Az essentia ellenpólusán az existentia áll, amikor a túlélő a saját sorsával, önnön 

halandóságával való szembesülést választja, s a kalkuláló ész számításai helyett az 

önmegismerés útjára lép. Ez a fordulat, amely által az ésszerű külső helyett a túlélő önnön 

léte felé fordul, maga az egzisztencia. Ahogy Heidegger megfogalmazta, az egzisztencia az 

önnön létéhez nem teoretikusan (azaz ésszerűen), hanem törődve-gondozva viszonyuló 

létező. S egzisztenciális értelemben mindenkinek a saját útját kell járni – Kertész szavait 

idézve – azért, hogy megmentse a lelkét. Amikor a feltétlen túlélés parancsát diktáló ész 

helyett a túlélő számot vet önnön veszendőségével, a létezés megmutatja egzisztenciális 

jelentéstartományát. 

 Kertész egzisztencialista irodalmi munkái alapvetően az egzisztenciának az 

esszenciával szembeni elsőbbségére épülnek. Ennek előfeltétele, hogy a túlélő alanyi 

pozíciója nem tudatként meghatározott, mivel a fenomenális összefüggések helyét egy 

alapjaiban ontológiai világ váltja fel. A túlélő nem tudat, hanem olyan kitüntetett létező, 

aki túlélte a tudat halálát, s egy az esszencia és az egzisztencia által meghatározott létezés 

alanyaként ismer rá önmagára és a világra. Ebben a bipoláris ontológiai struktúrában 

Kertész túlélője az egzisztenciával azonosul, s az önmeghatározásnak ez az identifikáló 

gesztusa korrelatíve feltételezi az esszenciától való elkülönülést, elhatárolódást. Az 

azonosulás és elkülönbözés, az egzisztencia és az esszencia ilyen mozgásai egy olyan 

fundamentumot határoznak meg, ami a lét lehetséges értelmeként nyeri el ontológiai 

alapjelentését. A tudat szubjektivitása és objektivitása ebben az értelemösszefüggésben 

ontológiai megalapozásra tesz szert, s az egzisztencia és esszencia váltja fel és fogalja el a 

tudat pozícióit. Mivel a tudat idegen ebben az őt meghaladó rendben, ezért elsősorban 

hiányában van jelen. Az ontológiai hiány pedig megkettőzött formában tapasztalható, 

egyrészt mint trauma, másrészt mint negativitás. A trauma és a negativitás jelöli egy tudat-

nélküli ontológiai világértelmezés konstitutív határait.   

Azon alaptézisésünket alátámasztandó, hogy Kertész művei alapvetően az 

egzisztencialista irodalom problémáit dolgozzák fel, hadd utaljunk vissza, létmódnak és 

beszédmódnak a korábban már jelzett, szövegkorpuszt egybefogó titkos koherenciájára. 

Kertész szövegeinek létezik egy szellemi csomópontja, amelyben összefutnak a széttartó 

szálak, s ami egyúttal eredője a különböző irányokba tájékozódó szemléletmódnak. 

Amikor az írói eszmélet újra és újra ráismer erre az alapvető koherenciára, önnön 

autentikus egzisztenciáját fedezi fel benne:  
 

„A ritka lucidus pillanatok ezek, amikor hirtelen a tudomásunkra jut, hogy minden sorunk, 

minden leírt mondatunk valamiféle koherencia erőterében mozog, amiből a létezésünk 

mélyén lappangó szilárdabb valóságra, a tulajdonképpeni egzisztenciánkra 
következtethetünk.”

116
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A létezés mélységi dimenziójában az egzisztencia „szilárdabb valósága” jelenti azt a 

fundamentumot, amely potencialitásában meghatároz minden írásbeli aktualizációt. Ez az 

egzisztens lét nem kész tudás, aminek ésszerű válaszai biztosítják a tudat számára a 

racionálisan felfogható világ megértését, hanem sokkal inkább a túlélőnek az Auschwitz 

utáni létállapotba való eredendő belevetettségéből meríthető megélhető tapasztalat forrását 

jelenti. Csak azt írni, ami még egyáltalán élhető, a túlélő számára egyedül Auschwitz 

jelentheti. S Kertésznél minden szó a megélt tapasztalat által hitelesített igazságról beszél, 

ami egzisztenciális jelentésben kapcsol össze nyelvet és létezést. Ez az egzisztencialista 

irodalom alapjaiban különbözik az új próza törekvéseitől.        

Kertész egyik feljegyzésében reflektál a noveau romanra, amelynek újítását az 

embernek a dolgok centrumából történő kiiktatásában határozza meg. A szubjektum 

eltűnését két szempontból értékeli fontosnak. Az én eliminálása következtében egyrészt a 

regény és a vers „puszta szöveggé” alakul át, másrészt a személyiségnek egy olyan „puszta 

impulzusokra” történő redukciója és destrukciója történik meg, amelyet „a világ tárgyi és 

hatalmi struktúrái” visznek végbe.
117

 Ebben az értelemben a francia új regény az 

egzisztencia megszüntetését, s az esszencia uralomra jutását jelenti. A túlélő számára 

mindez azzal járna, hogy létének „szilárdabb valósága” elvesztené kitüntetett szerepét, s 

feloldódna a személytelen struktúrák rendszerében. S mivel ebben a kontextusban a 

holokauszt nem megélhető tapasztalat, s még túlélésként sem egzisztálható létlehetőség, 

ezért az írás és az irodalom számára sem lehet releváns esztétikai jelentősége.  

 

 

III. 4. A HOLOKAUSZT TRAUMATIKUS TAPASZTALATA 

 

A Kertész írásokban megszólaló holokauszttúlélőt elsősorban az a törekvés jellemzi, hogy 

egzisztenciális értelemben alakítson ki autentikus viszonyt Auschwitzhoz. Mivel azonban 

ez a tapasztalat nem illeszthető vissza problémamentesen a normális életjelenségek körébe, 

ezért a túlélő lététől elidegeníthetetlen tapasztalat a tudaton kívül talál helyet magának, s a 

trauma formáját ölti fel.  

 Kertész írásainak egyik markánsan megfogalmazott és több helyütt is elismételt 

gondolata szerint Auschwitz traumatikus esemény. A történés kivételes horderejének és 

léptékének Kertésznél egyik adekvát viszonyítási pontjául a kereszténység alapító 

eseménye kínálkozik. Auschwitz közvetett vallási értelme ugyanakkor feszültségbe kerül a 

trauma pszichológiai jelentésével, amennyiben egy szent esemény önmagában véve nem 

trauma, sokkal inkább hierophánia. Amikor Kertész a holokausztot traumaeseményként 

értelmezi, az etikai kultúra olyan új alapító történéséről beszél, amely abszolút mércét 

jelent jó és rossz megkülönböztetését illetően.   

 
„Auschwitz az európai etikai kultúrán úgyszólván traumatikusan átesett ember legnagyobb 

eseménye a kereszt óta”
118

 

 

A trauma fogalmának Auschwitzal történő összekapcsolása önmagában nem olyan eleme 

Kertész gondolkodásmódjának, amely radikálisan megkülönböztetné más holokauszt-

értelmezésektől. Kansteiner eszmetörténeti tanulmányában számba veszi – s a maga sajátos 

szempontjai felől értékeli is – azt a széles körű diskurzust, ami Auschwitz centrális 

eseményét a kortárs kultúrában egyre inkább felértékelődő trauma terminusával kapcsolja 
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össze.
119

 A traumatikus jelenségek iránt megnyilvánuló ilyen fokozott figyelem elsősorban 

a pszichoanalízis hatásának tudható be. A traumatikus neurózis leírásához Freudnál a múlt 

egy szakaszához való fixáció, rögződés szolgáltatja az alapot, amelynek erős indulati 

tartalmai megakadályozzák az élmény feldolgozását.
120

 A trauma azonban nem csupán a 

lélektani olvasatok számára nyújthat megfelelő kiindulási alapot, de történészek is 

felhasználják saját kutatási metódusaik újraértékelésekor. Jörn Rüsen tanulmányában arról 

ír, hogy Auschwitz magának a történelmi tapasztalatnak a traumájaként értelmezhető, 

mivel a „normális” és „kritikus” historikus tapasztalattól eltérően a „katasztrofális” 

történelmi tapasztalatnál elnémul a történelem értelmét firtató beszéd. Ezért van szükség 

egy „másodlagos traumatizálásra”, amely a történelmi értelemadásba beépíti az 

értelemnélküli mozzanatát, s a történeti gondolkodást összekapcsolja a gyásszal 

(önmagunknak a veszteség feldolgozásán történő visszanyerésével).
121

 A 

holokauszttraumáról írva Heller Ágnes megkülönbözteti a kollektív trauma esetét, 

amelynek elbeszélése még akkor is segít a múlt szégyenének feloldásában, ha az áldozat 

végső soron nem részesülhet katarzisban.
122

  

A trauma (τραǔμα) elsődleges jelentése seb, olyan sérülés, amelyre a tudat nem lel 

ésszerű magyarázatot, ezért megőrzi gyógyíthatatlan, felfakadt nyitottságát. A traumatikus 

tapasztalat legfontosabb ismérve a lezáratlanság, ebből a befejezetlenségből ered a 

fájdalom, ami a traumát elszenvedő individuumot a jelenben is a múlthoz köti. A trauma 

alanya mindig alárendelt és kiszolgáltatott a tapasztalathoz képest, ezért nem képes (vagy 

nem akar) olyan szuverén pozíciót kialakítani, aminek révén – feldolgozva az eseményt – 

túljuthatna a szenvedésen. A szubjektum mindig bennefoglalt a traumában, ő maga a 

trauma, aki a fájdalommal azonosulva folyamatosan a traumát éli. Ezért amikor Kertész a 

holokauszttal kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy Auschwitz nála sosem tud múlt időben 

megjelenni, pontosan kifejezi a trauma sajátos temporalitását, ami a jelenben (a fixáció 

miatt) időtlenül aktualizálódó múlt formájában írható le.  

A trauma egzisztenciális értelemben egy olyan létmegértést jelöl, ahol a tapasztalat 

nem vonatkoztatható közvetlenül a tudat horizontjára. Mivel Auschwitz nem tükrözi vissza 

a tudatot, így a túlélő a saját létét is megkérdőjelező érthetetlennek a tudatával kell 

együttélnie, hogy ehhez a negatív tudathoz képest jelölje ki egzisztenciális pozícióját. A 

holokauszt traumája nem reflektálható a tudat belső tükrében, ezért az egzisztens 

létmegértés alámerül a spekuláris világértelmezést lehetővé tevő vak és néma létzónába, a 

szorongás, a semmi, az idegenség és a bűn olyan mélységi dimenziójába, amelyben a tudat 

felszíni tükröződése nem érvényesül. Ebben a Kertész szövegeit egybefűző mélységi 

erőtérben – „a létezésünk mélyén lappangó szilárdabb valóság”-ban – jelenik meg és fejti 

ki hatását a trauma. A totalitás esszenciája és a túlélő egzisztenciája közti különbség, 

differencia jelöli a nyitott seb helyét, amelybe a túlélő léténél fogva eredendően beletartott. 

A holokauszttúlélő kizárólag itt lelheti fel egyedüli helyét, a létezés felszakadt sebében, 
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szorongásai és talajtalansága fájdalmas, otthontalan terrénumában. Az életben maradott ezt 

a traumatikus, felsebzett létet egzisztálja, s addig létezik, amíg ez a seb be nem heged és a 

fájdalom meg nem szűnik. Auschwitz azonban ebben az értelemben halálos betegség 

(Kierkegaard), soha be nem gyógyuló seb, amelyre épp ezért az egykori rab számára 

egyedül önnön létének felszámolása jelenthet gyógyírt. S végső soron Kertész sem másért, 

hanem egyedül ezért ír, a halált kimondó szóért, amely kiteszi az utolsó írásjelet a túlélő és 

Auschwitz egymástól elválaszthatatlan történetének végére. Amíg azonban ez nem történik 

meg, addig a túlélő a kiszolgáltatottságát jelentő sebből, traumából merít inspirációt és erőt 

az íráshoz. A sebzett lét hasonló tapasztalatát juttatja szóhoz Celan is Az eldadogandó világ 

(Die Nachzustotternde Welt) című versében:  

 
Az eldadogandó világ, 
amelynek 

vendége voltam, a falról 

leizzadt név, 
seb nyalja lentről. 

 

Celan lírai alanya olyan sebzett, ezért alig-kimondható világnak a vendége, amelynek 

nyelvínségéből származtatható traumatikus minősége. Kertésznél a seb mindig a 

holokauszt és a zsidó-lét traumájaként kerül meghatározásra, amely elsősorban a 

kirekesztettség és a közösséggel való tudatos azonosulás lehetetlenségét vonja maga után. 

Ebből a szempontból Auschwitz traumája Magyarország és Európa között is éles 

választóvonalat jelent. Kertész szinte minden írásában megismétli azon állítását, miszerint 

Magyarországon a holokauszt nem kultúrateremtő civilizációs traumaként elfogadott, nem 

olyan horderejű esemény, amit a magyar nyelv és nemzeti tudat befogadott és magáénak 

ismert volna el. 

    
„Ezen a nyelven – amely egy nemzet tudatvilága is egyszersmind – Auschwitz korántsem 
civilizációs traumaként, a maga elháríthatatlan következményeinek súlyával jelenik meg.”

123
 

 

A nyelv és a tudat közösségi meghatározottságának egyik sajátossága, hogy amennyiben 

specifikusan magyar, nem érzékeli a holokausztot a maga kellő súlyában, azaz nem értékeli 

traumaként. Kertész szemléletmódjának és írásainak egyik legfontosabb szervezőelve az az 

Európa és Magyarország között feszülő meghaladhatatlan ellentét, ami az Auschwitzra 

vonatkozó múltfeldolgozás egymást kizáró módjaiból fakad. Eszerint a magyar nyelv, a 

„nemzet tudatvilága” olyan kollektív konstrukció, amelynek objektiváló, domináns Én-

tudata
124

 nem rendül meg Auschwitz kapcsán, s mivel így nem nyílik meg a tudat és az 

egzisztencia közti játéktér, az esemény sem érzékelhető traumatikus tapasztalatként. 

Kertész ezért fogalmaz úgy többek közt, hogy amikor magyarul ír a holokausztról, akkor 

voltaképpen egy vendégnyelven kénytelen szót adni tapasztalatainak.  

Auschwitz magyar túlélője nem a tudat fenomenális, hanem egzisztenciális nyelvén 

kell hogy írjon, egy olyan ellentmondásos, magányos helyzetben, amelyben a tudat csak 

bűntudatként lehetséges. Ezt példázza az a Kertész által felidézett múltbeli emlék, 

amelyben a sárga csillagos kisfiú az utcán boldogan veszi kézbe a normandiai partraszállás 

hírét közlő újságot, amíg a járókelő közt hirtelen fel nem ismeri, hogy épp az ellenség 

sikerének örül. A kirekesztettség érzését ez a tudat önnön létének traumatikus 

megkérdőjelezésén keresztül, a félelem és szorongás mélységeibe való zuhanás 

                                                
123 Kertész: Előszó. In: A száműzött nyelv. 7.  
124 Kertész: A száműzött nyelv. 293. 
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tapasztalataként éli meg.
125

 A magyar közösséggel való tudatos azonosulás lehetetlensége a 

túlélőt a saját létét traumatikus alaptapasztalatként meghatározó tudathasadásos (double 

conscience) állapot felismeréséhez vezeti el.       

 
„Titokként égetett e szégyenletesnek hitt különbözőség, amely a köröttem harsogó 

konszenzusból, az egyetértő emberek világából kizárt. Bűntudatként és a tudathasadás 

érzésével viseltem a saját énemet, amíg – jóval később – rá nem eszméltem, hogy nem 
betegség ez, inkább egészség, s amennyiben veszteség, azt kárpótolhatja a tisztánlátás, a 

szellemi nyereség.”
126

 

 

A kertészi túlélő létét fenomenális értelemben a „bűntudat” és a „tudathasadás” jellemzi, 

akinek az önmeghatározása ezen a szinten azért nem történhet meg, mert egy alapvető 

negativitás működése kizárja ennek lehetőségét. A túlélő mint tudat eredendően 

meghasadt, s ebből következően csak bűnként, semmiként, kitaszítottként, idegenként 

ismerhet magára. Amíg azonban fenomenális értelemben a „tudathasadás érzésével viselt 

saját én” negatívum, addig ez a negativitás egzisztenciális jelentésében az alkotás 

legfontosabb inspirációs forrása. A túlélő egzisztens létmegértése ezt a negativitást 

meghaladhatatlan ontológiai tapasztalatként ismeri fel, amely egyszerre mozdítja ki a 

tudattal való azonosulás síkjáról, s kényszeríti a mélységbe való zuhanáson keresztül a 

trauma megélésére. Az alanyi pozíció ilyen típusa arra az „eredendő traumatizáltság” révén 

a tudattalan éjszakájában megképződő lévinasi szubjektumra hasonlít, ami 

visszavezethetetlen az intencionális tudatra és a megjelenítés rendjére. A trauma mint 

„nem-intencionális affektivitás”-hoz képest a tudat a trauma affektusának effektusa, míg a 

trauma (nyomként értett) szubjektuma az érzékenység pre-reflexív szintjén az abszolút 

passzivitás móduszában szenvedi el a traumát.
127

  

Lévinasnak a fenomenális tudatra vonatkozó kritikája éppúgy az intencionális 

tudatnak az élet általi feltételezettségére nyúlik vissza,
128

 ahogy Kertész esetében is a 

trauma elsősorban a tudat által nem kontrollálható élet tapasztalatát foglalja magába. A 

túlélő létezése egy olyan életben áll benne, amely vertikális értelemben nyitott és alaptalan, 

s ennek a mélységbeli megtartó alapnak a hiánya oly mértékben növeli az élet megélésére 

irányuló fokozott törekvést, hogy annak arányában a semmi, a szorongás és a félelem is 

intenzívebben nyilvánul meg. Az egzisztálás traumatikus módozatában maga az egészében 

vett élet jelenti az alapproblémát: 

 
„Ha Auschwitzot traumaként élem meg – traumaként, amely nemcsak az én életemet, hanem 

magát az életet változtatta meg –, ezzel a mai ember vitalitásának és kreativitásának az 

alapkérdéseihez jutok el.”
129

 
 

Az életet totalitásában átformáló trauma a túlélőt száműzi a közösségvállalás tudatos 

formáitól, s egy olyan magányra ítéli, amelyben a „nemzet tudatvilága” csak mint az 

elkülönülésben egzisztáló önfenntartás és egzisztens értelemben vett írás ellenpontjaként 

jelenhet meg. Kertész írói egzisztenciája a traumát oly módon dolgozza fel, hogy 

oppozicionális viszonyt alakít ki a nyelv fenomenális világához képest, s ezt a 

                                                
125 „Leírhatatlan az érzés, ahogyan hirtelen ráeszméltem a helyzetemre: olyan volt az, akár egy váratlan 
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szembenállást a végsőkig feszítve, egy radikálisan individuális alapállást dolgoz ki önmaga 

számára. Ennek az egzisztencialista túlélő-típusnak az első számú ellenfele az a kollektív 

(magyar) magatartás, amely nem vesz tudomást az őt ért traumáról. Kertésznél két 

világrend találkozik, az egyik a traumára emlékező egzisztencia mélysége (Európa), a 

másik a trauma iránt érzéketlen tudat felszínessége (Magyarország), s mivel az 

egzisztencia megelőzi az esszenciát, ezért a szövegek értékpreferenciái is ennek 

megfelelően szerveződnek. A túlélő a magyar nyelv közösséglétesítő médiumán keresztül 

beszél mindazokhoz, akiknek identitását ez a nyelv hordozza, s mégsem találhatja meg 

velük a közös hangot. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, Kertész „atonális nyelven” írt 

műveinek – áttörve a magyar kultúrának a holokauszthoz kialakított esszenciális viszonyát 

– kultúrateremtő erejű megnyilatkozásokként kellene elnyerniük a maguk egzisztenciális 

jelentőségét.
130

 A szégyen, a szorongás, a bűntudat és a tudathasadás akkor veszthetné el 

egzisztenciális horderejét, ha mindezt a túlélőnek nem egyedül kellene megélnie, hanem a 

közös katarzis nyújthatna feloldást a traumatikus múltra. A holokauszt egzisztencialista 

ábrázolása azonban a túlélő otthontalanul szinguláris alakján nyugszik, akinek igazságát 

elsősorban a holtakkal vállalt sorsközössége határozza meg.  

       

 

III. 5. A NEGATIVITÁS  

 

A holokauszt olyan trauma, amelynek egzisztenciális jelentősége az Auschwitz utáni 

kultúra alapító eseményeként értékelhető. Ennek a Kertész által megfogalmazott 

értelmezésnek egyik további fontos aspektusát a negativitás kifejezésének használata 

körvonalazza.  

 Kertész alapállítása szerint Auschwitz olyan „etikai nullpont”
131

, amely fundamentális 

jelentőségénél fogva lehetővé teszi, hogy egy – a XIX. századi humanizmust felváltó – új 

európai értékrend érvényes viszonyítási pontjául szolgáljon. Ez a nullpont elvileg egyfajta 

semleges állapotot sugall, eredetpontot, amelyből kiindulva az ellentétes pozíciók 

elnyerhetik újrafogalmazott jelentésüket. A neutralitás, amelynek eszméje többek közt 

Roland Barthes elméleti írásainak volt az egyik legfontosabb mozgatója,
132

 első pillantásra 

alkalmasnak tűnhet arra, hogy az oppozíciók közegeként vagy alapjaként működhessen. 

Kertész írásaiban azonban a nullpont mégsem nyeri el ezt a semleges funkcióját. A pozitív 

és negatív előjelű minőségek határát jelentő zérus pont Kertésznél nem neutrális, mivel a 

holokauszt egzisztenciális értelemben nem alapozható a közömbösség, semlegesség 

alaptételére. Ebből következően Auschwitz mindenekelőtt „negatív kinyilatkoztatás”,
133

 

abszolút kezdőpont, amelynek elsődleges jelentése negativitásában rejlik.        

Auschwitz ilyen jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy mára negatív 

alapításmítosz lett, amelyet követően a nihilizmus letörölhetetlenül megjelölte a Nyugat 

kultúráját.
134

 A negativitás összekapcsolása a holokauszttal kézenfekvő és gyakori 

értelmezésnek tekinthető, ami Auschwitz eseményét egy tágabb problematikába illeszti be. 

Ebben a kérdéskörben egymás mellett jelenik meg a gonosz banalitása (Arendt), a rossz 

metafizikája (Schelling), a teremtés elhibázottsága (Cioran), a morális-erkölcsi bűn, a 

démoni sötétsége, a katarzist igénylő tragikus vétség vagy a semmi problémája stb.. 

                                                
130 Kertész nem véletlenül hangsúlyozza még fő problémaként, hogy Magyarországon „a Holocaust 
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Mindezen egymással rokon, mégis különböző elemek sorába tartozik a negativitás is, 

amelynek specifikus jelentése azonban még közelebbi meghatározásra vár.  

A negatívum és pozitívum, a tagadás és állítás avagy a negáció és affirmáció 

egymással összefüggésben értelmezhető kifejezések, melyek Kertész írásaiban az 

Auschwitzhoz való viszony keretei közt nyerik el értelmüket. A negativitás eredetpontját 

Auschwitz jelenti, amit Kertész hamburgi előadásában mint a nemzetiszocializmus 

lényegét, „a negativitásban az egyetlen maradandó alkotását”
135

 határozza meg. Nem 

természeti katasztrófáról, hanem történeti eseményről van tehát szó, amelyet emberek 

követtek el emberek ellen, ennyiben antropológiai típusú történésről beszélhetünk. Ennek 

alapján lehet Auschwitz a negativitás egy specifikus történeti formájának megvalósulása és 

kiindulópontja. 

Kertész írásaiban a totális zsidókérdés biopolitikai problémája mint negativitás 

hozzáférhető, ami a túlélő pozícióját is világosan kijelöli. Mégpedig oly módon, hogy a 

holokauszt zsidó túlélője számára önmaga zsidó identitása is negativitásként nyer 

meghatározást. A Gályanapló egyik passzusában Kertész arról ír, hogy számára zsidósága 

mindig veszélyhelyzetben tudatosodott, ezért sosem „’belsőként’ lépett fel, hanem mindig 

csak negativitásként, korlátozásként, külsődleges determinánsként”. A zsidó identitás tehát 

nem a bensőséges (Innerlichkeit) tartományába tartozik, hanem a belső szabadság 

ellenpólusaként a kívülség determinációja teremti meg. Auschwitz a külső determináció 

totális negativitása, amelyhez képest a túlélő mindig csak a totalitárius rendhez viszonyított 

immanens helyzetben ismerhet önmagára. Ebben a veszélyeztetett szituációban a szemtanú 

túlélő nem folyamodhat közvetlenül a belsőből származó pozitív, affirmatív eszközökhöz, 

ezért a negáción keresztül állítja önnön létét.  

 
„Ha tehát zsidó vagyok, akkor azt mondom tagadás vagyok, (…) – a diadalok könyvének 

fekete lapja vagyok, melyen nem üt át az írás –  tagadás vagyok, nem zsidó, hanem 
egyetemes emberi tagadás, mene-tekel-ufarszin a totális elnyomás falán.”

136
 

 

A Kertész által színre vitt túlélő egzisztens létmegértése önnön létét mint „egyetemes 

emberi tagadás”-t határozza meg. Mindez kapcsolódik Gernot Böhme állításához, 

miszerint az embert az a képessége különbözteti meg, hogy képes nemet mondani, ezért a 

cáfoló (refutatív) magatartásminták jelentik az ember igazi antropológiai 

meghatározottságát. Mivel az ember eredendően az önmagától való elhatároltság 

állapotában létezik, minden önmeghatározása magában foglalja az embernek önmaga általi 

megtagadását. Böhme úgy fogalmaz, hogy a negatív elem elfojtása, elleplezése a tagadás 

tagadásaként értelmezhető, amivel szemben a jelen szituáltsága a tagadás igenlésének 

kezdeteként értelmezhető.
137

 A Kertésznél megjelenő negativitás a túlélő egzisztenciájának 

része, s a negatio sum olyan konstitutív mozzanat, amely a túlélő létezését a semmi felől 

definiálja. Auschwitz negativitása tehát arra kényszeríti a túlélőt, hogy a totális külsővel 

önmagát mint tagadást állítsa szembe. A túlélő a tagadást fordítja szembe az elnyomás 

negativitásával, hogy ezen oppozíción keresztül tegyen szert egzisztenciális belső 

autonómiára. A negatív külső és annak tagadása a túlélőt egy önvédelmi diszpozíció 

kialakítására készteti. Az önnön individuális létét védő túlélő egzisztencia a tagadást 

affirmálja, hogy megóvja önmagát a kizárólag fenyegető hatalomként megtapasztalható 
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külsővel szemben. Tagadás által lenni, a negációt affirmálni egy olyan helyzet alanyaként 

szituálja a túlélőt, amely kényszerhelyzet eleve egy ’ellen’-pozícióba állítja bele. Az 

ellenbeszéd retorikája a teljes elutasítás álláspontját szólaltatja meg, amelyben Kertész még 

zsidóságára is nemet mond („tagadás vagyok, nem zsidó”), s kizárólag a tagadásra 

alapozza önnön egzisztenciáját. A túlélő tehát kettős értelemben is a tagadás negativitásán 

keresztül definiálja önmagát: a negáció esszenciális jelentésében Auschwitzra mint külső 

totalitásra irányul, egzisztenciális jelentésében pedig a túlélő saját létére. Mivel Auschwitz 

azért maradhat fenn, mert a túlélő egyáltalán életben van, ezért az esszenciális negációt az 

egzisztens tagadás határozza meg.  

 A tagadás egzisztenciális módusza nem választható le a semmi kérdéséről. Mégpedig 

azért nem, mert a tagadás nem logikai műveletként, hanem az ember ontológiai 

meghatározottságaként jelenik meg. Ahogy Heidegger írja a tagadás feltételét a semmi 

jelenti, amit a jelenvalólét a szorongásban a semmi semmítéseként tapasztal meg.
138

 A 

szorongás semmije vezet el a metafizikához, amelynek igazsága abban az „alaptalan 

alapban” elrejtett, amelybe a jelenvalólét mindig eredendően beletartott. Kertésznél a 

nemlét ilyen metafizikája a genezis mitológiájában jelenik meg.  

 
„A mi modern mitológiánk egy gigantikus negatívummal kezdődik: Isten megteremtette a 

világot, az ember megteremtette Auschwitz-ot.”
139 

 

A modernség mitikus kezdőpontja és alapja a negativitásra vezethető vissza: Auschwitz 

mint negatív kinyilatkoztatás egyúttal az emberi teremtőképesség megnyilatkozása is. 

Hangsúlyozottan véges teremtésről van szó, ami az emberi önteremtés antropológiai 

dimenziójában megy végbe, mintegy az Isten által megteremtett világon belül. A teremtés 

sajátja, hogy nem támaszkodik valami meglévőre, előzetesen adott létezőre, hanem ex 

nihilo creatio-ként megy végbe. Az ember a semmiből teremtette meg Auschwitz-ot, 

mintegy önmaga képére és hasonlóságára, amiben önnön antropológiai semmissége ölt 

testet. A semmiként értett negativitás tehát a creare, a teremtés pillanatában épül be 

Auschwitz egzisztenciális jelentőségébe. Az embernek ebből a megteremtett „gigantikus 

negatívumából” eredeztethető a tagadás, a szorongás és nem utolsósorban a trauma 

lehetősége.  

 A trauma lélektani jelentésében egy fixációra épül, ami lehetetlenné teszi a negatív 

tapasztalat integrációját a lelki élet normális működésébe. A traumában valami megtagadja 

magát a katarzist jelentő megbékéléstől, aminek rögzítettsége, fixációja nem oldódik fel a 

megbocsátó elengedés gesztusában. Freud a tagadást az elfojtás felől értelmezi, s úgy 

vélekedik, hogy a tudattalan önmagában nem ismeri a tagadást, viszont a tudattalan 

felismerése mindig negatív formában történik meg. A tudat és a tudattalan közötti határt 

jelentő elfojtáson az elfojtott tudattalan képzet úgy lép be a tudatba, hogy aláveti magát a 

tagadásnak.
140

 Kertész írásaiban azonban nem ezzel a helyzettel találkozhatunk, mivel 

Auschwitz olyan esemény, amely már átment a „látszólagos felejtés”, az „elfojtás” 

időszakán.
141

 A holokauszt nem egy tudattalanban elfojtott lelki tartalom, hanem létezése 

teljességgel manifeszt. Mivel az elfojtásnak nincs szerepe, ezért a holokauszt negativitása 

sem a psziché tudattalanjának irányában hat. Maga a tudattalan nem elrejtett látens 

                                                
138 Heidegger: Mi a metafizika? Ford: Vajda Mihály. In: Heidegger: Útjelzők. 109- 
139 Kertész: Haza, otthon, ország. 100. 
140 „A tagadás az elfojtott tartalom tudomásulvételének egyik módja, valójában már az elfojtás 

megszüntetése, ám nem jelenti az elfojtott tartalom tudomásulvételét.” Az elfojtás intellektuális elfogadása 

mellett az elfojtás lényege megmarad, s néha a tagadás teljes elfogadása bekövetkezik, anélkül, hogy az 

elfojtás érvényét vesztette volna – írja Freud. Sigmund Freud: A tagadás. Ford: Májay Péter. In: Ösztönök és 

ösztönsorsok. Metapszichológiai írások. Sigmund Freud Művei VI. Filum, Bp., 1997. 146-150. 
141 Kertész: Táborok maradandósága.  59. 
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jelenség, ezért Auschwitz negativitásához képest pozitivitásként adott. Kertész 

szövegeiben a határ másutt húzódik, s a pszichoanalízis hatása Jung írásain keresztül is 

megjelenik,
142

ami azt eredményezi, hogy a tudattalan a mítosszal és az álommal együtt 

épül be Kertész gondolkodásába.  

Esszenciális létmódjában Auschwitz az ember lényegét kreatúraként határozza 

meg. Az ember által önmaga képére a semmiből teremtett (ex nihilo creatio) creatura a 

teremtő ember (creator) képmása. Egzisztencialista megközelítésben ezért az 

Auschwitzban nagyipari módszerekkel legyilkolt zsidók úgy jelennek meg mint az ember 

technikai alkotóképességének kiszolgáltatott sorstalan kreatúrák. Kertész szövegeiben a 

totális zsidókérdés „gigantikus negativitása” az ember esszenciáját kreatúraként határolja 

körül. A túlélő megtapasztalva önmaga Auschwitz teremtette kreatúra-voltát, nem 

törekedhet másra, minthogy visszanyerje saját életét. Az egzisztencia primátusa ennek az 

igénynek felel meg, amely révén az ember kísérletet tesz önmaga újradefiniálására, arra, 

hogy értelmet adjon saját létének. S ami az értelemtulajdonítás gesztusát illeti, Kertész az 

író egzisztenciáját választotta, hogy tagadva a „modern mitológia” totalitárius rendszerét, 

meghaladja létének kreatúraként történő megjelölését.  

Kertész egzisztencialista írói szemléletmódjában a holokauszt etikai nullpontjához 

képest – egymással ellentétes irányban – az egzisztencia és az esszencia pólusai 

helyezkednek el. A túlélő írói egzisztenciája és Auschwitz rab kreatúrája a szabad 

önalkotás és a gépies determináció dichotómiája szerint szerveződik. Az egzisztencialitás 

bináris kódjai azonban nem neutrális, semleges alapon szerveződnek, hanem a negatív 

kinyilatkoztatás teremti meg őket. S elsőbbséget a kreatív, alkotó egzisztencia élvez, 

akinek viszont egyetlen témája lehetséges csupán, a megteremtett kreatúra, Auschwitz 

száműzött zsidó kreatúrája. Az egzisztencialista irodalom az esszenciális létezés 

valóságáról szól, ezért ír Kertész egyedül Auschwitz-ról, ahol a szabadságától megfosztott 

ember egyedül a létfenntartási ösztönre redukált számozott rabéletet élheti. A creatorként 

felépített egzisztencia és a creatúraként determinált esszencia a lét és a semmi 

oppozíciójába íródik vissza. Egzisztenciaként az ember az a létező, aminek megteremti 

magát, ami azonban elválaszthatatlan attól, hogy ebben az összefüggés-rendszerben az 

ember kreatúraként viszont nem-létező. Alkotóként az ember minden, teremtményként 

semmi. Auschwitz negativitása ezt a kettősséget úgy alakítja ki, hogy az egzisztencia 

tagadása oppozícióba kerül az esszencia semmijével. A semmiként létező essentia 

létmódjához nem tartozik hozzá a tagadás/állítás, a negáció/affirmáció lehetősége, mivel az 

esszenciális létmódnak nincs alanya, aki kreatív, teremtő attribútumokkal lenne felruházva. 

Auschwitz esszenciális létmódjában csak a passzív kreatúrák gépies determinációnak 

alávetett személytelen automatizmusa működik, ami Kertésznél leggyakrabban egy 

dinamikus hajtómotorként kerül leírásra.
143

 Ebben az ontológiai móduszban a gépezet 

technikai mechanikája egyedül lélektelen produktivitását képes újratermelni. Amíg az 

egzisztencia létesítő működése kreál és teremt, addig az esszencia elsősorban produkál és 

termel. A producere mint előállítás a mechanikus repetíció szisztémája, amely nem 

tartalmaz újat, s nem a semmiből teremt meg valamit, hanem a már létezőt másolja, 

ismétli, a gép, machine machinációjaként. A semmiből való teremtés és a létező termelése, 

az új kreativitása és a régi ismétlése, az egzisztens creator és az esszenciális creatura 

bináris kódjai szervezik az egzisztencializmus alapvető gondolati és irodalmi negativitását.       

    A Kertész-próza egyik megkülönböztető sajátossága, hogy Auschwitz ábrázolásának 

kérdését a negativitás elvével kapcsolja össze. A negatívum olyan szükségszerűség, 

                                                
142 Kertész számára a mítosz problémája 1991-ben jelenik meg kulcsfontosságú kérdésként. Jung írásait 

értelmezve kifejti, hogy a régi mítoszok helyett az ember számára megélhető új mítoszt az új határvonalat 

jelentő Auschwitz jelöli. Kertész: Hazai levelek. 132-152. lásd még: Táborok maradandósága.  45.  
143 Uő: A boldogtalan 20. század. 36-37., Táborok maradandósága.  57. 
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amelyet a művészet és különösen – a létét a semmiből tagadva megalkotó egzisztencia – 

nem kerülhet meg. Goethe-vel szemben, aki a lelkesültségben látta a művészi inspiráció 

forrását, Kertész a következőképpen fogalmaz a művészet lehetőségeit illetően:  

 
„Ő, a mai művész – amennyiben a művészetét komolyan veszi – a termékenység forrásait a 

negativitásban kényszerül megtalálni, a szenvedésben és a szenvedőkkel való 

azonosulásban.”
144

 

 

A genocídium, a koncentrációs táborok problémája a holokauszt-reprezentáció kereteibe 

mint negativitás illeszthető be. Amint láthattuk, a negativitás bekapcsolása az irodalom 

strukturáló tényezői közé az írás teremtő, egzisztenciális jellegét domborítja ki.
145

 Az írás 

mint teremtés egzisztenciális munka, amelyen keresztül a túlélő leírhatja és fikcionálhatja 

önnön kreatúraként adott esszenciális létmódját. Amíg azonban az életben maradott ír, 

folyamatosan elhalasztódik a végső felismerés, hogy az alkotó ember önmagát mint saját 

írásának kreatúráját hozza létre. Az írás, amely a neutralitás helyett „negatív és kreatív”
146

 

csak egy „pozitív és passzív” létezés valóságában találhatja meg témáját. Kertész számára 

nem véletlenül jelenti a legfontosabb értéket az alkotó ember ez az az abszurd figura 

(Camus), mivel a „boldogság gondolata a teremtéssel rokon gondolat,”
147

 miközben 

„Auschwitz után nem lehetséges többé boldogság”.
148

  A creare mint teremtés és 

kreativitás sosem független az által kreált kreatúrától, ami visszamutat az 

egzisztencializmus eredeti problémafelvetéséig, az existentia-essentia különbségig. Kertész 

túlélő egzisztenciája ennek jegyében állítja kreativitását Auschwitz kreatúrái leírásának 

szolgálatába. Amíg a nyelv az önnön létét egzisztenciálisan megteremtő ember igazságát 

fejezi ki, ez az igazság sosem lehet más mint amit tagad, az önnön létét passzívan, 

semmiként elfogadó emberét. A túlélő, aki Kertész szövegeiben úgy van jelen mint aki az 

írásra tett fel az életét, hogy ez legyen a számára egyedül lehetséges és kizárólagos sors, 

nem írhat másról mint a sorstalanul elpusztultakról, akiknek nem adatott meg az 

önteremtés szabadsága.     

         Kertész írásmódja Auschwitz „negatív kinyilatkoztatásán” alapul, s ez a negativitás 

kizárja annak lehetőségét, hogy nyelv és művészet kapcsolata megőrizze konvencionális 

formáját. A holokausztról ebben az értelemben nem lehet Auschwitz előtti nyelven és 

formában mértékadó műalkotást létrehozni. Az irodalom nem feltétlenül a negativitásból 

merítheti ihletét, hanem építhet az irodalmi tradíció által felkínált stílusnormákra és 

poétikai elvárásokra: arra, ami a kimondhatóból már mindenkor történetileg kimondott. A 

holokauszt ábrázolásának ilyen hagyományos formáit pozitív művészetként és 

irodalomként lehet leírni. A pozitív irodalmi ábrázolás számára Auschwitz új kihívás, de 

nem kérdőjelezi meg a tradíció érvényességét és magának a művészetnek és irodalomnak a 

létjogosultságát. Kertésznél viszont Auschwitz a negatív kinyilatkoztatás nullpontja, amely 

érvénytelenít minden korábbi értéket, irodalmat, stílust és morált. S ez az új kezdet annak 

megértését rója a holokausztot túlélt kultúrára, hogy közel férkőzzön a totalitárius 

rendszerek esszenciális létezésének leírásához. 

  

 

                                                
144 Uő: A látható és a láthatatlan Weimar. In: A száműzött nyelv. 125-126.  
145 „Talán úgy áll a helyzet, ahogy a kor lelkének legnagyobb ismerője, Franz Kafka megfogalmazta: A mi 

dolgunk még, hogy elvégezzük a negatívat; a pozitív már megadatott nékünk. E kurta mondat roppant 

perspektívát nyit meg, elvisz egész a teremtésig, az emberi sors mitikus kezdeteihez” In: Uő: A boldogtalan 

huszadik század. In: A száműzött nyelv. 29.  
146 Uő: A száműzött nyelv. 287. 
147 Uő: A boldogtalan 20. század. 40-41. 
148 Uo. 39. 
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III. 6. A TOTALITÁS IDEOLOGIKUS PROBLÉMÁJA  

    

A Kertész művekben meghatározó jelentőséggel bíró negativitás eredeti formációja nem 

önmagában álló ontológiai faktum, hanem traumatikus jellege mellett feltételét jelenti 

annak, hogy a teljesség fogalmának egy jellemzően modern értelmezése is kialakulhasson.  

Kertész írásaiban Auschwitz zérus pont, minden dolgok végső mértékje és kánonja. 

A holokauszt nullpontja önmagában az emberi teremtés negativitásának origója, amelyben 

a zérus azért nem semleges, mert végső soron a totális zsidókérdés helyét jelenti. Ennek a 

rasszista genocídiumnak a belső mechanizmusa a „teljes megsemmisítés” elvén nyugszik, 

azaz nem részleges, hanem egy végletes, szélsőségesen radikális, azaz totális megvalósítás 

jegyében szerveződik. Ebből fakadóan Kertész számára Auschwitz alapjában véve a totális 

hatalom problémájaként jelenik meg, ami kijelöli az írás elsődleges tárgyát: 

 
„Engem a totális diktatúra teremtette embertípus érdekel, ennek az ábrázolásával 

foglalkozom.”
149

 

 

Kertész írói munkájának egyik alapkérdését az individuális szabadságot megszüntető 

totális államhatalom működésének az értelmezése jelöli. Az ember a hegemón hatalmi 

elnyomás világában alapvetően a túlélő létmódját egzisztálja. Az életben maradó 

Auschwitz totalitárius világában két lehetőség, az autentikus kreatív egzisztencia és az 

inautentikus mechanikus kreatúra dualisztikus terében mozog. A lenni-tudás két módozata 

feltételezi és kizárja egymást, az egzisztens tapasztalatnak konstituens mozzanata az 

esszenciaként létező determinációval való kibékíthetetlen szembenállás. A szigorúan 

oppozicionális rendszer létrejöttét a zérus kiindulópont negativitásként történő értelmezése 

szavatolja. Ez a negativitás meghatározza a holokauszttúlélő egzisztenciáját, s működése 

olyannyira átfogó, hogy nincs olyan eleme Kertész írói világának, amelynek ne a 

negativitás kölcsönözne formát és jelentést. Mivel Kertész szövegeiben a negativitás 

mindent átfogó jelentőséggel rendelkezik, ebből fakadóan hozzájárul a totalitás egy sajátos 

hatalmi alakzatának a létrejöttéhez is. S teszi ezt oly módon, hogy a totalitás nem marad 

kimondatlan a negativitás elfojtott aspektusaként, hanem önálló, körülhatárolt 

képződményként integrálódik az írás működésébe.  

Negativitás és Totalitás kölcsönös összetartozása az írói jelentésadás alapeleme, az 

írói létértelmezés koherenciájának biztosítéka, amelyet ugyanakkor a túlélő szituáltságához 

kapcsolódó Pozitivitás és Marginalitás ellensúlyoz. Kertész számára az alanyi lét a túlélés 

azon típusaként lehetséges, amely kizárólag önnön marginalitásának kölcsönöz pozitív 

értéket. Auschwitz után nincs hely győztes pozíció számára, az egyedül élhető hiteles 

életforma a vereség, a kudarc, a szenvedőkkel és holtakkal való azonosulás. S mivel ebben 

a bipoláris struktúrában nincs megbocsátás és feloldozás, ezért az oppozíciók feszültsége – 

maga a negativitás – az egyetlen konstitutív tényező. S ez a negativitás épp ezért mindenre 

kiterjed, azaz totális jellegű.  

A Kertész szövegekben előforduló totalitás kifejezés nem azonosítható közvetlenül 

a totus szóból származó teljesség, összesség és egészelvűség fogalmaival. A totalitás nem 

áll kapcsolatban az abszolútum, az univerzális vagy a végtelen fogalmával sem, mivel 

alapvetően nem metafizikai kategória. A totalitás elsősorban olyan önellentmondásoktól 

mentes, belső korlátok nélküli hatalmi szerveződés, ami a rendszerrel való teljes 

azonosulás pozitív vagy a kívülség különböző negatív mintáit kínálja fel viszonyulási 

módként. Az önmagában zárt totalitás különbségeket megszüntető, homogenizáló logikája 

                                                
149 „Magyarországot mindenütt szeretik.” Szőnyei Tamás interjúja Kertész Imrével. In: Magyar Narancs 

2002. december 12. 7.  
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Kertésznél alapvetően antihumánus, életellenes tendenciái folytán az autonóm egzisztencia 

egyéni tapasztalatainak eliminálására törekszik. 

           A totalitás jelentése azonban nem merül ki mindebben. A totalitásnak van egy 

specifikus történelmi vonatkozása is, amennyiben mint totalitarizmus a tömegdiktatúrák 

politikai-társadalmi képződményének történetileg a XX. században kialakult rendszeréhez 

köthető. Kertész határozott álláspontja szerint a totalitarizmus nem csupán a náci, de 

éppúgy a Kádár-rendszer szocializmusának is a lényegét alkotja. A totalitarizmus 

negatívuma azonban történelmi-politikai szerepén túl egy ennél átfogóbb jelentőséggel is 

rendelkezik:  

 
„A totalitás, a magas filozófia e műszava, amely Goebbels propagandanyelvéig züllött le, 

mára a világállapot valóságává lett.”
150

 

 

A totalitás tehát olyan hatalmi struktúra, amely a traumatikus jelen általános 

világállapotának sajátja. A totalitarizmus új, huszadik században létrejött struktúraként 

elsősorban az individuális létezés és szabadság teljes elnyomására és megszüntetésére 

szolgáló uralmi eszköz. Egyik 1991-es szövegében Kertész úgy fogalmaz, hogy a totális 

hatalom törvényen kívüli helyzetbe kényszeríti az embert, ugyanakkor indirekt módon, 

egyúttal a megtagadott törvény létezését is felidézi.
151

 Auschwitz korát a totalitárius 

ellenőrzés jellemzi, s ha megfelelő kontextusban kívánjuk elhelyezni a totalitás 

kifejezésének Kertész általi használatát, akkor az élet, a kreativitás és az emberi szabadság 

ellen irányuló hatalmi represszióként lehetne leírni. A totalitarizmus a hatalom olyan 

negativitása, amely tehát nem szűkíthető le a modern politikai-társadalmi diktatúrák 

fennállására, hanem mindenekelőtt az egzisztencia szabadságigénye és az esszencia 

determinációja által meghatározott létezés határát jelöli.  

 A totalitás kérdése az egyes Kertész szövegekben eltérő kontextusban, különböző 

szemantikai és retorikai formában bukkan fel. Egyik alapvető funkciója, hogy a szövegek 

túlélője számára egy olyan beszédpozíciót tart fenn, amely mindig a totalitárius 

világállapothoz viszonyítva fogalmazza meg tudottan vesztes státuszát. A létezés 

totalitarizmusa a túlélőt hatalom nélküli helyzetbe, megszakítatlan alárendelt szerep 

elfogadására kényszeríti. Kertész egzisztencialista túlélő figuráját azonban ebben a 

kiszolgáltatott szituációban sem az elfogadás, hanem a konzekvens kívülállás 

válaszreakciója jellemzi. A szembenállás negativitásából egyszerre következik a 

totalitarizmus túlhatalmának megkérdőjelezhetetlen fensőbbsége, az ellenbeszéd retorikáját 

mozgósító apodiktikus gondolkodásmód és a magányos túlélő egzisztencialista 

önprezentációja.  

Kertész írásaiban a hatalom totalitásának leírása visszatérő, állandó alaptémaként 

nyer kifejtést. A bécsi előadásban például oly módon, hogy a totalitarizmus 

fogalomhasználatát érintő kritika – az absztrakt fogalmi elv elutasítása a megélt 

tapasztalathoz képest – pontosan megjeleníti Kertész alapvető egzisztencialista 

álláspontját.
152

Az esszék közt a totalitás legátfogóbb és legalaposabb kifejtésével, az 1993-

es keltezésű A fölösleges értelmiségiben találkozhatunk. Ennél a szövegnél érdemes 

néhány gondolat erejéig elidőzni, mivel segítségével pontosabb képet kaphatunk Kertész 

gondolkodásmódjának alapszerkezetéről. 

                                                
150 Uő: A látható és a láthatatlan Weimar. 126. 
151 „A totalitarizmus száműzi önmagából és törvényen kívül helyezi az embert. De talán éppen a törvényen 

kívüli helyzet: ez az akaratlanul is áldozati tömeghalál idézi újra az ember eszébe azt, amitől megfosztották, 

kultúrájának, létezésének alappillérét, a törvényt.” Uő: Hosszú, sötét árnyék. 68-69.  
152 Uő: A holocaust mint kultúra. 81-82. 
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 Kertésznek ebben az írásában a totalitárius hatalom egy új aspektusa jelenik meg. A 

szövegben a változás egy szóösszetételnek – az „ideologikus totalitarizmusnak” – a 

megjelenésében érhető tetten. Az a tény, hogy az ideológia egyáltalán mint probléma 

felbukkan, fontos fejlemény Kertész gondolkodásának alakulását illetően. S ez különösen 

abból a szempontból figyelemreméltó, hogy Kertésznél az ideológia egy olyan eredeti 

interpretációjával találkozhatunk, amely új konstellációba helyezi el az ideológia mint 

sajátos diskurzusforma jelentőségét. Az értelmezés ezen legfontosabb újdonsága pedig 

abban ragadható meg, hogy Kertész az ideológiának tulajdonított totális jelentést a 

reprezentáció egy sajátos típusával összefüggésben vázolja fel.   

Az ideológia fogalmának a totalitással való összekapcsolása végig kíséri az 

ideológia történetét. Többek közt ezt támasztják alá a tudásszociológia belátásai is, a 

partikuláris és a totális ideológia terminusai közt tett mannheimi megkülönböztetés 

tipológiája. Anélkül, hogy részletekbe menően rekonstruálnánk Az ideológia és utópia 

vizsgálódásait, csupán a kötet két olyan állítására hívnánk fel a figyelmet, ami a 

következőkben segít Kertész ideológiáról vallott gondolatainak elemzésében. Az egyik a 

tudatfilozófiának az ideológia kialakulásában játszott szerepére vonatkozik. Mannheim 

elemzése szerint az ideológia ugyanis feltételezi az egységes tudat létét, amelynek 

elsődleges funkciója abban áll, hogy középpontként képes biztosítani a sokféleségében 

érzékelhető világ koherenciáját.
153

 A másik fontos észrevétel az ideológiának mint „hamis 

tudatnak” a (marxista) jelentésére utal, amely a tudat „irrealitását” kifejezetten a politikai 

gyakorlat és a pragmatikus cselekvés valóságához képest definiálja.
154

 A „hamis tudat” 

kifejezés mannheimi leírásával párhuzamosan Kertész ideológia-kritikája is hasonló 

irányban tájékozódik, amikor a totális ideológiát egyfajta fenomenológiai 

szolipszizmusként írja körül.  

    A totális ideológia kifejezése Kertésznél olyan zárt teoretikus rendszert jelöl, 

amelyet mindenekelőtt a „teljes képzelethiány”
155

 jellemez. A képzeletbeli hiánya a 

„végletes absztrakció” eredménye, amellyel az „egzisztenciális tapasztalat” nyomatékosan 

hangsúlyozott elsőbbsége áll szemben. Kertész ideológiáról adott értelmezésének 

legfontosabb sajátossága, amit elsőként külön is ki kell emelnünk, hogy az ideológia 

önmagában mentes a képzeletbeli megjelenésétől, azt is mondhatnánk, az ideológia maga a 

képzelet hiánya, az imaginárius jelen-nem-léte. Ezt a megállapítást azért fontos szem előtt 

tartanunk, mert az ideológia leírása általában elválaszthatatlan a képzelettel való pozitív 

összekapcsolásának definiálásától.
156

       

A kertészi problémafelvetésben a holokauszttúlélő az ideológia és a tapasztalat közt 

foglal helyet, s radikális választása a megélhető tapasztalat felé – s ezzel együtt az 

ideológiával ellentétes irányba – fordítja. Amíg az ideológia a képzelet hiányára vezethető 

vissza, addig a túlélő a tapasztalatra ruházza át a képzelet jelenlétének teljességét. Az így 

megképződő dichotómia tehát egymással ellentétes funkciót kölcsönöz a képzeletnek, 

amennyiben hiánya ideológiát, jelenléte tapasztalatot eredményez. A túlélő 

„tudathasadásos” pozíciója az imaginárius határvonalán található, s az írói magatartást 

mindkét irányban sajátos viszonyulás jellemzi. A Kertésznél megjelenő kettős szituáltság 

egymást kiegészítő pólusait a képzelet fenomenális és egzisztenciális modalitásaként lehet 

leírni: az ideológia a tudat képzelettől mentes teoretikus, míg a tapasztalat a képzeletbelivel 

telített esztétikai világot foglal magába.    

  Kertész a totális ideológiát úgy írja le mint explicite értelmiségi világot, amelynek 

zártságát a tapasztalat hermetikus kirekesztése teszi lehetővé. A totalitás ideologikus 

                                                
153 Mannheim Károly: Ideológia és utópia. Ford: Mezei I. György. Atlantisz, Bp., 1996. 84-85.  
154 Uo. 88-93. 
155 Kertész: A fölösleges értelmiségi. 188. 
156 Forest Pyle: Képzelőerő és ideológia. Ford: Bagi Ádám, Bagi Zsolt. In: Helikon, 2000, 1-2. 31-58. 
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világát az objektív szükségszerűség elve határozza meg, s ennek a mesterséges gondolati 

konstrukciónak a keretei közt nincs mód a szabadság egzisztenciális megélésére. Ebből 

ered az írói feladat, hogy az egzisztenciának saját életének valóságából kell megteremtenie 

egyedüli világát. Ehhez az egzisztenciális alkotáshoz viszonyítva, a totalitás mindig a 

diktatórikus ellenhatás, a teljes elnyomás funkcióját tölti be.  

 
„Valaha az ember Isten teremtménye volt, tragikus sorsú, megváltásra szoruló kreatúra. E 

magányos lényt az ideologikus totalitarizmus először tömeggé kelesztette, azután egy zárt 

államrend falai közé zárta, majd gépezete élettelen alkatrészévé silányította. Már nincs 
szüksége megváltásra, mert nem visel felelősséget önmagáért. Az ideológia megfosztotta őt 

kozmoszától, magányától, az emberi sors tragikus dimenziójától. Determinált létbe 

szorította, ahol sorsát származása, faji besorolása vagy osztályhelyzetének minősítése szabja 
meg. Emberi sorsával együtt az emberi valóságtól, úgyszólván az élet puszta érzékelésétől is 

megfosztották. Értetlenül állunk a totális államban lehetséges bűncselekmények előtt, holott 

csak azt kellene felmérni, hogy milyen mértékben foglalta el az erkölcsi élet és az emberi 

képzelőerő helyét az új kategorikus imperatívusz: a totális ideológia. A művész feladata, 
hogy az ideológiával az emberi nyelvet szegezze szembe; hogy helyreállítsa a képzelőerőt, s 

hogy emlékeztesse az embert eredetére, valódi helyzetére és az emberi sorsra.”
157    

 

Az ideológia totalitása kiküszöböli a szuverén egzisztencia létezésének terét, s ily módon 

kialakítja a determinációnak azt az önmagában zárt rendjét, amit Kertésznél a sorstalanság 

kifejezés jelöl. A totális ideológia önnön elvont logikájának engedelmeskedik, amely ideo-

logikának egyik sajátossága, hogy megfoszt „az élet puszta érzékelésétől”. Az érzékelhető 

(azaz esztétikai) élet hiányában jön létre a képzeletbeli privatioja által konstituált totális 

ideológia zárt fenomenológiai struktúrája. A totalitás a tudatnak azt a terét foglalja el, ahol 

az imaginárius tapasztalati működése végbemehetne, azt a helyet veszi birtokba, ahol sors, 

tragikum, felelősségtudat, kozmikus szituáltság még értelmezhető kategóriákként 

jelenhetnének meg. Mindezek hiányában a totális ideológia elvont univerzuma egy „néma 

és megválthatatlan világ”
158

 jelentését ölti magára. A holokauszttúlélőnek a 

totalitarizmushoz való viszonyulását az együttműködés és az ellenállás alternatíváinak 

elutasítása, s a negativitásból eredő kívülség pozíciójának felvállalása jellemzi.  

Kertész gondolkodásában az ideologikus teória evidens példáját a Kádár-rendszer 

szellemi alapvetését szimbolizáló marxizmus jelenti. A teoretikus értelmiségitípus 

világának ennyiben a materializmus totális ideológiája jelöli ki a határait. Kertész saját 

egzisztenciális tapasztalatának érvényességével szemben a „tőlünk független objektív 

valóság” axiómáját összebékíthetetlennek tartja. Ebben az esetben az irodalmi 

egzisztencializmus és marxizmus konfrontációjának lehetünk tanúi, miután Kertésztől 

idegenek azok az ambíciók, melyek például Sartre ötvenes évekbeli iránykeresését 

jellemzik. Mielőtt bemutatnánk, hogy miként láttatja Kertész a totális ideológia optikai 

összefüggéseit, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy Marx miként vázolta képzelet és 

ideológia kapcsolatát. 

Ahogy tanulmányában Pyle rámutatott a képzelet alapvető szerepet játszik Marx 

ideológiáról vallott nézeteiben, ami elsődlegesen szellem és anyag viszonyában nyeri el 

jelentését.
159

 Ezen az alapvető ellentéten belül az ideológia marxi típusa az élet és a tudat 

közti vertikális megfordításra vezethető vissza. Az átfordítás eredményeként jön létre 

annak illúziója, hogy az életet a tudat határozza meg. Marx az ideológiának mint hamis 

tudatnak a működését a camera obsura példáján keresztül szemlélteti: 

 

                                                
157 Kertész: A fölösleges értelmiségi. 198-199. 
158 Uo. 194. 
159 Pyle: Képzelőerő és ideológia. 43. 



 44 

„Ha az emberek és viszonyaik az egész ideológiában, mint valami camera obscurában, fejük 

tetejére állítva jelennek meg, ez a jelenség éppúgy történelmi életfolyamatukból ered, mint 

ahogy a recehártyán a tárgyak megfordítása közvetlen életfolyamatukból.”
160

 

     

Az ideologikus konstrukcióként leírt tudatban a valóság illuzórikus látvány formájában 

férhető hozzá, s ami nem elhanyagolható, ez a megfordítás Marx szerint elsősorban a 

képzelőerő teljesítményének köszönhető.
161

A legfontosabb számunkra az optikai 

közvetítésnek ez a vertikális megfordítással járó művelete, ami egyszerre vezethető vissza 

a valóság téves leképezésére és eredményezi a tudat hamisságát, irrealitását. A vertikális 

pólusok képzelet általi felcserélésével megalkotott ideológia-típus és a Kertész által a 

képzelet érzékelhetőségének hiányára alapozott totális ideológia leírás minden különbség 

ellenére közös abban, hogy alapvetően az imaginárius relációjában veti fel az ideológia 

problémáját.   

 Kertész kritikája persze nem közvetlenül a marxi materializmus ideológia fogalmát 

célozza meg, hanem magát a marxizmust kezeli totális ideológiaként. Marxnál a világ 

egységét biztosító anyag és a tudat úgy áll viszonyban egymással, hogy az emberi tudat 

része az objektív anyagi világnak. S ebben az elméleti relációban az emberi megismerés 

lehetőségét a tükrözés-elmélet biztosítja: a tudat visszatükrözi az objektív anyagi 

valóságot. Az ideológia képzelete többek közt ezt a mimetikus megismerésmódot torzítja 

el, amikor a feje tetejére állítja a valóság percepcióját. Amint láthattuk, Kertész számára 

elsősorban „a tőlünk független, létező valóság” létét feltételező marxi axióma 

elfogadhatatlan. Ez az objektív valóság értelemszerűen nem azonos a marxi ideológia 

fogalmával, Kertész kritikai álláspontját azonban nem is a marxizmus egyes 

részproblémáinak boncolgatása, hanem a marxizmus egészének mint kollektivizmust 

megjelenítő ideológiának a teljes elutasítása jellemzi. S ebből az egzisztencialista 

megközelítésből szemlélve a marxizmus a kádári totalitarizmus hivatalos ideológiájának 

színében jelenik meg, amit Kertész a totális ideológia fogalmával leírt képzeletmentes, 

homogén hatalmi struktúraként értelmez. 

 Az ideológia-értelmezések közül a Kertész által megfogalmazott totális ideológia 

önmagában véve tehát a sajátos ideológia-kritikát magába foglaló materializmus kritikája. 

Kertész gondolkodása szerint Auschwitz után az emberi egzisztencia egy megválthatatlan, 

ideologikus világban ismer magára. Ez az ideológia a valóság hiánytalan, kényszeres 

uralására törekszik, amivel szemben az egzisztencia önnön szabadságának sorsszerű 

megtapasztalását tekinti feladatának. A saját sors kiküzdésének esélye, a 

helyettesíthetetlenül individuális tapasztalat megszerzése áll szemben a totalitás 

képzeletmentes rendszerével. Az ideologikus hatalom keretei közt azonban az egzisztencia 

önmagára eszmélhet, ráébredhet helyzetének abszurditására, a létezését korlátozó világ 

természetére. Kertész következő mondatai pontosabban adnak képet arról, hogy az 

ideológia totalitása miként alkotja meg elnyomó mechanizmusát, s ezzel szemben, a 

művész számára milyen út kínálkozik kreativitásának és szabadságának kivívására.  
 

„Felismeri, hogy ideologikus világban él. S a tiszta formák vágya arra fogja ösztönözni, 

hogy kilépjen e szakadatlanul csak önmagukat tükröző perspektívák világából, s ismét a 

földdel, az éggel és az emberi sorssal találja magát szemben.”
162   

 

                                                
160 Karl Marx – Friedrich Engels: Német ideológia. Bp., Magyar Helikon, 1974. 30. 
161 ”Ha az egyének valóságos viszonyainak tudatbeli kifejezése illuzórikus, ha az emberek képzeletükben 

fejtetőre állítják valóságukat, ez ismét korlátolt anyagi tevékenységi módjuknak és abból fakadó korlátolt 

társadalmi viszonyaiknak a következménye.” Uo. 24.  
162 Kertész: A fölösleges értelmiségi. 191. 
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A totális ideológia elsődleges értelemben az öntükröző perspektívák világa. A 

perspektivikus öntükrözés és a mimetikus tükrözést megfordító tudat irreális tükrözése 

közti különbség ezen a ponton jól körülhatárolható. Amíg a hamis tudat a képzelet 

vertikális megfordítást eredményező eljárására mutat vissza, addig az „önmagukat tükröző 

perspektívák világa” az imaginárius teljes hiányán alapul. Ahogy arra Mannheim 

rámutatott, az ideológia a politikai gyakorlat kontextusában elméleti jellegénél fogva 

bizonyul hamisnak, Kertésznél viszont ez a funkció magát a politikát mutatja egészében 

ideologikusnak, mégpedig a művészi ábrázolás redukálhatatlan képzeleti tapasztalatához 

viszonyítva.   

A kertészi ideologikus világ perspektívák öntükrözése által konstituált. A 

perspectiva mint távlati reprezentáció, az ábrázolás olyan módozata, amely az ábrázolt 

világ háromdimenziós mélységének látszatára épül. A perspektíva kifejezés eredetileg a 

perspicere átlátni, kilátni stb. jelentéseket öleli fel. Amire érdemes külön felfigyelni, hogy 

a perspektíva mindig feltételez egy vizuálisan létesített belső teret, amelyen belül 

különböző pozíciók lehetségesek. Kertész szövege több perspektívát említ, amelyek 

azonban nem lépik át önnön ábrázolás-technikájuk határait, miután a mélységi látszat 

reprezentációi öntükröző jelleget öltenek magukra. A totális ideológia szigorú önmagába 

zártsága tehát a perspektivikus öntükrözés vizuális logikája szerint épül ki. Az önmagát 

tükröző perspektíva azt jelenti, hogy a reprezentáció ebben az esetben nem valamit ábrázol, 

hanem magát a multi-perspektivikus reprezentációt reprezentálja. A megkettőződés 

eredményeként az öntükröző perspektívák reprezentációja jön létre, az önmagát érzékelő 

és önmagára záruló perspektíva sajátos optikai modellje. A tükrözés eredendően a reflexio 

és/vagy a speculatio teljesítményére vezethető vissza,
163

Kertész esetében azt mondhatnánk, 

hogy a perspektívák re-flexiója (visszatükrözése) meghatározza a spekulatív gondolkodás 

formáját is, ami önmagában véve az ideologikus jelentésképzés belső mechanizmusát 

alkotja. A totalizáció abban ragadható meg, hogy az érzékelés ilyen módozatában a látás 

egyedüli módját a spekuláris perspektíva birtokolja, mégpedig oly módon, hogy a látható 

csakis az illuzórikus mélység optikai dimenziójában érzékelhető. A totális ideológia 

„értelmiségi világa” nem ad helyt nem-perspektivikusan megalkotott vizuális 

percepciónak, hanem szükségképp a távlat nézőpontját teszi meg egyeduralkodó és 

kizárólagos látásmódnak. Az öntükröző perspektíva ilyen ideológiája pedig Kertész 

szövege szerint végeredményben egy „néma és megválthatatlan”, elvont világot konstituál, 

amely kizárja belső működéséből az „egzisztenciális tapasztalatot” és a képzeletbeli 

teljesítményét.  

Amint látható a camera obscura vertikális megfordítására épülő marxi és az 

öntükröző perspektíva totális ideológia közt áthidalhatatlan különbség áll fenn. Kertész 

persze nem a materializmus belső összefüggéseit, s az ideológiának ezen belül játszott 

szerepét értelmezi, hanem magát a marxi materializmust mint a Kádár-rendszer 

ideológiáját írja le totális ideológiaként. Kertész alkotói helyzete ugyanakkor évekig 

szükségszerűen rendelkezett egy belső pozícióval is a kádárizmus/Auschwitz totalitáriusan 

átideologizált világában. S ez a belső szituáció mindig a tudat kisajátításának, a hatalmi 

elnyomásnak a tapasztalataként jelenik meg. Ebben a helyzetben a művész feladatát 

Kertész abban látja, hogy szembeszegezze a nyelvet az ideológiával, s visszaállítsa a 

képzelőerő esztétikai hatását. Mindez azonban az alábbi esztétikai dilemmát veti fel:  

 
„A következő s legnagyobb kérdés tehát: hogyan ábrázolhatunk a totalitás szemszögéből, de 

úgy, hogy mégse a totalitarizmus szemszögét tegyük a magunk szemszögévé?”
164

 

  

                                                
163 v. ö. pl. Heidegger: Hegel és a görögök. Ford: Pongrácz Tibor. In: Útjelzők. 391. 
164 Kertész: Gályanapló. 24.  
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A totalitás a valóság uralására, a tapasztalat a valóság megismerésére, a művészet pedig a 

valóság ábrázolására törekszik, írja Kertész.
165

 Az irodalom a totalitással szemben nem a 

valóság közvetlen hatalmi birtokbavételét szolgálja, hanem a fikcionálás az egzisztenciális 

értelemben vett szabadság kivívásának eszköze. Ez az egzisztencialista irodalom úgy lép ki 

a totális ideológia öntükröző perspektívájából, hogy az esztétikai képzeletre támaszkodva, 

egyedül saját egzisztenciájából kiindulva tesz kísérletet annak fikcionális 

megjelenítésére.
166

 Az irodalmi fikció kertészi formájának egyik sajátossága, hogy a 

totalitáshoz önnön szabadságának imaginárius megalkotásán keresztül létesít kapcsolatot. 

A túlélő író-egzisztencia alkotó szabadsága akkor nem kényszerül átsajátítani a 

perspektivikus öntükrözés totalizáló optikáját, ha a képzelet nyelvén fikcionálja annak 

hatalmi formációját és embertípusát. Kertész „a transzcendencia nevében” utasítja el azt a 

totális ideológiát, „melynek anyagi világában létezni kényszerül”.
167

 

 A negativitás ontológiája az egzisztencialista fikció és az esszenciális totalitarizmus 

oppozícióját a képzeletbeli határán ütközteti egymással. Az irodalmi fikció az „esztétikai 

képzelet”, míg Auschwitz totalitása a képzelet hiányán alapuló öntükröző perspektívák 

ideológiája. A negativitás oppozíciója tehát esztétika és hatalom közti kontradikciót 

eredményez, nyelv és ideológia, irodalom és totalitás, médium és megjelenített ellentétét. 

Az így létrejövő bináris rendszer mindkét pólusa beépül Kertész prózájának fikcionális 

struktúrájába. A kreatív egzisztencia és az esszenciális kreatúra rendelkezik a képzelet 

esztétikai jelentésével, előbbi az imaginárius alkotó megmunkálásával, utóbbi a 

képzeletbeli hiányában. A totalitás ideologikus világában az öntükröző perspektívák a 

képzeletbeli hiányát fejezik ki, azt a spekuláris reprezentációt, amelyből a túlélő 

egzisztenciája épp annak arányában kirekesztett, amennyiben tapasztalatilag feldolgozza 

írásban a képzeletet. A perspektivikus öntükrözés egzisztenciálisan nem megélhető, nem 

tehető belsővé, így az esszenciális értelemben vett létmód világát reprezentálja. Ez az 

esszencia a tudat fenomenológiai szintje, de nincs benne érzékelhető imaginárius tartalom, 

ennyiben teljesen mentes és tiszta a képzelet tapasztalati minőségeitől. Ez a hiány, a 

negativitás ideologikus teljessége így anti-esztétikai ideológiaként funkcionál, míg a 

képzelet tapasztalati jelenléte a kreatív fikcióalkotás esztétikai alapját jelenti.      

 Amint látható, Kertész totális ideológia fogalma nem feleltethető meg az „esztétikai 

ideológia” Paul de Man-féle terminusának sem. Az esztétikai ideológia dekonstruktív 

értelmezése „az érzéki tapasztalattól teljesen elkülönülő tiszta ész lehetőségét tételezi”,
168

 

ami azonban épp azért ideologikus, mert nem képes elszámolni azokkal a formális-

materiális eljárásokkal, amelyeknek létrejöttét köszönheti. Az ideológia az önmagában célt, 

teleológiát, emberi jelentést nélkülöző „materalista látásnak” vagy „tiszta szemléleti 

látványnak” az emberi affektusok és jelentések körébe történő visszakapcsolásával jön 

létre, ami az elméletet úgy ruházza fel gyakorlati és pedagógiai értékkel, hogy eközben 

megfosztja azoktól a formalizált vonásoktól, amely megóvhatnák a totalizáló kisajátítástól 

és felhasználástól.
169

 Az esztétikai ideológia is totális tehát, akárcsak Kertész ideológia 

koncepciója, azonban míg Paul de Man az ideológiát tekinti esztétikainak, addig Kertész az 

ideológiát megfosztja minden esztétikai jelentésétől, s a vele szembeállított képzeletnek 

tulajdonít kizárólagos esztétikai jelentőséget.      

                                                
165 Uő: A fölösleges értelmiségi. . In: A száműzött nyelv. 190. 
166 A kollektivista marxi axióma elutasítása Kertészt a következő jellegzetesen egzisztencialista érv mentén 

történik: „én arra a belátásra jutottam, hogy csupán egyetlen valóság létezik: önmagam, s hogy ebből az 

egyedüli valóságból kell megteremtenem egyedüli világomat.” In: A fölösleges értelmiségi. 197. 
167 Uo. 197-198. 
168 Paul de Man: Kant és Schiller. Ford. Katona Gábor. In: Esztétikai ideológia. Janus-Osiris, Bp., 2000. 153. 
169 Jonathan Loesberg: Materializmus és esztétika. Ford: Füzi Izabella. In: Paul de Man „retorikája”. Szerk: 

Füzi Izabella – Odorics Ferenc. Gondolat, Bp.–Szeged, 2004. 139-177.  
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Kertész irodalmi munkáiban az irodalom fakticitása önmagában abszolút érték, 

amely a totalitarizmus világállapotának ellentételezéseként értelmezhető. Auschwitz 

szellemi alaprajzát a totalitarizmus sötét vonalai zárják körül, ez teremti meg az irodalmi 

nyelv legitimációs fundamentumát. Auschwitz kizárja azokat az attribútumokat – mint a 

szuverén személyiség, az eredet otthonossága, a racionális világkép, a humánus erkölcs –, 

amelyek a létezés pozitív aspektusára utalhatnának. A negativitás egy kettős rendszert hoz 

létre, az egzisztencia és az esszencia, a túlélő író és az ideologikus totalitás binaritása 

azonban magán viseli az imaginárius hatását is. A képzeletbeli megosztottságából ered az 

üres, öntükröző perspektívákból felépülő ideologikus totalitás zártsága, valamint az írásban 

adekvát önkifejezését megteremtő képzelet egzisztenciája. A képzelet nyitottsága és 

zártsága azonban összefügg, s a negativitás ontológiájába az inverzió fikcióképző 

hatáselvét építi be. A képzeletbeli inverzióként működik Kertész irodalmi nyelvében, s a 

tükör és az írás elve közé olyan határt húz, amely újratermeli a negativitás oppozícióját. A 

saját egzisztenciális létmódját megíró túlélő a képzelet negatív inverziója miatt 

folyamatosan az esszencia totalitarizmusával kerül szembe, ezért az írás mindig a tudott 

önfelszámolás elvének engedelmeskedik. A képzeletbeli egzisztencialista nyelve és a 

képzeletbeli esszencialista ideológiája azonban nem egymás közvetlen tükörképei. 

Existentia és essentia közt nem a tükrözés létesít direkt esztétikai kontaktust, ha ez így 

lenne, akkor a szubjektív belső és az objektív külső leképezése történne meg. A 

tükrözésnek ez a fenomenális típusa az esszencián belülre helyeződik át, s önmagukat 

tükröző perspektívák képében mutatkozik meg. Az, amit intencionális tudatnak 

nevezhetnénk, lényegileg olyan tükör, amely nem ismeri fel, hogy valaminek a tudataként 

kizárólag önnön tudati, megélhetetlen létét tükrözi. A szubjektív és objektív közti tükrözés 

reprezentációs elvét ezért váltja fel az esszencia fenomenális létmódjában a perspektivikus 

öntükrözés ideológiája. Az öntükröző esszencia azonban a képzeletbeli egyik önálló 

pólusa, amit más részről a tapasztalat irodalmi nyelve egészít ki. Az esszencia tükör-

ideológiája és az egzisztencia tapasztalati nyelve a képzelet fenomenológiai szintjén mégis 

kölcsönösen összetartozik, a dinamikus kreatív önalkotó egzisztencia mindig egy passzív 

zárt totális esszencia opponálásán keresztül ismeri fel önnön helyzetét.        

 

öntükröző ideológia – esszencia ← Képzetalkotó tudat → egzisztencia – tapasztalat 

Totalitás × Irodalom 

 

Kertész prózaírásában a tudat nem tükrözi vissza közvetlenül a képzelet fantazmagóriáit, 

így nem egy képzetalkotó tudat szólal meg bennük a túlélő nyelvén. Az irodalom nem az 

esztétikai öntükrözésre épülő tudat fenomenológiai paradigmája, mivel az irodalom 

egyedüli fikcionálandó tárgya – Auschwitz –, traumatikus mivoltában nem integrálható a 

tudat imaginárius szintjén. S mivel Auschwitz az öntükröző tudat számára értelmezhetetlen 

és érzékileg felfoghatatlan, ezért ez a szféra esszenciális értelemben zárt ideologikus 

komplexumként írható le. A túlélő képzeletben nem képes egzisztenciálisan megélni és 

közvetlenül visszatükrözni ezt a totalitást. De ez a defektus, a képzelet hiánya, az 

imaginárius privatuma nem elfojtott, hanem része a Kertész által leírt valóságnak. Kertész 

konzekvensen ismétli, hogy kudarcra törekedni kell, ami azt jelenti, hogy a képzeletbeli 

fiaskója nyelvileg kifejezhető világosan leírható, éppen az öntükröző perspektívák 

ideológiájaként. Auschwitz totalitása a képzelet teljes hiánya, amelynek „néma és 

megváltatlan világa” kizárja, hogy az embernek saját sorsa, az éggel és földdel 

egzisztenciális kapcsolata legyen. A vertikalitás ilyen hiánya magára zárja a 

perspektívákat, amelyek olyan horizontális világot hoznak létre, amelynek 

háromdimenziós belső tere csak a képzeletbeli hiányát tükrözi. Ami persze azt is jelenti, 

hogy a képzelet mint hiány konstituáló eleme az ideológiának, jelen-nem-léte a maga 
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konkrét realitásában a tudat számára hozzáférhető. A képzetalkotó tudat fenomenalitásának 

helyét elfoglaló essentia a képzelet szintjén az ideológiát mint a mechanikus ismétlés 

determinációját jeleníti meg. Az existentia kreativitása viszont a megélhető sors 

szabadságát a képzelet szintjén mint átlátszatlan (opacitás/textúra), materiális nyelv 

önteremtésével fejezi ki és szólaltatja meg. 

 Az ideológia, ahogy Foucault megfogalmazta, sosem lép ki a reprezentáció területéből, 

s „minden tudás tudásaként” rendszerezi a reprezentált dolgok viszonyait. Ha Foucault 

számára a kanti kritika a reprezentáció lehetőség-feltételeinek elvi kutatásával megkezdte a 

reprezentáció teréből való visszavonulást, (metafizikai konstrukcióként hagyva maga 

mögött hátra a reprezentációt),
170

 akkor Kertész esetében egy olyan irodalmi 

vállalkozásnak lehetünk a tanúi, amely az emberi képzelet esztétikai kreatív potenciáljára 

alapozva egy olyan egzisztencialista irodalmi nyelvet dolgozott ki, amelynek hamisítatlan 

egyszerisége az öntükröző kollektív ideológiában találta meg esszenciális ellenpólusát. 

Kertész nem teszi fel az ismert foucaulti kérdést, valóban létezik-e az ember, hanem az 

embert mint túlélőt definiálja, aki esztétikai képzeletét írásban feldolgozva haladja meg a 

kollektív ideológia hatalmi konstrukcióját, s ezen képzeletbeli túllépés által alapozza meg 

önnön nem totalizálható és kollektivizálható egyediségét.    

 A totalitarizmusban a holokauszttúlélő számára az élet csak mint szégyenteljes túlélés, 

a szabadság mint a kényszer tanúsítása, a kreativitás mint a negativitás inspirációja 

lehetséges, mindez együtt pedig az Auschwitz totalitása által determinált sorstalan 

létállapot meghatározottságát jelöli. Mindennek Kertész gondolkodásában fontos morális 

konzekvenciái vannak, ebből fakad, hogy Kertész prózaírásában mindvégig jelen van egy 

etikai igénnyel megszólaló hang megkomponálása is. Annak ellenére kijelenthető ez, hogy 

egyik esszéjében az író maga jelzi, hogy a művészet nem az erkölcsi ítélkezés 

eszköze.
171

Auschwitz „etikai nullpontja” után azonban az irodalom puszta léte 

felmérhetetlen etikai jelentőséget hordoz magában.   

 

 

III. 7. AZ APAGYILKOSSÁG ETIKÁJA ÉS A ZSIDÓ SZELLEMI LÉTFORMA 

 

Kertész visszatérő megállapítása szerint a munkatáborok létezése radikálisan átformálta az 

európai kultúrát, Auschwitz „etikai nullpontja” megsemmisítette a korábbi 

értékrendszereket, s egy új ethosz megteremtésének kiindulópontja lett. A holokausztnak 

ez az etikai dimenziója abból származik, hogy hat millió zsidó meggyilkolása olyan 

léptékű esemény, ami világosan és egyértelműen definiálja a jó és a rossz fogalmait. 

Amikor Kertész morális kontextusba helyezi Auschwitz megtörténtét, elsősorban az 

európai erkölcsi tradíció modern értelmezéseihez nyúlik vissza, s Nietzsche, Thomas Mann 

és Freud felismeréseit építi be gondolataiba. Mindezeken túl azonban a legfontosabb utalás 

a nyugati kultúrkör etikai-vallási archívumába nyúlik vissza, így kapcsolódhat össze a 

holokauszt huszadik századi eseménye a judaizmus monoteista archaikumával.   

 Az új etika egyik sarkalatos vonása, hogy alapját nem Isten létezése jelenti. Kertész 

nem kapcsolódik a holokauszt-interpretációk azon irányvonalához, amelyek megkísérlik a 

Soát visszailleszteni a judaizmus tradíciójába. Pedig többek közt a Heidegger-tanítvány 

Hans Jonas írásai judaizmus és egzisztencializmus olyan összekapcsolására kínálnak 

példát, amely számot vet Auschwitz kivételes voltának jelentőségével. Jonas Az 

                                                
170 Michel Foucault: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Ford: Romhányi Török 

Gábor. Osiris, Bp., 2000. 267-273.  
171 Kertész: A látható és a láthatatlan Weimar. 128. 
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istenfogalom Auschwitz után című tanulmánya
172

 a zsidó tradíció egzisztencialista 

megújításaként értelmezhető, ami azért is figyelemreméltó, mert a szerző másutt az 

egzisztencializmust a gnoszticizmus hatására vezeti vissza.
173

 Az Auschwitz-tanulmányban 

felvetett alapkérdésre, hogy milyen Isten engedhette meg a holokauszt megtörténtét, Jonas 

egy örökkévalóságától és mindenhatóságától megfosztott „a világban való lét Istenének”
174

 

hipotézisével  válaszol. Ez a szenvedő, keletkező és gondoskodó Isten belevetett az általa 

teremtett világba, s mint „feltétlen immanencia” – tehetetlenül szemlélve annak alakulását 

–, osztozik a keletkező lét sorsában. Jonasnál a creatio ex nihilo a kabbala cimcum 

eszméjéhez hasonlít, ami a teremtést Isten önkorlátozásaként, visszahúzódásaként írja le, 

hogy az így létrejött ürességben, semmiben adjon helyet a világnak. A negativitás tehát 

már a teremtés kontrakciójában bennefoglaltatik, viszont a kabbala Végtelenjétől (En-Szóf) 

eltérően, Jonas Istenének folyamatosan egzisztálnia kell az általa teremtett világban.
175

 

Auschwitz Jonas számára tehát „teológiai eseményként” letaszítja Istent metafizikai 

magasából, hogy belehajítsa az általa teremtett „világkaland vak, tervszerűtlen, esetleges,  

kalkulálhatatlan”
176

 folyamába. A Tóra Istene Auschwitz után tehát a létben egzisztáló 

immanenciaként együtt szenvedi el nem csupán a zsidó nép, de az egész teremtés időbeli, 

kontingens alakulásfolyamatát.      

 Jonas filozófiai eszmefuttatása számára Isten nem hagyható figyelmen kívül, Kertész 

viszont Nietzsche nyomvonalán halad, amikor eleve Isten halálának tényéből indul ki.
177

 

Ennek a szekularizált etikának Kertész kultúrtörténeti fejtegetései szerint a centrumában a 

modern zsidókérdés áll, a zsidóknak a francia forradalom óta létező jogegyenlősége. Az 

emancipációt érvénytelenítő Auschwitz totalitárius rasszizmusának súlyossága azon 

mérhető, hogy destrukciója megnyit egy olyan távlatot, amely egészen az európai kultúra 

kezdeteiig visszanyúlik. A zsidók emancipációját megvalósító kultúra elutasítása mintegy 

visszabontja a kultúrát az alapjáig, ahol feltárul annak archeológiai múltja, a judaizmus 

monoteista etikája. Az ily módon az eredete felől megmutatkozó kulturálisan kódolt etika 

teremt kapcsolatot a régmúlt és a jelen közt. Ebből fakad, hogy Kertész gondolkodásában 

az etika elsősorban a kultúra összefüggésében értelmezhető jelenségként nyeri el 

alapjelentését.  

A kultúra és az erkölcs szoros összetartozását a zsidókérdés teszi lehetővé, mintegy 

a zsidóság kulturális elfogadottsága jelenti az etika mércéjét. Az etika kulturális jelentése 

viszont azzal függ össze, hogy zsidóságát Kertész nem vallásként, etnikumként, nemzeti 

identitásként, nyelvként határozza meg, hanem mint holokauszt-zsidó elsősorban kulturális 

értelemben. Ennél fogva írásaiban a holokauszt egy jobb híján kultúraetikának nevezhető 

gondolati tartományban nyeri el a maga alapító eseménynek kijáró helyiértékét. A 

holokauszt kultúrtörténeti történésként viszont csak feltételesen lehet egy új etika kezdete. 
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Ebben a megközelítésben a kultúra és az etika keresztmetszetében helyet foglaló 

zsidókérdés történetileg az archeológiai múlt felől alkalmas arra, hogy betölthesse 

fundamentális funkcióját. Ahogy Kertész fogalmaz, Auschwitz csupán „újramondta a kőbe 

vésett szavakat”.
178

 A törvény inskriptív betűinek az elbeszélés szelleme kölcsönöz újra 

hangot, hogy az erkölcsi törvény új negatív kinyilatkoztatásként működhessen. Auschwitz 

krematóriumainak traumatikus jelene így képes aktiválni etikai imperatívuszként a zsidó 

kinyilatkoztatás régmúltját.        

  
„Én azért említettem a szerződésszegést, mert amióta az európai etikai kultúra lángoló 

csipkebokrában megjelent a törvény látomása, majd szavakká formálódva kőbe vésetett, 

azóta minden eseményt e szavakon mérünk, és minden tett a szerződéshez viszonyított 
tett.”

179
  

  

Kertész előadásából úgy tűnik, hogy a holokauszt etikájához erkölcsi törvényként a 

tízparancsolat, továbbá egy szerződés kapcsolódik hozzá. A törvény és szerződés első 

pillantásra egyszerre látszik utalni Mózes törvénytábláira, másrészt a Jahve és népe közti, a 

kiválasztottságot szavatoló szövetségre. A szövegrész ugyanakkor ellentmondásos módon 

dolgozza fel a Pentateuchus architextusát: az égő csipkebokorban ugyanis nem a törvény 

látomása jelenik meg, hanem Jahve, aki az Egyiptomba való visszatérés parancsát adja 

Mózesnek, hogy kiszabadítsa a zsidó népet a „szolgaság házából” (Kiv 3-4, 17). 

Előadásában Kertész összetéveszt két helyszínt, a lángoló csipkebokor jelenése Midián 

földjén, a Hóreb hegynél játszódik, míg a Sínai hegynél történik meg a zsidó nép 

kiválasztottságát jelentő szövetség könyvének felolvasása a hozzá kapcsolódó rítussal (Kiv 

24, 3-8 ) és a kőtáblákra vésett törvénynek és parancsolatoknak az átvétele (Kiv 24, 12). A 

lángoló csipkebokor, a törvény és a szerződés tehát három különböző dolgot jelöl, az első 

az exodusra vonatkozó parancsot, a második az etikai parancsolatokat, míg a harmadik a 

zsidó nép kiválasztottságát biztosító szövetséget. A holokauszt etikai kultúrájának 

megalapozása tehát Kertész pontatlansága miatt épp a kultúra, a tradíció felől bizonyul 

visszaigazolhatatlannak. Az értelmezés félresiklott módja annyit mindenesetre jelez, hogy 

Kertész nem mozog otthonosan a zsidó-keresztény kultúra vallási hagyományvilágában. A 

félreolvasásnak épp a kultúra kódjait megsértő gesztusa ugyanakkor tévesztésénél fogva 

visszamutat az asszimilálódott zsidó identitás köztes, szekularizált kulturális státuszára is.  

 Abban, ahogy Kertész a holokauszt-etika kapcsán megidézi a judaizmus hagyományát, 

elsősorban nem a Tóra tanulmányozása, hanem sokkal inkább Freud hatása érhető tetten. 

Mindezt kevésbé az idézett részlet, sokkal inkább a zsidó etikának egy olyan olvasata 

támasztja alá, amely az apagyilkosság eseményét ruházza fel etikai jelentőséggel. Kertész 

1987-ben fordította le magyarra Freud Michelangelo Mózese című írását, ami egy kötetben 

jelent meg a Mózes, az ember és az egyistenhit címet viselő másik Freud szöveggel.
180

  

 Freud változatos hatástörténettel bíró Mózes-könyve különböző értelmezéseket hívott 

életre. A kötetet a zsidóságra mért negyedik csapásként,
181

a pszichoanalízist pedig „Isten 

                                                
178 Uő: Hosszú sötét árnyék. 57. 
179 Uő: Táborok maradandósága. 52.  
180 Freud: Mózes. Michelangelo Mózese. Két tanulmány. Ford: Ozorai Gizella, Kertész Imre. Európa, Bp., 
1987.  Az eredeti német cím Der Mann Moses und die monotheistische Religion, amit a magyar fordítás 

Mózes az ember és az egyistenhitként ad vissza. (Ez a fordítás nem pontatlan, de mivel Freud nem a der 

Mensch kifejezést használja, ezért a mű „feminista” fordítása akár A férfi Mózes és a monoteista vallás címet 

is viselhetné.) 
181 A kopernikuszi heliocentrikus világkép kozmogóniai, a darwini evolúció biológiai és a freudi tudattalan 

pszichológiai felfedezésének az ember önértelmezésére mért három csapásához járul hozzá Yerushalmi 

szerint Freud azon állítása, hogy a monoteizmus nem zsidó, hanem egyiptomi eredetű vallásforma. A szerző 

mindennek ellenére a Freud könyvét úgy értékeli, mint ami „lényegét tekintve zsidó könyv” marad. Yosef 

Hayim Yerushalmi: A negyedik megaláztatás. Ford: Margittay Dóra. In: Szombat, 2002. 12. 5-9.   
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nélküli judaizmusként”
182

 értelmező Yerushalmi például azért kritizálta Freudot, mert úgy 

vélte, a Mózes-könyvből a vallási judaizmus kimeríthetőségével szemben egy filogenetikus 

öröklés útján kimeríthetetlen világi zsidó közösség létezésére lehet következtetni 

Freudnál.
183

 Yerushalmi kritikája szerint Freud tévedett, Mózes apagyilkossága nem merült 

alá a tudattalanba, mert a bűnvallásra különösen nagy hangsúlyt helyező zsidó tradíció 

megőrizte az eseményt, de oly módon, hogy a zsidók haragja – Isten közbeavatkozása 

miatt – nem ölte meg Mózest. Az apagyilkosság és a tradíció áll tehát az értelmezés 

centrumában, ami Kertésznél is kulcsfontosságú szerepet tölt be. S ennek a problémának 

kapcsán fejti ki Derrida a „virtuális archívum” gondolatát, miszerint az archívum nem 

csupán az apagyilkosság reális eseményét, de a puszta szándékot is megőrzi, mivel az 

elfojtás az általa elfojtott ösztönt is archiválja. A tudat számára releváns aktuális/virtuális, 

szándék/cselekedet közti különbségek a tudattalan számára nem léteznek, ezért a jövőre 

nyitott archívum az apagyilkosság kísérletét is integrálja.
184

 Az apagyilkosság tehát nem az 

anyagi világ fizikai eseményeként, hanem az archívumban megőrződő lélektani traumaként 

fontos. S az apagyilkosság ilyen interpretációjának közvetlenül kimutatható a hatása 

Kertész kultúraetikai fejtegetéseire, ezért is érdemes röviden vázolni az egyistenhit 

apagyilkosságon alapuló genezisének Freud által felvázolt pszichoanalitikus olvasatát. 

Freud számára a vallás lélektani jelenségként a kollektív neurózis körébe 

tartozik.
185

 A neurotikus folyamatok és a vallási folyamatok analógiájából kiindulva Freud 

a neurózis sémáját – korai trauma, elhárítás, lappangás, a neurózis kitörése, az elfojtott 

visszatérése –, átviszi, és transzponálja a vallás fejlődésére is. Az eredetileg a Totem és 

tabuban kidolgozott elmélet szerint a korai traumát, a hordát vezető és nőket birtokló 

apának a fiúk általi meggyilkolása és elfogyasztása jelenti. Az apagyilkosságot követő 

testvérszövetség idején az exogámia és az incesztus bevezetésével színre lép a jog és 

erkölcs, miközben az apa emléke a totemállatban él tovább, melyet a „totemlakomán” 

rituálisan újra megölnek és megesznek. Freud szerint a totemizmus kialakulásával jelenik 

meg az etikai és társadalmi jelentőséget is hordozó vallás. A következő fázisban a 

totemállat folyamatos antropologizálásával létrejön a politeizmus emberarcú pantheonja. 

Az utolsó, befejező szakaszt a monoteizmus jelöli, amikor a lappangási idő után az elfojtott 

visszatér, visszaidéződik a traumatikus apagyilkosság, s a horda egykori vezetője Istenné 

változik át. Ez történik a judaizmusban, amikor Mózes meggyilkolásának eseménye hosszú 

inkubációs időszak után visszatér, s a megközelíthetetlen Jahve istenalakjává alakul át. A 

monoteista apavallásban valósul meg az ösztönlemondások következtében az érzéki 

                                                
182 Yerushalmi: Monológ Freuddal. Ford: Módos Magdolna. In: Hagyomány és freudizmus. Szerk: Heller 

Ágnes. Új Világ, Bp., 1998. 20-40. 
183 „Ha ugyanis a „népi karakter” valóban átörökíthető a ’személyes közléstől és a nevelői példa 

befolyásától függetlenül’, akkor ez azt jelenti, hogy a ’zsidó mivolt’ a ’judaizmustól’ függetlenül átörökíthető; 

hogy az előbbi megszakíthatatlan, míg az utóbbinak vége szakadhat.” Uo. 29. A judaizmus és filogenetikus 

öröklésen alapuló zsidó megkülönböztetésének problémájával Richard Bernstein szerint lehet, hogy Freud 

nem nézett szembe, de a Mózes-könyvben Freud a zsidó népet nem a filogenetikus öröklés, hanem a 

monoteista „eszme” összetartó ereje alapján definiálta. Yerushalmi olvasatát Bernstein egyszerre marasztalja 

el a Freudnak tulajdonított „lamarckista” álláspont és a tudattalanról alkotott elnagyolt felfogása miatt. 

Richard Bernstein: „Dialógus” Yerushalmival. Ford: Kiss Zsuzsa. In: Hagyomány és freudizmus. 94-95.    
184 Jacques Derrida: Az archívum baja. Ford: Sutyák Tibor. In: Hagyomány és freudizmus. 66-67. Derrida 
először a kiválasztottsághoz hasonlító zsidóság archívált ismertetőjegyét a jövendő ígéret és a múltra való 

emlékezés összekapcsolásában látja, majd ezt az egyediséget, sajátot dekonstruálva kiterjeszti az archívumot 

más népekre is. Mert az egyediség az alapító erőszakon, totalizáló egybegyűjtésen alapul, ami kényszeresen 

ismétli az alapító eseményt, hogy ezáltal affirmálja önmagát és vele az el-jövendőt és az emlékezést. Az 

archívum baja, átka épp abból ered, hogy a jövendő sosem létezhet ezen ismétlés nélkül. Lásd még: Derrida – 

Wolfgang Ernst: Az archívum kínzó vágya – Archívumok morajlása. Kijárat, Bp., 2008. 
185 A monoteizmus keletkezését tárgyaló szöveg nem elégszik meg a pszichoanalízis vallásos alkalmazásával, 

hanem felállít egy történeti hipotézist is arról, hogy Mózes eredetileg egyiptomi volt, aki Ekhnáton 

napkultuszát adta át az általa vezetett zsidó népnek. 
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képábrázolással, szexualitással szemben a szellemiség és az etika kiteljesedése. Mindez 

azonban Freud számára ellentmondásos kompromisszum, mivel a zsidók ugyan elismerik a 

nagy istenapát, de letagadják az apagyilkosságban való bűnrészességüket. Az 

apagyilkosság bűnének ilyen elutasítását Freud lélektani szempontból az antiszemitizmus 

jogos hivatkozási alapjaként ismeri el.
186

 A megoldást a kereszténység fiúvallása hozza el, 

amikor a Fiú áldozati halálával végül kiengeszteli Mózes apagyilkosságának vétkét, 

beismerve a fiúk bűnét, hogy a kiválasztott nép helyét ily módon elfoglalhassa az 

egyetemes érvényű megváltó felszabadítás gondolata.     

 Kertész átveszi Freudtól az apagyilkosság fontosságát, ami amellett, hogy tetten érhető 

a trauma kifejezésének visszatérő használatában is, sajátos jelentésmódosuláson megy 

keresztül. A holokauszt etikai kultúrájának alapító eseménye, a zsidók elpusztítása 

Auschwitzban, Kertésznél a freudi apagyilkossághoz hasonló történéssé alakul át. 

 
„Íme, látjuk, hogyan tágul a Holocaust egyetemes élménykörré, ha nem tartanék tőle, hogy 
félreértenek: kultúrává – ahogyan Freud az ősi apagyilkossághoz köti a legmagasabb etikai 

kultúra, a monoteizmus eredetét.”
187

 

  

Kertész megfogalmazása párhuzamot von a holokauszt kultúraalapító eseménye és az 

apagyilkosságból származó monoteizmus kialakulása közt. Az apa ebben a kontextusban 

Freudnál a törvényhozó Mózest, Kertésznél a holokauszt-zsidót jelöli. Az apa halála az 

alapító esemény rangjával bír, s ennyiben az apagyilkosság jelenti az etika sarokkövének 

letételét. Az etikai konstrukció egészének a halott apa képezi a fundamentumát. A 

szubjektumból ugyanis az egyedüli Istenné átalakult megölt apa törvényei „csinálnak” 

erkölcsi felelősséggel rendelkező alanyt. Ennél fogva minden etikai szubjektum az apa 

törvényes fia és gyilkosa is egyúttal. A zsidó Apaistennek (a megölt Mózes visszatért 

apafigurájának) csak bűnös fiai léteznek, akiknek bűnösségét viszont egyedül ő jogosult 

megítélni. A fiúkat az apagyilkosság bűnének terhe alól a gyilkosság vétkét magára vállaló 

Jézus váltja meg. A monoteista zsidó etika azonban Freudnál az apagyilkosságban való 

bűnrészesség elutasítását, s így a belőle fakadó antiszemitizmus létjogosultságát is jelenti. 

Amint mindebből látható, a Freudra hivatkozó Kertész saját holokauszt-etikáját nem a 

keresztény megváltás, hanem az apagyilkosságon alapuló zsidó erkölcsi felfogással 

kapcsolja össze. Mindezek a megállapítások természetesen a kultúrát legitimáló lélektani 

jelentésükben, s nem pedig a vallási kinyilatkoztatások szintjén érvényesek. Kertész 

kultúretikai koncepciója a fizikai értelemben megölt (és a fiú által megváltatlanul hagyott) 

apa figuráján nyugszik, aki lélekben egyszerre szenvedi el megváltatlanságát, és mond 

ítéletet gyilkosai felett.         

    Az apagyilkosság Kertész etikai gondolkodásában kulcsfontosságú szerepet játszik. S 

ennek a szerepnek az értékeléséhez nem egyedül Freud jelenti a lehetséges támpontot. 

Ugyanabban az előadásban, ahol az apagyilkosság előzmények nélkül egyszer csak 

erkölcsi tényezőként bukkan elő, Kertész arról ír, hogy számára zsidónak lenni Auschwitz 

után „etikai feladat” és „szellemi létforma”.
188

 A „szellemi létforma” kifejezés – erre az 

esszé is utal – Kertész egyik regényéből származik, mégpedig az előző évben megjelent 

Kaddis szövegéből. A Kaddis azért fontos, mert ez a mű épp arról szól, hogy a túlélő 

miként tagadja és gyilkolja meg önnön létében az apaságot. A gyermekvállalás 

visszautasítása és apagyilkosság „szellemi létformája” a holokauszttúlélő egzisztenciális 

létmódját jelöli, s annak etikai következményeivel vet számot.  

                                                
186 Mózes, az ember és az egyistenhit. 142. 
187 Kertész: Hosszú, sötét árnyék. 67. Mózes halála eredetileg nem a monoteista etika létrejöttéhez kötődik, 

hanem a Kánaánba történő belépés aktusához (Mt 34). 
188 Uo.   
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Mindennek összefüggésében a kertészi etika kőtábláján a következő felirat 

olvasható: Auschwitz után nem lehetséges apának lenni (nem lehet gyermeket nemzeni). 

Mindez egyfajta freudi logikával úgy is értelmezhető, hogy az ösztönlemondás, az 

érzékiség megtagadása vezet a szellemi lét kiteljesítéséhez vagy másképp fogalmazva, 

csak az képviselhető etikai értelemben hitelesen, amiről annak tanúja az életében 

lemondott. A holokauszt-kultúra szemtanú-túlélőjének „szellemi létformáját” tehát a 

gyermekvállalás, a fajfenntartási ösztön elutasítása szabadítja meg nem-szellemi alapjaitól. 

Ezt a negativitáson alapuló létformát elsősorban a holokauszt áldozataival vállalt 

egzisztenciális sorsközösség, a holtakkal szemben érzett felelősség egy sajátos formája 

készteti „szellemi” tanúságtételére. Az életet alapjaiban megváltoztató Auschwitzról 

Kertész számára csak egy „szellemi létforma” birtokosaként lehet etikai kijelentéseket 

megfogalmazni, ami összeférhetetlen a családalapítással és az apasággal. A lágerekben 

meghaltak emléke ennyiben az élőkre a genealógiai jövő, a születendő nemzedékek 

világrajöttének elutasítását rója.   

     A kulturálisan meghatározott etika alapító aktusát az apagyilkosság jelenti: az apát 

rituálisan meg kell ölni, hogy az erkölcsi törvény kulturálisan kialakulhasson. Az erkölcs 

egy sajátos típusa jön így létre Kertész értelmezése szerint, az etikai kultúra, amit a 

holokauszt mint kultúraalapító esemény
189

 alapoz meg. A kulturális morál-koncepció 

azonban egészében magán viseli Kertész egzisztencialista gondolkodásmódjának 

struktúráját, így az öntükröző totalitás és a túlélő egzisztenciális tapasztalata közti 

feszültség írja körül a működését. Ennek megfelelően határozza meg az egzisztencia és 

esszencia közti ontológiai differencia etikai jelentését az apagyilkosság. Ezt támasztják alá 

Kertész alábbi sorai, amelyek a képzeletbeli keretében értelmezik Auschwitz erkölcsi 

jelentőségét:   

 
„Pontosabban szólva, amit így elképzelünk, már nem pusztán a Holocaust, hanem a 
Holocaustnak a világtudatban tükröződő etikai következménye, az a fekete gyászünnep, 

amelynek sötét ragyogása – így tűnik – immár kiolthatatlanul izzik abban az egyetemes 

civilizációban, amit a magunkénak tudunk, amelyhez tartozunk.”
190

 

 

A képzeletbeli nem közvetlenül Auschwitzról nyújt imaginációkat, hanem a „világtudatban 

tükröződő etikai” jelenségként egy sötéten ragyogó fekete gyászünnep látható. A 

fenomenális tükröződés a totalitárius ideológia ellenpontja, amelynek öntükröző 

perspektíváiból hiányzik a képzelet. A túlélő képzelete tehát egyrészt a képzelet hiányának 

totális ideológiáját vizualizálja, magát az Auschwitz meghatározta „néma és megváltatlan 

világot”, másrészt a tudat fenomenális szintjén a fekete gyászünnep állandó izzásban lévő 

egzisztenciális képzetét. Mind esszenciális, mind egzisztenciális létmódban érzékelhető 

tehát az apagyilkosság etikája, ami illeszkedik a negativitásnak az oppozíció által 

megosztott kettős rendjébe.  

 Kertész kultúraetikai gondolatainak az egzisztencia alapproblémája jelenti a lehetőség-

feltételét. S ezzel kapcsolatban elsősorban a képzelet fontosságát szükséges hangsúlyozni, 

ami voltaképpen garanciája annak, hogy etikaként is leírható az essentia és existentia 

különbsége. Az apagyilkosság nem valóságos, hanem az imaginárius közvetítette esemény, 

amelynek szükségképpen kettős – egzisztenciális/esszenciális – optikai vetülete létezik.       

Auschwitz negatív kinyilatkoztatás, mint ilyen azonban egy törvény 

kinyilatkoztatása. A holokauszt etikája az irodalom igazságára is érvényes, az irodalomnak 

szükségképpen ezen a törvényen kell alapulnia. Az irodalom mint Auschwitz autentikus 

                                                
189 „(…) a Holocaust (…) úgyszintén nem történelmi esemény, ahogy Sínai hegyén az Úr egy betűkkel 

televésett kőtáblát adott át Mózesnek.” Uő: A Holocaust mint kultúra. 89. 
190 Uő:Hosszú, sötét árnyék. 62.  
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diskurzusa csak a törvény nyelvén beszélhet. Kertész a Táborok maradandósága című 

1990-es előadásában Shelley – „a költők a világ törvényhozói” – kijelentését értelmezve 

írja a következőket: 

 
„Azt hiszem valahonnan innen kell kiindulnunk. Mert igaz ugyan, hogy a költők – és ezt a 

szót itt igen tágan kell értelmeznünk, a kreatív képzeletre általában –, hogy tehát a költők 

nem hozzák a törvényt, mint az alkotmányjogászok a parlamentben, de ők azok, akik 
engedelmeskednek a törvénynek, annak a törvénynek, amely a világban még mindig 

törvényként működik, és amely a történeteket, és a nagy embertörténetet is, teremti és 

szerkeszti. A költő az, aki sosem véthet e törvény ellen, mert akkor műve igazolhatatlan, 
vagyis egyszerűen rossz lesz.”

191
 

 

A szöveg a törvény szellemében alkotó költőket a „kreatív képzelettel” azonosítja. A 

kreativitás a creare, alkotó mozzanatot kölcsönzi a képzeletbelinek, amely a totalitás 

sematikus, tükröző jellegével áll szemben. A kreativitás azonban Kertésznél nem jelenti a 

szubjektum képzeleti tevékenységének sem az önkényességét, sem a tetszőlegességét. A 

képzelőerő poiészisze a törvénynek engedelmeskedve haladja meg önnön rögzítetlen, 

diffúz állapotát: a negativitás tapasztalata formálja át az imagináriust kreatív, etikai 

képzelőerővé. A túlélő egzisztencia létében az apagyilkosság negativitásán nyugvó ethoszt 

tehát a képzelet által dolgozza fel. Az irodalom ennek megfelelően az apagyilkosságon 

alapuló törvénynek marad etikailag alárendelt. Mindez visszavezet Derridának azon 

megállapításáig, hogy az irodalomnak létezik a görög mellett egy ábrahámi leszármazási 

vonala is, amelynek nem egyedül az apagyilkosság az alapja, s nem a fiú írja a történetet, s 

nemzi az apát, hanem az Ábrahám-Izsák történet, az Ábrahám és az Isten közötti titok, 

mely Izsák előtt feltáratlan marad.
192

 A kérdés tehát az, hogy ez az etika miként illeszthető 

be az irodalom fikcionális keretei közé. A képzeletbeli egyrészt a megismerés médiuma, a 

holokauszt negativitásának percepcióját szolgálja, másrészt kreatív hatáselemként 

esztétikai komponens is. Etika és esztétika végső soron arra solgál, hogy a holokauszt 

traumatikus negativitása irodalomként is autentikus kifejezésformában szólalhasson meg. 

 

 

III. 8. AZ ELBESZÉLÉS SZELLEME 

 

A törvény gondolati megfogalmazásához Kertész előadásaiban egy Thomas Mann 

írásaiból kölcsönvett, és gyakran használt kifejezés társul. Ez a terminus az „elbeszélés 

szelleme”, amire Kertész a közösségi emlékezet szelektív működésének leírásakor 

hivatkozik. Az elbeszélés szelleme dönt afelől, hogy mely történetek kerülnek be, illetve 

őrződnek meg a hagyomány memóriájában.
193

 Egyedül ennek a szellemnek köszönhető 

tehát, hogy a holokauszt az európai tradíció egyik meghatározó története marad-e vagy 

sem. A holokausztnak mesterelbeszélésként vagy kulturális alapnarratívaként történő 

elfogadtatása Kertész írásainak egyik legfontosabb célkitűzése. A túlélő személyes 

emlékezetének tartalmát az írás révén építi be a tágabb érvényességű kulturális emlékezet  

működésébe, ami egyúttal mindig olyan szimbolikus transzformációt is jelent, amely a 

szemtanú eleven tapasztalatait a közvetítő rendszerek instrumentális közegébe helyezi át. 

Jan Assman szerint a kulturális emlékezet „a tényszerű múltat emlékezetes múlttá s így 

                                                
191 Uő: A táborok maradandósága. 48. A szöveg kiemelései Kertésztől származnak.  
192 Orbán Jolán: A dekonstruktív irodalomtörténet-írás lehetőségei és lehetetlenségei. In: Literatura, 2005. 3. 

298-311. (Derrida: Donner la mort, Paris, Galilée, 1999. 173-190.) 
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mítosszá alakítja”,
194

s hasonlóan fogalmaz Kertész is, amikor az elbeszélés szellemének 

olyan szelektív funkciót tulajdonít, ami Auschwitznak a mítoszba történő integrációjáért 

felelős. Az elbeszélés szellemének kertészi átvétele azonban önmagában is egy a kulturális 

tradícióba beíródott fogalom megújításában nyeri el jelentését, nem érdektelen tehát egy 

pillantást vetni arra, hogy ez a művelet miként helyezi új kontextusba a múlt irodalmi 

tapasztalatát.       

Az elbeszélés szelleme Thomas Mann 1951-ben megjelent A kiválasztott (Der 

Erwählte) című regényében játszik fontos szerepet. A regényszöveg úgy beszél az 

elbeszélés szelleméről, ami grammatikailag csak harmadik személyben kifejezhető („Ő 

az”), s akinek a narrátor a közvetítő médiuma. A szellem a regény elbeszélő figurájában – 

Clemens szerzetesben – ölt testet, aki neki köszönheti mindentudó narrátori pozícióját. A 

középkori legendák szövegemlékezetét felhasználó történetben azonban az elbeszélés 

szelleme nem kifejezetten a narráció poétikai eljárására utal. A szövegnek hangot 

kölcsönöző szellem – Isten –, a fikcióban rejtetten, omnipotens hatalomként van jelen. Az 

elbeszélő ezért mondhatja el az emberi nyelvek (bábeli) különbözőségét meghaladó fiktív 

Nyelven a történetét, amely a Gondviselés példázata: „mert hisz a történetet ismerem, s 

úgy kell elbeszélnem, amint Isten saját dicsőségére történnie engedte.”
195

 A minden 

eseményt végső értelemmel felruházó szelleme az elbeszélésnek az emberi történések 

metafizikai magyarázóelvéül a bűnből fakadó megtisztulás narratíváját helyezi. A 

cselekményformálásban központi szerepet játszó kétszeres vérfertőzés bűne azért a 

kiválasztottság szükségszerű feltétele, mert az elkövetett bűn súlyossága határozza meg a 

katarzis és felemelkedés mértékét is. A kiválasztott fikciója azt sugallja, hogy az elbeszélés 

végső logikát szavatoló szelleme hozzáférhető a véges emberi belátás számára, mivel 

annak transzcendens értelmét a példázatosság jelenti. Akit a szellem szólít, annak 

szükségképpen a példázatos emberi sors az osztályrésze, így az elbeszélés szellemének 

thomas mann-i gondolata az emberi szituáltságot mint kiválasztottságot határozza meg. A 

példázatos sors viszont a kétszeres incesztus bűnét és megtisztulását foglalja magába. A 

regény érdekessége, hogy esztétikai igazságának érvényességét egyrészt csak egy olyan 

poétikai megoldás által képes elérni, hogy a narrátort szerzetesi figuraként szerepelteti,  

másrészt a szakrális életmintának nem az elbeszélő az alanya, hanem elbeszélésmódjának 

parodisztikus hangneme és mindentudó perspektívája révén közvetíti Gregorius sorsának 

mintaszerű lefolyását. A szöveg elbeszélői hangja tehát distanciát tart a példázatos történet 

ábrázolásától, Thomas Mann írói megoldásai igyekeztek megfelelő távlatból láttatni ennek 

a legendaszerű életnek a megjelenítését. A regény ambivalens fogadtatása mégis azt jelzi, 

hogy ezek a poétikai megoldások sem tudták a mű egy olyan olvasási lehetőségét 

kialakítani, amely a kiválasztottság eszményét nem egyetlen értékként kénytelen 

akceptálni.  

 Az elbeszélés szellemének kertészi adaptációja sajátos feltételek mellett valósul meg. 

Nem irodalmi fikció keretei közt kap helyet, hanem egy előadásban, amely a diskurzus 

sajátos rendjének megfelelően, más igazságigénnyel fogalmazza meg állításait. Kertész 

gondolatmenete bár nem kapcsolódik közvetlenül Thomas Mann regényéhez, írásában az 

elbeszélés szelleme mégis utal a holokauszttúlélő negatív „kiválasztottságára”, 

amennyiben az, a kevés élő szemtanúk egyikeként számolhat be a holokausztról. A magát 

Auschwitz médiumaként meghatározó Kertész azonban nem az isteni gondviselés 

                                                
194 Jan Assman a kommunikatív vagy nemzedéki emlékezet és az intézményesített mnometechnikaként 

működő kulturális emlékezet különbségeként írja le az emlékezés határtapasztalatát. Jan Assman: A 

kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban. Ford: Hidas Zoltán. 

Atlantisz, Bp., 1999. 53. Assman koncepciójához és a jelzett problémakörhöz lásd még N. Kovács Tímea: 

Emlékezet, identitás, történelem. In: Tabula, 2000. 3. 115-126. 
195 Thomas Mann: A kiválasztott. Ford: Jékely Zoltán. Bp., Magyar Helikon, 1980. 177. 
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megszabta példaszerű, katartikus végű sorsminta tolmácsolójaként, hanem sokkal inkább 

egy feloldozást nem ismerő emberi sorstalanság tanútevőjeként szólal meg. Ennek 

megfelelően a koncentrációs táboroknak „mitologikus kérdésként” történő meghatározása 

elsősorban a „gigantikus negatívumnak” a mítoszba való beillesztését szolgálja. A 

holokauszt kulturális érvényességét garantálni hivatott elbeszélés szellemét ezért is 

interpretálja Kertész a „kollektív emlékezet”
196

működtetőjeként. Kertész előadásában az 

etikai törvény szelleme ezt a közösségi jelentőségét úgy alapozza meg, hogy elfoglalja 

Isten helyét.     

 
„Amióta Nietzschétől megtudtuk, hogy meghalt az isten, igen súlyos probléma lett, hogy – 
természetesen a számítógépesített hatósági nyilvántartáson kívül – ki tartja számon az 

embert; magyarán szólva, hogy kinek a tekintete előtt élünk, kinek tartozik az ember 

számadással, a szó etikai, már bocsássanak meg nekem, de igenis: a szó transzcendentális 
értelmében.”

197
 

 

A halott isten üresen maradt helyébe Kertésznél az elbeszélés szellemének tekintete lép. A 

tekintet fogalmának ez a bevezetése olyan nóvum Kertész gondolkodásában, amely nem 

hagyható figyelmen kívül. Mégpedig főként azért nem, mert transzcendentális 

jelentőséggel rendelkezik, végső létalapja az apagyilkosság monoteista etikájának. A 

tekintet mint a fókuszált látás metaforája az etikai törvény alanyát mindenkor látható 

figuraként jeleníti meg. Az elbeszélés szellemének tekintete miközben látja azt, aki felett 

ítél, ő maga láthatatlan, elrejtett marad. Kertész gondolata szerint a tekintetnek ez a 

fénynyalábja világítja meg a mondhatót, amely e pillantás fényében működik 

tanúságtételként, így a túlélő mindig ennek a tekintetnek az etikája előtt hivatott tanúságot 

tenni a holokausztról. A költők poézise „engedelmeskedik” az elbeszélés szellemének, a 

szó akkor lesz tanúság, ha magán érzi e szótlan, felügyelő tekintetet. Kertész ambíciója 

nem kevesebb, mint hogy írásai olyan tanúságtételek legyenek, melyek „törvényformáló 

szellemi erővé” képesek válni, s ehhez a mondható igazságába az etikai tekintetet is 

integrálniuk kell.  

 A tekintet ugyanakkor a képzeletbeli érzékelés rendjéhez tartozik. A kreatív, alkotó 

egzisztencia az imaginárius segítségével dolgozza fel a képzetalkotó tudat esszenciális 

negativitását, amit más részről Auschwitz öntükröző perspektívái ideológiává 

szilárdítanak. Az egzisztencia tekintete és a képzetalkotó tudat esszenciája a képzeletbeli 

két komplementer modalitása, amelyek közt a negativitás oppozíciója létesít kontaktust. Az 

etikai tekintet az apagyilkosság negatívumára fókuszál, amely átléphetetlen határt húz 

képzetalkotó tudat és transzcendentális tekintet közé. A megosztott képzelet két 

tartománya az egzisztenciálisan megélhető tapasztalat és az esszenciálisan zárt ideológia az 

imaginárius jelenléte és hiánya alapján különíthető el. E két szféra érintkezésénél, az 

apagyilkosság etikája negativitásáról, egyrészt a perspektívák öntükrözése, másrészt a 

transzcendentális tekintet ad érzéki információkat.  

 A tekintet a holokauszttúlélő képzeletét aktiválja, akinek szellemi létformája ezen 

transzcendentális pillantás előtt tesz tanúságot apagyilkos etikájáról. S annak megfelelően, 

ahogy a túlélő egy „szellemi létforma” birtokosa, úgy a tekintet is a szellem régiójában 

jelenik meg.  
  

„Megkockáztatok egy vakmerő kijelentést: egy bizonyos értelemben és egy bizonyos síkon 

kizárólag az elbeszélés szelleme kedvéért élünk, ez a mindannyiunk szívében-fejében 
szakadatlanul formálódó szellem foglalta el isten szellemileg kitapinthatatlan helyét; ez a 

                                                
196 Kertész: Táborok maradandósága. 58-59. 
197 Uo. 47. A kiemelések Kertésztől származnak. 



 57 

képletes tekintet, amit magunkon érzünk s mindent e szellem fényében teszünk vagy nem 

teszünk.”
198

 

 

A „képletes tekintet” mintegy optikai jelölője az etikai törvényt képviselő elbeszélés 

szellemének. Az elbeszélés szelleme a szövegek árnyékterében meghúzódva figyelemmel 

kíséri mindazt, amit az írás túlélője mond, mivel csak e szellem „fényében” mutatkozhat 

meg minden szó tanúságtételként. Az elbeszélés szelleme nem csupán a mítosz 

emlékezetének teszi részévé a holokausztot, hanem transzcendentális tekintete végig követi 

útján a túlélőt. Ennek a tekintetnek a tapasztalatáról ad számot Kertész stockholmi 

beszédének felvezetőjében is, amikor arról ír, hogy a díjátadás alkalmával „egy szenvtelen 

megfigyelő szúrós tekintetét” érzi a hátában. Ez a tekintet az oka annak, hogy ünnepi 

beszédében Kertésznek a benne rejlő „két lényt” – a fókuszban álló világhírű írót és a 

háttér „hűvös megfigyelőjét” – együtt kell megszólaltatnia.
199

 A holokauszttúlélő a tekintet 

előtt fogalja el a kreatív egzisztencia és az esszencia „tudathasadásos” pozícióját. Az 

íróként feldolgozható kreatív képzelet és az írásban megélhetetlen képzelethiány 

ideológiája, az egzisztens kreator és az esszenciális creatura köztes, kettős helyzetében 

vállalkozik Kertész arra, hogy a holokauszt túlélőjeként saját szerepében („szellemi 

létformájában”) is tanúsítsa mindazt, amit képviselt „apagyilkos” etikája nevében 

mondania kell.  

   A Táborok maradandósága című előadásban az elbeszélés szellemének tekintet-

orientált kollektív etikai törvénye a holokauszt-zsidó szellemi létformájára vetül. Kertész 

eszmefuttatásában a bolsevik és nemzetiszocialista totalitárius rendszer az európai 

értékrendet szavatoló törvény megszegőiként jelennek meg. A nácizmus az elbeszélés 

szellemének törvényét jelentő zsidó jogegyenlőség ellen intéz támadást. Ezzel megnyílik a 

nagy elbeszélés történetének olyan fejezete, amelyben Auschwitz a törvény szellemével 

szembeszegülve próbálja meg kisajátítani az elbeszélő pozícióját: „aki tehát úgy akar 

bekerülni az elbeszélésbe, hogy szembeszáll a szellemével, az fölkelése zászlajára tüstént 

kitűzi az antiszemitizmust.”
200

   

    Kertész szövegében a náci totalitarizmus a szellemmel történő szembeszegülést 

jelenti. A kívülről vetődő transzcendentális tekintet ellenpontjaként az antiszemitizmus lép 

elő, amely birtokba kívánja venni a tekintet transzcendentális pozícióját. A totalitarizmus 

az antiszemitizmus révén konfrontálódik a szellemmel, s a zsidóság képezi azt az 

ütközőpontot, ami mintegy gyújtópontot képez, hogy fellobbantsa a szellem és az 

antiszemitizmus polémiájának lángnyelvét. A holokausztot elbeszélő szellemmel való 

konfrontációt magasra, egészen az égig csapó lángnyelvek kísérik.   

   Kertész írásainak egyik megkülönböztető jegye, hogy nem szűkölködnek különböző 

szellemekben: az elbeszélés szellemét ott kíséri az irodalom „esztétikai szelleme”,
201

a 

zsidóság „szellemi létformája”,
202

 a „katarzis” mint szellem
203

, Európa „szelleme és 

szellemisége”
204

, a kultúra „szellemi világa”
205

 végül a túlélő mint „szellemi száműzött.”
206

 

A szellemnek ez a törvényes jelenléte képezi azt az autoritást, amely a Kertész írásokból 

kirajzolódó etikai látásmódnak az alapját alkotja. Az elbeszélői hang a szellem tekintete 
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előtt szólal meg, a törvény tanúságtevőjeként beszél, s mond ítéletet az antiszemita 

törvényszegés felett.  

 A szellemmel való összeütközés leírásakor a Kertész esszék nyelvében regiszterváltás 

figyelhető meg. Ezen a ponton a szövegek retorikája, hatásos képiséggel párosulva, 

ismétlődően a tűz metaforikáját mozgósítja. Így alakul át a holokauszt eseménye többek 

közt a civilizációban kiolthatatlanul izzó „sötéten ragyogó fekete gyászünnep” képévé 

vagy kíséri a „törvény látomását” a rosszul megidézett „lángoló csipkebokor”. De erről a 

tűzről van szó akkor is, amikor Kertész arra int, hogy az elpusztult zsidók ugyanazon 

tűzben lelték halálukat, amelynek lángjaiban egykor majdnem Magyarország is 

elpusztult.
207

 Az előadásokban gyakran felbukkanó, gondosan megformált központi képet 

komplex kidolgozottsága miatt is érdemes arra, hogy idézzük:  

 
„Akárhogy analizáljuk is, a Holocaust füstje hosszú, sötét árnyékot borított Európára, 

miközben a lángjai eltakarhatatlan jelet égettek az égboltra. Ebben a kénes fényben az 

elbeszélés szelleme újramondta a kőbe vésett szavakat; ebbe a lidérces új fénybe állította 
most az ősi történetet, valósággá tette a példázatot, életre keltette az emberi szenvedésről 

szóló örök passiójátékot.”
208

 

 

Az idézet a konfrontáció pillanatának, az elbeszélés szelleme és az antiszemitizmus 

találkozásának leírása. A holokauszt az „ég lángjele” és az Európát elborító, sötét 

„füstárnyék”, egyszerre megvilágító és eltakaró, olvasható és vakító. A szellem új, kénes, 

lidérces (azt is mondhatnánk, pokoli) fényben világítja meg a holokauszt igazságát, melyet 

tüzes lángnyalábok kísérnek. Miközben az elbeszélés szelleme újraismétli a mózesi 

törvénytáblák „kőbe vésett szavait”, az inskripció holt betűit, az égbolton a holokauszt 

egyetlen, „eltakarhatatlan” jele a tűz által látható. Az égboltra égetett tűzjel és a kőtáblák 

vésett törvényei olyan kettősséget rajzolnak elő, amely szellem és totalitarizmus 

feszültségét reprezentálja. A holokauszt negatív kinyilatkoztatása tűzben fogan, szellemét a 

krematóriumok hosszú, sötét árnyéka kíséri. De a szellem, a pneuma, a spiritus, a Geist 

mindig is kapcsolatban van a lánggal, a tűzzel, az égéssel, ahogy Derrida írja:  

 
„Szellemi fellángolás két értelemben is, a szellem eléri, érinti és érintve érzi magát a tűztől. 

A szellem tüzet fog és tüzet vet, mondjuk, hogy a szellem lángban áll/lángra lobbant (en-

flamme). Ami egyszerre lángot fog és lángra gyújt, az a tűz. A szellem tüze.”
209

 

 

A Kertész esszékben megszólaló elbeszélésnek a szelleme a törvény kinyilatkoztatója, s 

ennek a döntő eseménynek a leírása a szövegekben a tűz tropológiáját mozgósítja. A 

krematóriumok füstje, a gázkamrákban megfulladt zsidók, az elégetett hullák tömegei 

azonban nem egy új törvényt hívnak életre, hanem Auschwitz „újramondja”, azaz 

megismétli a szenvedés örök történetét. Kertész szövegének törvénye és lángjai újfent 

megidézik az Ószövetség architextusát, de a szellem egy új, lidérces fényében láttatja a 

törvényt, amit egykor „Isten ujjai” írtak a kőtáblákra. Ezért nem lehet szó egyszerűen a 

szakrális szövetség megújításáról; Auschwitz saját lényege világosodik meg abban a 

jelben, ami tűzben áll. Az elbeszélés szelleme a faji-genealógiai alapon végrehajtott 

népirtás áldozatainak kollektív szenvedéséről tanúskodik, erre alapul az ethosz is, amit a 

szelleme tekintete közvetít.  

A törvény jelentését meghatározó tűz tropológiája a Kertész szöveg horizontját 

kettős irányba mozdítja ki: a szellem lángoló megjelenése és a genocídium, a kollektív 

                                                
207 Uő: Hosszú, sötét árnyék.  62., 71. 
208 Uő: Táborok maradandósága. 57. továbbá: Hosszú, sötét árnyék. 69. 
209 Derrida: A szellemről. Heidegger és a kérdés. Ford: Angyalosi Gergely, Babarczy Eszter. Osiris, Bp., 

1995. 118. 
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tömeggyilkosság kölcsönös összefüggésének felismerése felé. Az elbeszélés szelleme a 

krematóriumok lángjaiból ered, igazsága a rasszista alapon véghez vitt kollektív népirtás 

bűnét szólaltatja meg. A szellem elbeszélésének Auschwitz ideológiai fundamentumáról, 

az etnikai, vallási, politikai vagy nemzeti szempontokat mellőző genealógiai-faji alapú 

kollektív megkülönböztetésről kell tanúságot tennie. Auschwitz szellemének ilyen 

igazságát a tűz tropológiája írja be Kertész szövegeibe, miközben a holokauszt szó eredeti 

jelentése („teljes egészében elégetendő” holokaustos) sem vész el.  

 Auschwitz negatív igazsága Kertész írásaiban egy lidérces fényű szellem tüzében 

jelenik meg. S miközben lángok övezik, az elbeszélés szellemének tekintete mégis egy 

etika végső kritériuma. A túlélő a tekintet törvényének engedelmeskedik, amikor 

apagyilkosként tanúságot tesz az ősök és utódok előtt. Mert a holokauszt minden áldozata 

saját személyén túlmutató szenvedést és igazságot mutat fel: szülei és nagyszülei mellett a 

megszületendő vagy meg nem született gyermekek és unokák életét. A haláltáborokban 

legyilkoltak ebben az összefüggésben nem csupán saját halálukat halták, de egyúttal 

őseikét és meg nem született utódaikét is. Auschwitz igazsága ezért lehet közösségteremtő 

erejű igazság: részese mindenki, aki látja a tekintetet, melyet mások halála vet rá. S 

Kertész írásai az 1990-es évektől ennek a tekintetnek a fényében látják önmagukat, amint 

tanúságot tesznek róluk, akik meghaltak vagy meg sem születtek. Az ő tekintetük kíséri az 

elbeszélés szellemét, hogy kimondja igazságukat, melyet az álmok őriznek, s az irodalom 

fikcionál.  

 

 

IIVV..  AAZZ  EEGGZZIISSZZTTEENNCCIIAALLIISSTTAA  IIRROODDAALLMMII    FFIIKKCCIIÓÓ  SSZZEERRKKEEZZEETTEE  

  

IV. 1. AZ IRODALOM MINT AUSCHWITZ-IRODALOM  

 

A holokauszt-reprezentáció modern paradigmájának mindmáig Adorno egyik 1949-ben 

megfogalmazott provokatív kijelentése képezi a kiindulópontját, miszerint „Auschwitz 

után verset írni barbárság”. Ez a náci genocídium művészi ábrázolhatóságának 

problémájára adott adornoi válasz a „költészet Auschwitz után” diskurzus egyik 

leggyakrabban idézett állításaként vált ismertté. A problémafelvetés – miként lehet 

Auschwitz autentikus tanúja a művészet –, máig nem vesztett sem érvényességéből, sem 

aktualitásából. Adorno lapidáris kijelentése emblematikus mondata annak a „traumatikus 

realizmusnak”,
210

 amely a „nach Auschwitz”-ról való beszéd lehetőség-feltételeit próbálja 

meg kijelölni.
211

 Ezen a diskurzuson belül a kijelentés hatástörténeti jelentőségének talán 

az egyik legfontosabb oka abban lelhető fel, hogy Adorno a művészetet végső soron 

összemérhetetlennek, s ezáltal inautentikus beszédmódnak minősítette Auschwitz 

borzalmával szemben.  

      Adorno gondolatainak hosszas értelmezése helyett a következőkben elsősorban a 

kérdésfelvetés által jelzett általános problematikát kívánjuk szem előtt tartani és tárgyalni. 

A vezérfonalul kínálkozó alapkérdés tehát a következőképpen fogalmazható meg: 

lehetséges-e egyáltalán Auschwitz irodalmi fikcionálása? Annak eldöntését illetően, hogy 

                                                
210 Michel Rothberg: Adorno után. Kultúra a katasztrófa másnapján. Ford: Babarczy Eszter. In: Enigma. 37-

38 2003. 59-79. A tanulmány részletesen tárgyalja Adorno álláspontjának módosulásait a Kultúrkritika és 

társadalomtól (1949) az Elkötelezettségen (1960) át a Negatív dialektikáig, s eközben nem csak arra mutat rá, 

hogy miképpen változott meg Adorno nézőpontja, hanem vázolja azon interpretációs irányokat is, amelyek 

jelentősen átértelmezték Adorno gondolatait.     
211 Az Adorno és Kertész közti kapcsolódási pontokat illetően lásd: Kelemen Pál: „A holokausztról (…) 

egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos elképzelést.” Idegenség és emlékezet 

Kertész Imrénél. In: Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. Szerk: Józan Ildikó – Kulcsár Szabó 

Ernő – Szegedy-Maszák Mihály. Osiris, Bp., 2003. 406-430.  
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kisemmizheti-e Auschwitz az irodalmat vagy épp ellenkezőleg, egyedül kínálhat számára 

új legitimációt, különböző válaszok lehetségesek. A következőkben ennek fényében 

vizsgáljuk meg, hogy mit mond művészetről és fikcióról, irodalomról és nyelvről az 

önmagát Auschwitz médiumaként meghatározó kertészi túlélő alakja.
212

 

      A korábbiakban már körvonalaztuk néhány általunk fontosnak vélt alapvonását 

annak a diszkurzív mezőnek, ami Kertész holokauszt-értelmezését foglalja magába. Ez az 

egzisztencialista olvasata Auschwitznak azonban további pontosításra szorul az irodalom 

szerepét illetően. Amint kiderült, Kertész számára az írás egzisztenciális jelentőségű 

konstitutív mozzanata a túlélés ontológiai diszpozíciójának. Kertész elbeszéléseiben az 

elhatározás, hogy írni fog a holokausztról, mindig különösen fontos, sorsdöntő pillanatként 

jelenik meg, amelyet követően a vállalt írói feladat egzisztenciális elhivatottságként nyeri 

el jelentését. Az 1955 őszén egy vasútállomás irányítóközpontjában lejátszódó jelenet – 

amikor az L alakú folyosót betöltő masírozó léptek zaja elől a túlélő félrehúzódik, hogy 

látomásában hirtelen megjelenjen előtte saját élete mint „álmaiban kísértő fuldokló” és a 

magához vonzó tömeg „vak sodrása az örök feledés félhomályos boldogsága” – az íróként 

történő feleszmélés döntő percét jelöli.
213

 Ahogy önéletrajzi kötetében Kertész felidézi, a 

„megvilágosodás” (Kertész) napját követően kezdett el kényszeresen és mániákusan írni, 

ez az életre szóló tapasztalat kötelezte el végleg az írásnak. S az irodalom ezen típusának 

egyetlen „kreatív és negatív” inspiráló forrása létezik, a mindent mást elhallgattató 

„egzisztenciális szorongás”.
214

  

 Kertésznél az élet az irodalom egyedüli tárgya, ami azonban mindig már eleve mint 

túlélés adott. A túlélő egyedül azt az életet írja, amit él, míg íróként kizárólag arról ír, amit 

megél. Annak oka, hogy a létezés egyedül a túlélésként élhető élet formájában 

hozzáférhető, Auschwitz létrejöttében rejlik. Az irodalom számára ez olyan 

megkerülhetetlen faktum, ami a túlélő író számára megfellebbezhetetlen érvényességgel 

határozza meg az írás kizárólagos feladatát. Kertész írói munkájának legfontosabb 

ismérvet ragadhatjuk meg abban a tényben, hogy ez az egzisztencialista próza Auschwitz 

egyedülállóságának állításán alapul, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az irodalom mint 

irodalom létjogosultságát egyedül a holokauszt garantálhatja. Az irodalom Auschwitz utáni 

státuszáról – Adorno szavainak ellenpontjaként –, Kertész egyik 1991-ben elhangzott 

előadásában a következő határozott, markáns álláspontot fogalmazta meg:  

 
„Auschwitz után már csakis Auschwitzról lehet verset írni.”

215
 

 

Az irodalmi beszédmód radikális redukciója az egzisztenciális írói munka egyedüli 

lehetőség-feltételéként a holokausztot jelöli meg. Amit Auschwitz után még lehet, verset 

írni, nem jelent mást mint kimondani azt, ami az irodalom számára még egyáltalán 

mondható. Kertész gondolkodásában az irodalom egy negatív szükségszerűség által 

meghatározott, ami végérvényesen és kikerülhetetlenül definiálja az irodalmi 

megszólalásmód esztétikai, nyelvi és etikai feladatát. Auschwitz után kizárólag Auschwitz-

irodalom lehetséges, s ebből következően az irodalom minden további lehetőségformája 

csak másodlagos és származtatott jelentőséggel rendelkezhet. Mert nincs mód másról 

beszélni és nincs mód másról írni – a holokauszt a végső jelölt autoritásával határozza meg 

a beszéd egyetlen lehetséges tárgyát és egyedül adott témáját. Kertész irodalomról adott 

felfogásának alapkövét az a felismerés jelenti, hogy irodalom addig és csak addig létezhet, 

                                                
212 Kertész: Gályanapló. Magvető, Bp., 1992. 36. 
213 A jelenet fikcionális leírását illetően lásd Kertész: A kudarc. 390-397.  
214 Uő: K dosszié. 168. 
215 uő: Hosszú, sötét árnyék. 61. Kertész Adorno-értelmezéséhez lásd még: uő: A boldogtalan huszadik 

század.  39., K dosszié. 131-133.  
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amíg mindaz, amit Auschwitz jelöl, érvényben van. S mivel az aktuális jelen 

vonatkozásában egyedül a holokauszt érvényes, azért adott egyáltalán még a lehetőség, 

hogy létezhet irodalom. Ha valamilyen oknál fogva Auschwitz kitörlődne és elvesztené 

fundamentális jelentőségét, az irodalom is automatikusan megszűnne létezni. Auschwitz 

azonban mindmáig a totalitárius világállapot valósága, az irodalom tehát ennek 

következtében létezik. Kertész Lipcsei beszédében utal arra, hogy Adorno híres kijelentése 

és Celan Halálfúga című verse közel egyidőben született, majd így folytatja 

gondolatmenetét:  

 
„Hogyan is gondolható, hogy a művészet, az irodalom éppenséggel a kor legsúlyosabb 
emberi élményével: a holocauston alapuló negatív tapasztalattal ne nézzen szembe? Hiszen 

ez annyit jelentene, mint lemondani az emberi kreativitásról, amely a pokol feneketlen 

sötétjében is megsejti és kitapintja a felemelkedéshez vezető utat.”
216

 

 

A kertészi tétel szerint az irodalom egyedül Auschwitzról beszélhet; a kérdés csupán az, 

hogyan kell és lehet beszélnie egyetlen témájáról. A kreativitásnak a negatív tapasztalattal 

történő szembesülése azt jelenti, hogy a pokolból kivezető „felemelkedéshez vezető utat” 

az irodalomnak kell megmutatnia. Arra nézvést, hogy milyen irodalom alkalmas erre, a 

következőkben azokat a kategóriákat vesszük sorra és vizsgáljuk meg, amelyek alapvetően 

meghatározzák Kertész prózaírásának fikcionális szerkezetét. A szerző esszéit, előadásait 

felhasználva az egzisztencialista irodalmi fikció két konstitutív elemeként, a képzeletbeli 

és az álombeli fogalmát különíthetjük el. Ez a kettős fikcionális konfiguráció a maga 

nemében alkalmas arra, hogy kellő pontossággal megvilágítsa a Kertész szövegek 

esztétikai-irodalmi összetettségét.  

Az említett két fogalom az 1990-es évek elején publikált Kertész szövegekben 

jelenik meg. A rendszerváltás időszakában Kertész gondolkodásának nagymértékű 

átalakulásának lehetünk tanúi, ami jelentősen átformálja az írói munka korábban elért 

eredményeit. Ennek egyik legfontosabb jele, hogy a szerzői önértelmezés immár nem 

csupán regényekben ölt testet, hanem esszékben és előadásokban is megfogalmazást nyer. 

Ezzel párhuzamosan a prózanyelv esztétikai megformálásának terén az 1990 júliusában 

megjelent Kaddis a meg nem született gyermekért című regény nyit új fejezetet. Mindezen 

változásokat figyelembe véve, a következőkben többek közt annak bizonyítására teszünk 

kísérletet, hogy rámutassunk, Kertész pályáján az 1990-es évektől kezdődően egy 

esztétikai fordulat megy végbe, amely alapvetően értékeli át az irodalmi nyelvnek a 

holokauszt-reprezentációban betöltött szerepét.  

 

 

IV. 2. A FIKCIÓ ESZTÉTIKAI SZINTJE: A KÉPZELET  

   

Kertész egzisztencialista prózájának fikcionális struktúrája egy alapvető kettősség alapján 

írható le. Ennek a sajátos írástechnikának a belső szerkezetét a képzeletbeli és álom közti 

dichotómia alakítja ki. Természetesen a képzelet és az álom a megismerés olyan érzéki 

modalitásai, melyek az irodalmi fikcionalitás általános mozzanataiként értelmezhetők. Ez a 

két komponens különböző típusú regények esetében egymástól eltérő módon és jelentésben 

jelenik meg. A következőkben mindössze azon egyedi vonások bemutatására szorítkozunk, 

amelyek mentén értelmezhető a képzeletbeli és az álom sajátos fikcióképző funkciója 

Kertész egzisztencialista prózájában. 

 Kertész fikcióiban a képzelet és az álom relációja esztétika és irodalom viszonyában 

nyeri el alapjelentését. Ennek megfelelően az imaginárius esztétikai, míg az álom irodalmi 
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kategória, s az egyes regények e két komponens változó kapcsolati lehetőségeit dolgozzák 

fel. A kertészi fikció e két alapeleme fikcionális szinten jeleníti meg a negativitásnak azt az 

oppozicionális szerkezetét, amely egzisztencia és esszencia közt áll fenn. Mindezt azért 

fontos külön hangsúlyozni, mert az egzisztencializmus belső differenciája önmagában még 

nem ad magyarázatot arra az érzéki-nyelvi transzformációra, amely irodalmi fikcióként 

viszi színre egzisztencia és esszencia kontradikcióját. Amikor Kertész irodalomról beszél, 

akkor egy olyan irodalomról van szó, melynek az álom jelenti a lehetőség-feltételét, s ezzel 

összefüggésben az esztétika mindig imaginárius jelentést implikál. A kettő kölcsönösen 

feltételezi egymást, s az irodalomként feldolgozott álom és az esztétikailag értelmezett 

képzeletbeli együttesen járul hozzá a fikció kertészi típusának létrejöttéhez. Kertésznek az 

ontológiai negativitásra épülő egzisztencialista prózájában a két fikcióképző hatáselem 

közt a negativitás létesít jelölési kontaktust. Ami a nyelv által mondható, sosem ad választ 

Auschwitz traumatikus eseményére, ezért a nyelvi jelölés közvetíti önmaga negativitását 

álom és képzelet, irodalom és esztétikai viszonyát illetően is. Ennek köszönhetően 

Auschwitz negativitása beíródik a fikció alapszerkezetébe, s állandó feszültséget teremt 

álom és képzelet, irodalom és esztétika közt. 

 A képzeletbeli értelmezésére különböző szempontok kínálkoznak, miután a fantázia 

pszichoanalitikus,
217

 episztemológiai, esztétikai kutatásokban is egyaránt fontos szerepet 

játszik. Az imaginárius az egzisztencialista filozófiában elsősorban Sartre korai írásaiban 

kap kitüntetett szerepet. A képzeletnek a képalkotó tudatként történő leírása mellett Sartre 

az imagináriusnak az irodalomban is fontos szerepet tulajdonít. A képzelet a művészet 

esztétikai-lírai szférájában a „mágikus hasonlóság” tükröző funkcióját tölti be, amit Sartre 

megkülönböztet az elkötelezett irodalomtól, ahol a nyelv nem a világ tükre, s ahol nem 

képzeletbeli tárgyak ábrázolásáról van szó. A lírai-esztétikai tükrözés a nyelv „visszájáról”, 

míg a próza a nyelv „színéről” mutatkozik meg: az irodalom tettként az elkötelezettség 

szolgálatában áll, amelyben a világ nem tükröződik a nyelvben, hanem az alany tükröződik 

úgy, hogy közben tudja, mások látják.
218

 Az irodalom alanya Sartre-nál mindig 

szituációban van, amelyet megnevezve cselekszik, mert feltárja, s ezáltal megváltoztatja a 

világot. Ez a képzelet nem merül ki a tükrözés mágiájában, hanem az öntükrözés belsőjét 

egy külső tekintettel kapcsolja össze. Amint látni fogjuk, Kertész Kaddis című regényének 

egyik fontos jelenetében is hasonló helyzet fikcionálásával találkozhatunk. Amit azonban 

fontos látnunk, Sartre képzelet-felfogása kettős szerkezetre épül: az esztétikai-lírai 

imaginárius a hasonlóság tükrözése, az irodalmi képzelet a külső tekintet és a belső 

öntükrözés egymásmelletti (képzeletalkotó tudat) viszonyát jeleníti meg. Sartre utolsó nagy 

vállalkozása – a Flaubert-monográfia – egy a képzelet létesítette író figura megragadását 

kísérelte meg, akinek az lett volna a küldetése, hogy eljutassa Sartre-t az álom 

határvonalához. A mű alapkérdését ezért fogalmazhatta meg úgy szerzője, hogy „milyen 

volt az 1848-as álmodozó burzsoázia képzeletbeli társadalmi világa?”
219

 Az álmodozó 

                                                
217 Freud példáját külön is érdemes megemlíteni, mivel fantázia-koncepciója a képzeletbeli problémáját a 

rassz kérdésével kapcsolja össze. Freud a fantázia eredetét a szubjektum élettörténetén túlmutató és a 

tudattalan fantáziák tárházaként funkcionáló primér fantáziára (Urphantasien) vezette vissza. A primér 

fantázia lényeges vonása, hogy a filogenezis alapján működik, s mivel az emberi faj örökletes mintáit 
tartalmazza, behatárolja a képzelet által kivetített képek lehetőségkörét. Freud az eredet fantáziái közé az 

egyén eredetét bemutató ősjelenetet, a szexualitás eredetét feltáró csábítási fantáziát és a nemek eredetét és 

különbségét megjelenítő kasztrációs fantáziát sorolta be. Jean Laplanche – Jean Bertrand Pontalis: A fantázia 

és a szexualitás eredete. Ford: Csabai Márta. In: Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szerk: Bókay Antal – 

Erős Ferenc. Filum, Bp., 1998. 229-231. 
218 Jean-Paul Sartre: Mi az irodalom? Ford: Nagy Géza. In: Sartre: Mi az irodalom? Vál: Dobossy László. 

Gondolat, 1969. 40-42.   
219 Egy gondolat útja. Interjú Jean-Paul Sartre-ral. Ford: Nagy Géza. In: Sartre: Módszer, történelem, egyén. 

Válogatás Jean-Paul Sartre filozófiai írásaiból.  Vál: Tordai Zádor. Gondolat, Bp., 1976. 406., 409-410. 
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képzeletbeli világának egy író alakján keresztül történő ábrázolása az irodalmi képzelet 

tárgyát az álmodozó fiktív alakjában írja le. Ennyiben a képzelet egyik legfontosabb 

funkciója, hogy közvetve irodalmilag is feldolgozhatóvá teszi a szubjektum egzisztenciális 

létének álombeli alapjait – a tudattalant. Az egzisztencialista irodalmi képzelet nem fosztja 

meg az embert attól, hogy a képzelet megalkotásán keresztül álmodozó önmaga lehessen, 

sőt az engagement ebben az értelemben az álom irodalomként történő valóra váltásának a 

feladatát jelenti.
220

             

 A negativitásról korábban már esett szó Kertész írásainak értelmezése kapcsán. 

Kertésznél Auschwitz totalitárius negatívuma a holokauszttúlélő írói egzisztencia számára 

egyedül az irodalmi fikciót hagyja meg a szabadság autentikus megalkotásának terepéül. A 

negativitás oppozíciója így nem hagyhatja érintetlenül a képzeletbeli kérdését sem. Erről 

tanúskodnak Kertész alábbi – A kudarcból – származó gondolatai, amelyek hűen 

tolmácsolják az opponálásnak az írói alkotómunkában játszott egzisztenciális jelentőségét. 

 
„Nem álmodtam bele magam kitalált történetekbe; még azzal sem tudtam mit kezdeni, ami 

megesett velem.(…) talán azért kezdtem írni, hogy bosszút álljak a világon. Hogy bosszút 

álljak, és hogy elnyerjem tőle, amiből kirekesztett. (…) Talán ezt akartam, igen: csak 
képzeletben ugyan és művi eszközökkel, de hatalmába keríteni a valóságot, amely – nagyon 

is valószerűen – a hatalmában tart; alannyá változtatni örökös tárgyiságomat, névadónak 

lenni megnevezett helyett.”
221

  

 

A bosszú mint negatív inspirációs forrás a totalitás hatalma elleni küzdelem eszköze, 

amely az írás megnevező jellege folytán megnyitja a képzelet dimenziójában az alkotó 

szabadság terét, ezáltal kompenzálva a kirekesztettség okozta frusztrációt. Kertész számára 

az írás képzelete az egzisztencia hatalmát biztosítja az esszenciális valósággal szemben. Az 

„örök tárgyiság” és „megnevezettség” által jelölt kreatúra-lét tapasztalata a képzeletbeli 

írói megmunkálása következtében alakul át a „megnevező alany” írói egzisztenciájává. 

Mindennek azonban szükségszerű feltétele, hogy a túlélő „nem álmodja bele magát kitalált 

történetekbe”. Egy egzisztencialista irodalom számára a megélt tapasztalat hitelesíti a 

fikcionált világ érvényességét, ami nem engedi elrugaszkodni az álmot az irreális és 

fantasztikus irányába, hanem az álmodó a fakticitást választja kiindulópontul. Az álom 

ilyen konkréciója azonban a képzelet közvetítésével valósul meg, amennyiben az 

imaginárius helyzetét is eleve átértékeli a megélhető léthez való visszafordulás gesztusa. 

Az írói invenció ilyen korlátozása természetesen arra vezethető vissza, hogy az irodalom 

csak Auschwitz-irodalom lehet, Auschwitz pedig valóságosan megtörtént esemény. A 

traumatikus esemény az álom számára is átléphetetlen határt jelent. Az írás azonban végső 

soron a totális negatívum által uralt világállapot művi – azaz fikcionális – birtokba vételét 

szolgálja, s ennek megfelelően nyeri el sajátos funkcióját mind az álom, mind a képzelet.      

 Kertész pályáján az 1988-ban megjelent A kudarc című regényben kerül középpontba 

először a képzelet kérdése. A túlélő egy „az erőszak közvetíthetőségéről szól traktátus”
222

 

                                                
220 Az álmát az elgondolható eszme iránti negativitásából (Romlás, Rossz) megalkotó egzisztencia Sartre-nál 

a műalkotásban a létet saját egzisztenciája által munkálja meg: „(…) a Létet a maga Lét-mivoltában világítja 
meg, a maga átlátszatlanságával, balszerencsés, bizonytalansági tényezőjével együtt, a létezés (Egzisztencia) 

végtelen spontaneitása által. A műalkotás ezért nem redukálódik az eszmére: először mert egy lét 

megalkotása vagy újraalkotása, vagyis egy olyan valamié, ami sohasem engedi magát teljesen gondolni; 

továbbá mert e lét teljesen át van hatva egy egzisztencia vagyis egy szabadság által, mely a gondolatnak 

magáról a sorsáról és az értékéről dönt. A művész ezért értette mindig különösképpen a Romlást vagy a 

Rosszat, mely korántsem egy eszme ideiglenes és módosítható elszigeteltsége, hanem a világnak és az 

embernek a Gondolatra való redukálhatatlansága.” Sartre: Mi az irodalom? 121.  
221  Kertész: A kudarc. 103. 
222 Uo. 50. 
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kapcsán vet számot Auschwitz regénybeli fikcionálásának gondjaival, s jut el a fantázia 

problémájáig. A regény két különálló részből áll, az első szerkezete a tudati világ és a 

képzeletbeli, míg a második a képzelet és az álom viszonyán alapul. Az első 

szövegegységben az író-elbeszélő tudata reflektálja a képzeletbeli esztétikai teljesítményét, 

s annak problematikus voltát, a mű másik részében pedig egy utópikus, álomszerű történet 

elbeszélése valósul meg. Ez utóbbi kapcsán Szirák Péter pontosan fogalmaz, amikor a 

meseiség műfaji kódjáról és az epikai világ álommal való azonosításáról beszél.
223

 A mű 

két szövegegységét, a fiktív író tudati (fenomenális) világát, s az általa megírt szöveg 

álomvilágát éles cezúra választja el egymástól. A cezúra maga a negativitás, az első rész 

író-elbeszélő kudarca, amely a második részként közreadott kéziratban mégis szöveggé 

formálódik. Kertész „egzisztenciális példázata”
224

 ily módon szemlélteti a képzeletbeli – a 

fenomenális és az oneirikus közti – mediális helyzetét. A képzeletbeli az észlelés két 

különböző pólusával létesített negatív kapcsolata révén egy körkörös, ciklikus 

regényszerkezet kivitelezésének lehetőségét teremti meg.  

 A kudarc igazi újdonsága a képzeletre való tudati reflexióban (1. rész) és az álom 

szövegszerű fikcionálásában (2. rész) érhető tetten. A képzelet Kertésznek ebben a 

művében egyszerre haladja meg a tudat érzéki valóságát, s marad az álom világán innen. 

Mindez azonban egy tágabb összefüggés felől értelmezhető kielégítően, mégpedig a 

szövegben központi szerepet játszó kő anorganikus anyagiságának irányából. A kő annak a 

fakticitásnak szimbóluma, ami Auschwitz eseményszerű megtörténtére vonatkozik. S 

mindez egy olyan megvilágításban mutatja a képzeletbeli jelentőségét, amelyben annak az 

eseményhez viszonyított elégtelensége, azaz negativitása tárul fel. 
 

„Mivel megtörtént, még elképzelni is nehéz. Ahelyett, hogy a képzelet játékszerévé válna – 

akárcsak a kitalált példázatok, az irodalmi fikciók –, a Holocaust súlyos és mozdíthatatlan 
tehernek bizonyul, akár a hírhedt mauthauseni kőkoloncok, az emberek nem akarnak 

összezúzódni rajtuk. Halmazatban a gyilkosság képei csüggesztően fárasztóak: nem indítják 

meg a fantáziát. Hogyan is lehet esztétikum tárgya a borzalom, ha nincs benne eredeti? 
Példaszerű halál helyett a puszta tények csupán hullahegyekkel szolgálhatnak.”

225
 

 

Auschwitz eseménye és a képzeletbeli percepció közti esztétikai közvetítés végrehajtását 

az anorganikus anyag teszi kérdésessé. A materialitás rendje A kudarcban a holokauszt-

reprezentáció központi problémájaként jelenik meg, ahol a halál a kővel kifejezett 

(kőkoloncok, hullahegyek) szervetlen anyag összefüggésében nyeri el jelentését. A kő az, 

ami megköti a képzelet kettős mozgását, s összekapcsolja a tudat és álom két különálló 

szféráját. Ezt jelzi a körkörösen egymásba érő és önmagába záródó regénynyitány- és 

befejezés, amely a Sziszifusz kőgörgetéséhez hasonlított írói munka eredményét végül egy 

– a székéről holtan leforduló Köves által szorongatott – maroknyi kődarabban mutatja fel. 

A képzeletbeli Kertésznek ebben a művében a kő létezésében találja meg anyagát, amelyet 

az írói munka feldolgozhat és megmunkálhat. Ez a munka nem nyerheti el végső, tökéletes 

formáját, a maroknyi kődarab az a maradék, ami a kudarc adekvát kifejezéseként nyeri el 

jelentését. A holokauszttúlélő letörölhetetlen szégyene az anyagnak ehhez a 

megformálatlanul hátrahagyott részéhez kapcsolódik. Mindenesetre Köves halálával és a 

kődarabbal a „csupasz egzisztencia”
226

  története Kertész prózaírásában ezen a ponton 

végérvényesen lezárul. A kudarcot követő regény (Kaddis) az észlelés új perspektíváját 

                                                
223 Szirák Péter: Kertész Imre. 123-124.  
224 Györffy Miklós: Kertész Imre: A kudarc. In: Györffy: Új magyar prózaszemle. Jelenkor, Pécs, 1992. 107.  
225 Kertész: Hosszú, sötét árnyék. 62. A szövegrész A kudarcból vett intertextus. lásd: Kertész: A kudarc. 

Magvető. Bp., 1998. 54-55. 
226 Kertész A kudarcot úgy értékelte mint egy olyan alkotói korszak utolsó regényét, amelyet a „csupasz 

egzisztencia” jegyében alkotott. In: Gályanapló. 213.   
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nyitja fel, amennyiben a szervetlen materialitás helyett a házasság problémáját állítja a 

középpontba. Elhagyva a Bergek, Köves Gyurik, Sziklaik, Stones-ok érzékileg 

megkövesedett világát, Kertész írástechnikája átlép az érzékelhető egy új világába, amiben 

a képzelet esztétikai karakterének új modalitásai tárulhatnak fel.
227

 

 A holokauszt ábrázolását tárgyaló Kertész esszékben az imaginárius a kilencvenes 

években jelenik meg, először a Hosszú, sötét árnyék című előadásban. Dolgozatunk 

korábbi fejezeteiben már utaltunk a „kreatív képzelet” kapcsán ennek fontos etikai 

aspektusaira. A Kertész-prózában ez idő tájt bekövetkező szemléletváltásnak az esztétikai 

képzelet felértékelése azért fontos momentuma, mert közvetetten az egzisztencialista 

irodalmi nyelv fikcionális szerkezetének átalakulását jelzi. Azzal párhuzamosan, hogy 

megkezdődik Kertésznél a képzelet holokauszt-reprezentációban játszott szerepének 

explicit kidolgozása, a képzeletbeli elnyeri elsődleges esztétikai minőségét, az oneirikus 

alapvető pedig irodalmi jelentését. 

      Az imagináriusnak A kudarcban megfogalmazott problémájára esszéisztikájában 

Kertész az esztétikai képzelőerő fogalmának bevezetésével válaszol. Az 1991-ben, a 

„Magyar-zsidó együttélés” konferencián tartott előadás egyszerre vázolt fel új összefüggést 

Auschwitz és az irodalom viszonyát illetően, valamint az esztétikai imagináció közvetítő 

szerepére vonatkozóan:  

 
„Van itt egy kimondhatatlanul súlyos ellentmondás: a Holocaustról, erről a felfoghatatlan és 
áttekinthetetlen valóságról egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos 

elképzelést.”
228

 

 

Amint a szövegrészlet jól mutatja, Kertész az esztétikai képzelet számára kizárólagos 

szerepet tulajdonít Auschwitz megismer(tet)hetőségével kapcsolatban. Ha figyelmesen 

olvassuk ezt az oly gyakran idézett, s mégis ritkán interpretált részletet, akkor feltűnhet, 

hogy az esztétikai képzelet a holokauszt „felfoghatatlan és áttekinthetetlen valóságát” a 

megismerés egy másik, a „valóságos elképzelés” regiszterébe helyezi át. Az 

áttekinthetetlenül kaotikus valóság az esztétikai imagináció fordulata révén 

transzponálódik a képzeletbeli diskurzusába. Ennek következtében a holokauszt ábrázolás-

technikájában jelentős átalakulás megy végbe, létrejön az esztétikai képzelet létesítette 

művi Auschwitz képzete. Az esztétikai képzelet egy imaginárius Auschwitzot alkot meg, 

amelynek fontos ismertetőjegye, hogy a holokauszt „felfoghatatlan és áttekinthetetlen” 

tapasztalati valóságával szemben a képzeletben felfogható és áttekinthető minőségként 

értelmezhető. Auschwitz átesztétizált imaginárius konstrukciója tehát rendelkezik azzal a 

pozitívummal, hogy áttekinthetősége folytán megismerhető. Az önmagában diffúz 

imaginárius szemlélet ilyen strukturálása elsősorban a tekintet kitüntetett szerepére, az 

etikai jelentésében meghatározott transzcendentális tekintetre utal vissza.  

A képzelőerőnek egyedül a negativitás, az Auschwitz „felfoghatatlan” valóságával 

való szembesülés kölcsönözhet esztétikai minőséget. Az esztétikai minőség egyetlen 

ismérvét pedig a tekintet igazságfeltáró potenciája – az áttekinthetőség és transzparencia – 

                                                
227 Kertész 1990 őszén írt, az esztétikai képzelet konstituálta autonóm esztétikai szférára vonatkozó soraiban 
már reflektálta a képzeletnek való kiszolgáltatottság problémáját, ugyanakkor az esztétikai képzelet fogalma 

révén nem tudta elválasztani egymástól a szadizmus és Auschwitz művészi reprezentációját. „Sade világa 

teljes egészében esztétikai világ, Auschwitz realitása viszont megint csak elgondolhatatlan világ, olyan világ, 

amit csakis az esztétikai képzelet segítségével gondolhatunk el – s ez megint esztétikai orgazmushoz vezet. 

Különös, ahogyan az ember valóság és képzelet közt vergődik; végül is a képzelet bűnbeeséséért a valóság 

iránti undorral bűnhődik, a valóság undorító mivoltáért a képzeletben talál vigaszt.” Amint az idézet is 

mutatja, a szenvedő és kielégülő test közti különbségtétel meghaladja az esztétikai képzelet fogalmi 

teljesítményét.  In: uo. 328-330. 
228 Hosszú, sötét árnyék. 61-62. 
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jelenti. Az imaginárius eredendően intencionalitást nélkülöző, tétlen potencialitásként való 

működését
229

 Auschwitz a negativitás tematizálásával szembesíti. A negativitás 

tapasztalata úgy kölcsönöz esztétikumot, hogy „megköti” a képzelet azon irányultságát, 

amely a tetszőleges reprezentáció „játékszerévé” fokozná le a megjelenítés témáját. A 

képzelet ilyen fókuszálása, Auschwitz negativitásához történő rögzítése annyiban 

konstitutív, hogy a képzeletbeli ennek következtében nem szakadhat el a megtörtént 

esemény valóságától.  

Az esztétikai mozzanat felértékelése önmagában is figyelemreméltó vonása Kertész 

gondolkodásának. Az aisztheszisz egyik lényeges vonása, hogy a fogalmi megragadással 

szemben az érzéki észlelés szerepét hangsúlyozza, a „megismerő látás és a látó 

újrafelismerés”
230

fontosságát. Auschwitz irodalmi közvetítése, regénybeli fikcionalizálása 

ennek folytán esztétikai problémaként mutatkozik meg, ahol az esztétikum nem 

egyszerűen a szép, hanem mindenekelőtt az érzékelhető problémáját jelenti. Az esztétikai 

jelentése a negativitás ontológiájában úgy írható le, mint annak megmutatkozása, ami a 

létben képzeletbeliként érzékelhető.   

    A képzelet 1990-ben elsősorban a törvény kreativitása, 1991-ben már esztétikai 

képzelet. Az esztétikai képzelet Kertésznél a totális negatívum közvetítését és 

megragadását szolgálja. Az új kategória elsősorban esztétikai minőségénél fogva 

különbözik a képzeletre vonatkozó hagyományos meghatározásoktól. Fikcióelméleti 

munkájában Iser úgy fogalmaz, hogy „az imaginárius nem érzékelhető”,
231

Kertész ezzel 

szemben kifejezetten a képzeletre vonatkozó érzéki tudás kitüntetettségét tételezi. A 

képzelőerő ezen esztétikai formája az imagináció észlelhetőségének kérdésére helyezi át a 

megismerés hangsúlyát. A képzeletbeli esztétikai alakzata ugyanis mindenekelőtt az 

érzékelhető képzelet észlelését teszi lehetővé. A képzelet érzékelhetősége két irányból 

történik, egyrészt a képzetalkotó tudat (esszencia), másrészt az álom (egzisztencia) világa 

felől. Mindez azt jelenti, hogy az imaginárius percepciója mindig két különböző, de 

egymást feltételező módon megy végbe, s egyszerre mutatkozik meg a tudat és az álmodás 

regiszterében.  

 

                

IV. 3. A FIKCIÓ IRODALMI SZINTJE: AZ ÁLOM MITOLÓGIÁJA   

 

Kertész holokauszt-értelmezésének alaptézise szerint Auschwitz igazi problémája abban 

áll, hogy megtörtént esemény. Ami a valóságban megtörtént, nem sorolható be a pusztán 

képzeletbeli fantazmagóriák közé, ahogy nem lehet szó egyszerű álombeli hallucinációról 

sem. Auschwitz nem phantaszma és nem oneirészisz, megtörtént eseményként maga a 

meghaladhatatlan valóság. S mégis, közvetlen valóságként Auschwitz soha többé nem tér 

vissza, az aktuális most örökké egykor-voltja marad, ebből a hiányból fakadóan viszont 

mozgósítja az érzékelhető mindazon formáit, amelyek – valótlan jellegük ellenére – 

visszahozzák a megtörtént valóságát. A megtörtént esemény valósága így alakul át 

irodalmi fikcióvá, amely az esztétikai képzelet és az álom nyelvén beszél egyetlen 

referenciájáról, Auschwitz valóságáról. Kertész esetében a fikció irodalmi szintjét az álom 

jelenti, a negativitás által meghatározott túlélő irodalmilag megmunkált álomtapasztalatai 

ezért egyedül Auschwitzról szólhatnak.         

                                                
229 Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginárius. 18.  
230 Hans Robert Jauss: Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapasztalatai. Ford: 

Kulcsár Szabó Zoltán, In: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. 

Irodalomelméleti tanulmányok. Szerk: Kulcsár Szabó Zoltán. Osiris, Bp., 1999. 175. 
231 Iser: im. 273. 
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Miként lehet álmodni a holokausztról, merül fel a kérdés. Primo Levinél olvasható 

az a tipikus táborbeli álom, amelyben a hazatérő fogoly hiába mondja el szörnyű 

tapasztalatait, akikhez beszél, végig sem hallgatják, rosszabb esetben, szó nélkül faképnél 

hagyják.
232

 Az álomban Auschwitz úgy jelenik meg, mint ami a koncentrációs táborok 

univerzumán kívül elmondhatatlan, s így a túlélőt saját tapasztalatainak néma túszává 

változtatja. Mindez persze nem több mint álom, amely azonban mégis autentikus formában 

közvetíti a túlélés problémáját. Mert Levi története olyasmit sugall, mintha a 

holokauszttúlélő nem is álmodhatna arról, valaha el fogja majd tudni úgy mondani 

Auschwitz tapasztalatát, hogy hallgatói el is hiszik neki, amit mond és állít. Úgy tűnik, 

Auschwitz egykori foglyai még az álmokban sem lehetnek szabadok, s álmaikban további 

néma fogolylétre ítéltként jelennek meg, akiknek nyelvét úgy zárja körbe az elutasítás mint 

fizikai létüket egykor a táborok szögesdrótkerítése. Ez az álom nem egyszerű álom tehát, 

hanem egy megtörtént esemény álma, amely ezért pontos dokumentuma Auschwitz 

realitásának. 

  A koncentrációs táborokból származó álmok egyik központi problémáját a nyelvi 

közlés korlátainak, s az ebből eredő kényszerű némaság tudomásulvételének felismerése 

képezi. A hihetetlen – a köznapi tapasztalatnak élesen ellentmondó – elbeszélése, nem 

illeszkedik a konvencionálisan elmondható keretei közé, erre utalnak a beszédhelyzet 

egyértelmű felszámolását jelző hallgatói reakciók. Jonas kérdésére visszautalva, miszerint 

milyen Isten engedhette meg Auschwitz megtörténtét, ezúttal a probléma úgy 

fogalmazható meg – miféle nyelv törheti meg az álom hatalmát és bírhatja szóra 

Auschwitz eseményét. Ennek a nyelvnek mindenesetre integrálnia kell a némaság 

fenyegető lehetőségét, amelyről az álom víziói tudósítanak. A néma nyelv eszménye, 

amely az 1990-es évektől kezdődően vissza-visszatérően megfogalmazódik Kertész 

különböző műveiben, alapvetően az álom verbális integrációjával áll összefüggésben.
233

  

 Mielőtt rátérnénk annak kifejtésére, miként tölt be fikcióképző funkciót az álom 

Kertész prózaírásában, érdemes röviden megvizsgálni, milyen módszertan mentén 

dolgozza fel Auschwitzot mint álomtapasztalatot a történeti kutatás. Erre Reinhart 

Koselleck Terror és álom című tanulmánya ad lehetőséget, amelyben a szerző azon 

véleményének ad hangot, hogy az álombeszámolók hitelesebb képet adnak a KZ 

táborlakók valós állapotáról mint a mediálisan rögzített „külső” felvételek. 

 
„Az álmok in eventum tanúskodnak tapasztalati tényekről, üldözők és üldözöttek szinkronikus 

összefüggéseire utalnak a terror valósága közepette. Ebből a szempontból olyanok, mint 
valami belső felvétel a lélekről, ellentétben a film és fényképfelvételek tömkelegével, amelyek 

külsőleg rögzítették a nyomorúságot.”
234

  

 

A kosellecki meghatározás szerint tehát az álom a lélekről készített belső felvétel, 

amelynek némasága beszédesebben mesél a fogoly helyzetéről mint a sokatmondó 

technikai reprodukciók. Arról, hogy az álom belső felvételén mi látható Auschwitzról, 

elsősorban két különböző – a jövőre vonatkozó és a gyógyító erejű – álomtípus elemzése 

ad választ.  

A jövőt anticipáló álomban a tábor tapasztalati valóságával szemben a múltbeli 

civil élet és a hátrahagyott otthon eleven képei uralkodnak. Az elvesztett múlt iránt érzett 

                                                
232 Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek. 8. 
233 Az 1991-ben írt Az angol lobogó című regény dolgozza fel az öntagadáson alapuló néma élet művészi 

megvalósíthatóságának problémáját, amelynek célja: „… egy némán, a megfogalmazása nélkül leélt élet mint 

megfogalmazás.” Kertész: Az angol lobogó. Holnap, Bp., 1991. 32. 
234 Reinhart Koselleck: Terror és álom. Módszertani megjegyzések a harmadik birodalom 

időtapasztalataihoz. Ford: Hidas Zoltán. In: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Atlantisz, Bp., 2003. 

338. 
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sóvárgás az álomban olyan vágybeteljesüléssé alakul át, ami a jövőbeli hazatérés illúzióját 

vetíti a fogoly elé. A prognosztikus jelentésű álomképeknek a megjelenése ugyanakkor az 

álmodó közeli halálát jelzik, ahogy Koselleck egy idézett példa alapján szemlélteti, az 

egyik rabot épp megálmodott szabadulásának napján érte utol a halál. Amikor a táborlakó 

álmában elhagyja fogságának helyszínét, s lelkében enged a szabadság illuzórikus 

vágyának, az álom a túlélési képesség határát, s a rab életének közeli végét jövendöli meg.  

A gyógyító erejű, cselekményt nélkülöző, fényben és színekben gazdag álmok 

viszont egyedül a tábori életet tükrözik, s mentesek az otthonra vonatkozó nosztalgikus 

vágytól. A háromdimenziós időtapasztalatot kiküszöbölő, teljes anakróniát előidéző álom 

Koselleck értelmezése szerint azt jelzi, hogy az egyén már nem akar megkapaszkodni a 

valóságban, némán lemond tapasztalati énjéről, ami azonban paradox módon épp túlélését 

segíti elő.
235

 Az önfenntartás passzív feladása, az álom sajátos kettőssége – miszerint 

egyrészt a táborélet konkrét világára redukálódik, másrészt időtlen jelenné változtatja azt –, 

egy hermetikusan önmagára zárult oneirikus világot hoz létre. A gyógyító álmok 

jellemzője, hogy egy minden szociális, személyes vonásoktól megfosztott álom-ént 

feltételeznek, ami már álmaiban sem hagyja el a tábort, hanem kizárólag annak időtlen 

most-jában van jelen. Koselleck értékelése szerint „ezek az álmok az emberi ellenállás 

saját maga előtt is álcázott aktusai”.
236

      

Auschwitz két álomtapasztalata közt a legfontosabb különbséget abban 

határozhatjuk meg, hogy az álom a táboron belüli (gyógyító) illetve kívüli (halált jelző) 

életből meríti-e érzéki anyagát. A túlélés feltételét az jelenti, ha a lélek belső felvételén 

nem az illuzórikus külső szabadság mulandó időbelisége, hanem a reális belső fogság örök 

jelene látható. Mintha ez az ellentmondás arról tanúskodna, hogy aki álmában enged a 

lélek csalóka kísértésének, az épp fizikai-testi valójában nem ismerheti meg a valós 

szabadság tapasztalatát. A gyógyító álmokban a cseppfolyós múló időt befagyasztó „örök 

jelen” állapotát tükröző Auschwitz az álmodó számára olyan világgá alakul át, amelyen 

kívül nincs élet, ezért nincs hova elvágyódni. A koncentrációs tábort ily módon a fogoly 

otthonaként fogadja el, s álmában teljes mértékben azonosul a KZ világ valóságával. A 

külső referenciát nélkülöző álmok ily módon a teljes – a tudattalanra is kiterjedő – 

akklimatizálódás jeleiként értelmezhetők. 

Az álomtípusok közt felállított kosellecki dichotómia valóság és álom 

összefüggésében tulajdonít jelentést az álomtapasztalatnak. Bár ez az értelmezési keret 

önmagában sem bizonyos, hogy teljes mértékig képes feltárni a történeti 

dokumentumértékkel felruházott álom minden lényeges aspektusát, a probléma akkor ölt 

komplexebb formát, ha nem hagyjuk figyelmen kívül a képzeletbeli szerepét sem. Amit 

irodalmi szövegek esetében már csak azért sem tehetünk meg, mivel Kertész írásainak 

fikcionális szerkezete álom és valóság különbségét a képzeletbeli esztétikai közvetítésének 

értelmezésével kapcsolja egybe.          

Kertész gondolkodásában az álom megismerési módusza a mítosz fogalmának 

összefüggésében értelmezhető. Az oneirikus az érzéki tapasztalás kitágításán túl egy a 

hagyomány által felkínált narratívatípus – a mítosz – kifejezésmódjában nyilatkozik meg. 

Amint korábban rámutattunk, az individuális biografikus-nemzedéki emlékezetet felváltó 

                                                
235 Koselleck, hosszabb értelmezést érdemlő és igénylő tanulmánya a fikció és tény közti különbséget 

feloldandó fordul az álom mint dokumentum történeti értelmezése felé. Elemzi az 1933 utáni időszak és a 

táborélet álmainak alapvető különbségeit. A „valóságközeli” álmokban az időtapasztalat differenciáltsága és 

az álmok prognosztikus jelentése felismerhető marad, így a cselekvési, menekülési szabadság is reális 

lehetőségként jelenik meg. A KZ álmokat viszont Koselleck szerint azért nem lehet már fikcióknak sem 

tekinteni, mert az empirikus valóságra vonatkozóan kiiktatnak minden visszacsatolást. Az „álmokban 

megtestesült terror” a spontán érzéki észlelés elfojtásával olyan autonóm álomvilágot eredményez, amely 

egy megváltozott antropológiai diszpozíciót takar. Uo. 332-338. 
236 Uo. 336. 
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kulturális emlékezet mitikus formája Kertésznél alapvetően a holokausztot elbeszélő 

„perzselő” szellemnek engedelmeskedik. A közösségi érvényességű mítosz viszont érzéki 

modalitását tekintve összefügg az álom konstitutív szerepével. A holokauszt, írja Kertész, 

ugyan kizárólag az esztétikai képzelet által közvetíthető, de ezen túlmenően a Nyugat 

szellemi világának, mítoszának is részét kell alkotnia. Auschwitz kultúraalapító esemény, 

egy olyan nagyelbeszélés kiindulópontja, amelynek narratívája azonban végső soron a 

mítosz oneirikus szerkezetére épül.  

A kertészi kérdésfelvetés valódi tétje és jellege az álom kulturális mítosza és az 

esztétikai képzelet által meghatározott Auschwitz találkozási pontjánál mutatkozik meg. 

Auschwitzról csak az esztétikai képzelet alkot releváns elképzelést, ez a képzeletbeli 

reprezentáció azonban az elbeszélés szellemének törvénye szerint az álom mitikus 

autoritásának engedelmeskedik.  A „holokauszt képzetének” kulturális beágyazását az 

álom és képzelet integrációját végrehajtó irodalmi-mitikus nyelv viszi végbe. Ahhoz, hogy 

Auschwitz mítosszá válhasson, s ily módon a kulturális közösség számára is befogadható 

legyen, rá kell lépnie az álomfejtés via regia-jára. Ugyanabban az 1991-ben tartott 

előadásában, melyben Kertész az esztétikai képzelet kulcsfontosságú jelentőségét 

hangsúlyozta, az irodalomra hárítja annak feladatát, hogy elképzelhetővé tegye a 

holokausztot, és egyúttal beillessze azt a mítosz „szellemi világába”:    

 
„amíg az ember álmodik – akár rosszat, akár jót –, amíg az embernek alaptörténetei, 
világmeséi, mítoszai vannak, addig irodalom is van (…). Az igazi válság a tökéletes felejtés, 

az álom nélküli éjszaka: itt azonban még nem tartunk.”
237

 

 

Az irodalom az őt meghaladó szélesebb kontextusba, a mítoszok, mesék archívumába 

illeszkedik be. Az etikailag közömbös mitikus diskurzus sajátossága, hogy az álmok néma 

nyelvét beszéli. A felejtés álomtalan éjszakájával szemben az irodalom az oneirikus 

elbeszélésében találja meg létezésének szükségszerű lehetőségfeltételét. S mindez 

korrelatív viszonyban van Kertésznek az Adorno kijelentésére adott válaszával, mivel a 

fent idézett sorok az előadás gondolatmenetében mintegy bevezetik a korábbi Adorno-

kritikát. Annak oka, hogy immár csak Auschwitzról lehet verset írni, azt jelenti, hogy az 

esztétikai képzelet csak olyan imaginációkat közvetíthet, amelyek hitelességét az álom 

mitikus archívuma is visszaigazolja. Csak olyan verset lehet írni, aminek létezik érvényes 

közösségi alapja, a képzelet nem önkényesen működik, hanem esztétikumát mindig 

hozzáigazítja- és méri a kulturális emlékezet álomsémáihoz. Az esztétikai képzelet által 

meghatározott Auschwitz-irodalom létét ennél fogva kizárólag az álmok mitikus 

archívuma alapozhatja meg. Ennyiben a képzeletbeli reprezentáció közösségi feltételhez 

kötött, ami azt jelenti, hogy az emberi képzelőerő szabadságának feltételét a mítosz 

oneirikus normája jelenti. Az imagináció esztétikai működését tehát alapvetően az álom 

működése strukturálja és formalizálja. Ha az irodalom Kertész által feltételezett halála 

bekövetkezne, a totális felejtés korszaka nyílna meg, ahol az álomtalan éjszaka sötétjében a 

holokauszt irodalmi álma kihunyna és a mítosz recitálása is véget érne. Amíg azonban ez 

várat magára, az esztétikai képzelet létesítette holokauszt képzete bennefoglalt marad az 

álomlét mitikus-irodalmi archívumában, s a felejtés éjszakája sem nyeli magába az 

emlékezetet fenntartó irodalmi nyelv létezését.  

A mitikus archívumának alárendelt irodalom értelmezése Kertész írásainak egyik 

legfontosabb problémáját alkotja. Ennek jegyében a Táborok maradandósága (1990) című 

előadás a koncentrációs táborok létezését kifejezetten mint mitologikus problémát 

tárgyalja. Kertész befejezett tényként kezeli a holokauszt beépülését a kulturális 

emlékezetbe, amikor úgy fogalmaz, hogy „a mítosz Auschwitz-ról szóló döntése ma 

                                                
237 Kertész: Hosszú, sötét árnyék. 61. 
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végérvényesnek látszik”.
238

 Auschwitzról a mítosz dönt, az elbeszélés szelleme, ami nem 

hagy kétséget afelől, hogy Európa kultúrájának szerves részét kell hogy alkossa a 

holokauszt.   

Az álomnak a mítosszal történő gondolati társítása nem értékelhető Kertész 

írásainak előzmények nélküli eredeti felfedezéseként. Az álom már eleve része a görög 

mitológia archívumának, ahol a halál (Thanatosz) ikertestvéreként megjelenő szárnyas 

Hüpnosz „mézédes” érintésével, a felejtés folyójába (Léthé) mártott faággal bocsát álmot 

az alvó emberre.
239

 A görög álomleírások ennek a tapasztalatnak az optikai minőségét 

hangsúlyozzák, azt, hogy az álmodó nem álmodik, hanem látja az álmot (onar idein).
240

 A 

mítosz és álom közti kontaktus modern értelmezéstörténete a romantikával, illetve a 

tudattalant az álomfejtés metódusa által felfedező freudi pszichoanalízissel valósul meg.
241

 

Otto Rank A művész (1907) című írásában fogalmazza meg először a tételt, miszerint „a 

mítosz a nép álomgondolata”,
242

 az álmot természetként értelmező Jung pedig a kollektív 

tudattalan archetipikus szerkezetére vezette vissza a mítoszt.
243

 Korábban már utaltunk rá, 

hogy a Hazai levelekben Kertész hivatkozik Jungra, s a megszólalás legfontosabb 

problémáját kifejezetten határtapasztalat és mítosz összefüggései jelölik ki.
244

 Az álomban 

Maurice Blanchot szintén a mítoszt, az ősidők ürességét és bizonytalanságát látta életre 

kelni.
245

 A mítoszok, mesék, mitémák ennyiben az álom szimbolikus rendjében teszik 

láthatóvá az emberi sors kollektív minták szerinti alakulásrendjét, amivel kapcsolatban 

azonban továbbra is nyitott kérdés marad, hogy ebben a folyamatban az álom alanya, a 

túlélő miként őrizheti meg individuális karaktervonásait. Ennek az összetett problémának a 

tisztázása nem lehetséges képzeletbeli és álom viszonyának elemzése nélkül. 

 A jelzett problematika a maga teljes spektrumában Kertésznél azon kettős definiáltság 

körül bontakozik ki, ami az álomnak köztes funkciót biztosít mítosz és irodalom közt. Az 

álom önmagában véve mitikus, de ugyanakkor az irodalom lehetőségfeltétele is. Irodalom 

és mítosz közt a közös nevezőt tehát az álom jelenti, ami azonban érinti az esztétikai 

                                                
238 Uő: A táborok maradandósága. 59. 
239 A görög hüpnosz, a latin somnus, a szanszkrit szvapna megfelelője. A görög hagyomány szerint az álom 

két kapun keresztül jut el az emberekhez: a szarucsont kapun át a valós, az elefántcsont kapun a csalóka 

álmok érkeznek. Hüpnosznak – akit az alvilág mélyének (Tartarosz) lakójaként sosem érhet napfény – 

Kharisztól három fia – Morpheusz, Ikelosz és Phantaszosz – származott. 
240 Dodds szerint a görögök az álom (onar) két típusát különböztették meg: a jelentéses és a jelentés nélküli 

álmokat. A jelentéses álmokon belül beszéltek szimbolikus álomról, a jövőt eseményszerűen megmutató 

látomásról (horama) és a legfontosabbnak tekintett, istenek által küldött „jóslatról” (khrématiszmosz). Az 
álomtapasztalat görög leírásának sajátossága, hogy benne az álom-alak mindig az álmodó „föléállva” 

(episzténai) foglal helyet. In: Eric Robertson Dodds: Álom-sémák és kulturális-sémák. Ford: Hajdú Péter. In: 

A görögség és az irracionalitás. Gond-Cura Alapítvány–Palatinus, Budapest, 2002. 94-97. A szerző 

szemléletmódjának rövid jellemzéséhez lásd: Salamon János: A görögök esete az irracionalitással. In: Élet és 

irodalom, 2003. október 10. 25. Az álom görög értelmezéstörténetében találunk példát az álomnak a 

képzelettől való elhatárolására is: Arisztotelész az álmot daimóni (s nem isteni) jellegű jelenségnek vélte 

(463b22), amit az érzékelő lélekrész affekciója által létrehozott, alvás közben megjelenő képzetnek 

minősített, s mint képzetalkotó képességet különböztetett meg az aktuális érzékelés által keltett mozgástól, a 

képzelettől (459a20-39). Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások. Ford: Steiger Kornél. Európa, Bp., 1988. 250. 
241 Michel Foucault: Bevezetés Binswanger: Álom és egzisztencia című művéhez. Ford: Sutyák Tibor. In: 

Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk: Sutyák Tibor. Latin Betűk, Debrecen, 
2000. 16-20., 26-40. 
242 Amíg a kollektívum (nép, nemzet, faj) a mítoszban nyilvánul meg, addig individuális szinten az álom 

képezi az egyén mítoszát. A téma szakirodalmi összefoglalását és kritikáját lásd: G. S. Kirk: A mítosz. Ford: 

Steiger Kornél, Holnap, Bp., 1993², 299-305. valamint Dodds: im. 93. 
243 Jung elméletének összefoglaló kritikáját lásd: Andrei Pleşu: Mit bizonyítanak az álmok? Gustav Jung és 

az álomfejtés hagyománya. Ford. Horváth Andor. In: Magyar lettre internationale, 36. 2000. 35-38.  
244 „Megint a mítosznál lyukadtunk ki tehát. Ismét emlékeztetek Jung kijelentésére: határvonalhoz értünk.” 

Kertész: Hazai levelek. 151. 
245 Maurice Blanchot: Az irodalmi tér. Ford: Németh Marcell. Kijárat, Bp., 2005. 221. 
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képzeletet is. Kertész írásaiban az imaginárius és az oneirikus közti viszony kérdése 

gondolatilag nincs teljes egészében fogalmilag pontosan kidolgozva, ennél fogva nem lehet 

egyértelműen elkülöníteni az érzékelés ezen két eltérő modalitását. A túlélő egzisztenciája 

e két érzéki terület által meghatározott, s a túlélő individuális létmódjának a közösségi 

létbe való beilleszkedésének helyét jelöli. S ebben az összefüggésben Kertésznél a 

perszonálisan körvonalazható túlélő karaktere alapvetően a képzeletbeli teljesítményeként 

interpretálható: 

 

„Ki vagyok? Az, akinek a képzeletem megteremt.”
246

 

 

A túlélő egzisztenciáját a képzelet teremti, a creationak ez a típusa alapvetően belső 

önalkotás, ami az egzisztálható lét lehetőségfeltételét jelenti. A kreatív képzelet magában 

foglalja a túlélő létét is, akinek nincs módja kívül kerülni a képzelet teremtő mozgásán, így 

folyamatosan egzisztálja önnön képzeletének önmaga számára is uralhatatlan létesítő 

teljesítményét. A túlélő létmódusza azonban nem egyedül a képzelet kreativitására 

vezethető vissza, hanem az álomnak is konstitutív szerepe van ezen sajátos alanyi pozíció 

ontológiai körülírásában. A pszichoanalízis az álom értelmét a tudattalan hipotézisében 

adta meg, ennyiben azt mondhatjuk, a túlélő létét nem csupán kreatív fantáziája, hanem a 

tudattalan álomtevékenysége is fenntartja.  

A túlélő „szellemi létformájának” helyét a kreatív, önalkotó képzelet és az álmodó 

tudattalan mitikus archívumának keresztmetszete jelöli ki. Ez a létmód elsősorban az 

emlékezet felől és a felejtés ellenében határozza meg önmagát. A felejtés ebben a 

relációban a szellemi egzisztencia esszenciális ellenpontját jelöli. Kertész egyik írásában 

például ezért ír Budapestről úgy mint „emlékezet nélküli városról”, ami még a „negatív 

inspiráció” számára  sem „szellemi hely” többé, ennek következtében a túlélőnek a város e 

„létformája ellenében” kialakított „szellemi létformáját” „sem gyarapíthatja további 

egzisztenciális tudással”.
247

 Abból eredően, hogy Budapestnek „nincs szellemi 

atmoszférája” az elbeszélés szellemének helyét a felejtés hamis nosztalgiái foglalják el, 

ami viszont automatikusan megszünteti a negativitásból származó inspiráció és 

egzisztenciális tudás lehetőségét. Az essentia és existentia közti oppozíció Budapest 

kapcsán elveszti hatóerejét, aminek következtében a város visszasüllyed az amnézia és az 

„álomtalan éjszaka” világába, s nem jelenik meg többé a szellem „égető” problémájaként, 

Kertész értekező írásainak alaptémájaként. Auschwitz viszont nem követi Budapest sorsát, 

a túlélő emlékezetének – álomból és képzeletből egybeszőtt – fénynyalábja továbbra is 

felkutatja és megvilágítja az éjszaka sötétjében mint az írás egyedül lehetséges és 

valóságos tárgyát.               

 Az álom mitikus archívumának megformálása sajátos beszédmód kialakítását 

eredményezi. Ez a megszólalásmód Kertésznél elsősorban az irodalomnak tulajdonít 

mitikus funkciót, s végrehajtja az irodalom részleges mitologizálását. Ennek két fontos 

ismérve fedezhető fel a különböző szövegekben: egyrészt egyes irodalmi műveknek a 

túlélő életében játszott divinatórikus, megvilágosodásszerű jelentőségében, másrészt az 

irodalmi intertextualitásnak a Kertész szövegeket eluraló, fokozott térnyerésében.  

Kertész prózájának egyik legfontosabb jellemzője, hogy szövegeinek túlélő-

elbeszélői az irodalmi művek befogadásán keresztül kinyilatkoztatásszerű, katartikus 

megvilágosodásokban részesülnek, amelyeket ők maguk úgy értékelnek mint az 

élettörténetükre rendkívüli, végzetes hatással bíró eseményeket.
248

 A revelatív felismerések 

                                                
246 Kertész: Budapest, Bécs, Budapest. 163-164. 
247 uő: Budapest – egy fölösleges vallomás. 123. 
248 Turai Tamás: A hiten túl, a pusztulás előtt. Esszé Kertész Imréről és az írói mítoszról. In: Jelenkor, 1992. 

4. 312. 
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és divinációk ilyen túldimenzionáltsága akkor értelmezhető megfelelően, ha észrevesszük, 

hogy a beszélő képzeletbeli pozíciójának kiszolgáltatottságát jelzik az oneirikus 

működésével szemben. Az álom meghatározza a túlélő által használt irodalmi nyelvet, 

ezért az oneirikus esztétikai dimenziója strukturáló erővel bír mindarra nézvést, amit és 

ahogy az elbeszélő ezen a nyelven mondani tud. Mivel a túlélő a kreatív képzelet által építi 

fel önmagát, ezért csak a képzelet létesítette világban otthonos, az imagináriusban ismer 

önmagára, a fantazmagóriáit tekinti sajátjának. Ami tehát a képzeletbeli percepciótól 

különbözik, az idegenként, másságként, a fantázia léptékeihez képest mértéktelen, 

szélsőséges, behatárolhatatlan létjelenségként mutatkozik meg. Kertész írásaiban a 

képzeletbeli túlélő az álommal mindig irodalom formájában találkozik, a saját és az idegen 

határtapasztalata viszont ezt az irodalmat mitikus formában nagyítja fel. Mivel a képzelet 

számára az irodalomnak ez a területe nem vehető birtokba, a túlélő nem képes elhelyezni 

az álmot saját imaginárius világában és közvetlen kontaktust kiépíteni vele. A képzelet 

számára az álom idegen, érthetetlen, egyszerre lenyűgöző és félelmetes, amely mitikus 

hatalomként a túlélő létéhez viszonyítva mindig összemérhetetlen, fenséges enigmaként 

jelenik meg. Ennek megfelelően a mitikus irodalmi nyelv kvázi-szakrális jelleget ölt, 

numinózus erőként misztikus és természetfölötti színben demonstrálja abszolút fölényét az 

önmagát a képzeletéből megalkotó írói egzisztenciával szemben. Az irodalom 

megváltoztathatatlanul végzetszerű, a megvilágosodások logikája szerint működő mitikus 

formája felülírja a képzeletbeli én írói teljesítményét, s olyan állandó fenyegetésként lép 

színre, ami folyamatos trauma forrása. Mert a túlélő nem mást, mint a mitizált irodalom 

idegenségét tapasztalja folyamatosan traumaként és divinációként, felfoghatatlan és 

átsajátíthatatlan ontológiai faktorként. Sőt, akár megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, 

hogy a trauma voltaképpen a képzeletbeli oneirikus határtapasztalata, amikor a képzelet 

alanya egyszerre érzékeli önnön irreális, fantazmagórikus voltát, és egy őt meghaladó 

érzéki realitás jelenlétét. Kertész szövegeiben a képzelet átalakulása fantazmagóriává azzal 

jár, hogy maga a túlélő azt érzékeli, hogy nem létezik, s nem-létezőként való 

önmegtapasztalása azzal szembesíti, hogy az álomhoz viszonyítva a léte irreális és semmis. 

Parafrazálva Heidegger kijelentését, a túlélő szorongása a semmi semmítését önnön 

képzeletbeli konstitúciójának oneirikus megsemmisítéseként tapasztalja meg. A mitizált 

álommal szemben a képzeletét megélő egzisztencia önmagát semmisnek, létét 

megalapozhatatlannak és jogosulatlannak érzékeli. Kertész túlélőjének állandó 

fenyegetettségre hangolt diszpozíciója ezért elsősorban a képzelet biztosította identitás 

elvesztésének félelméből származik. Ha az imagináriusként érzékelhető lét megszűnne, a 

túlélő egzisztenciája sem lenne fenntartható tovább, ez a határátlépés azonban Kertész 

prózájában nem következik be. A képzelet által meghatározott túlélő tudja, hogy létezése 

fantazmagórikus, mégsem képes kilépni az őt meghatározó irreális pozícióból. Ezt 

szemlélteti Kertész alábbi, Pessoa Kétségek könyvéből származó idézete.    

      
„… s bár soha nem léteztem, tünékenyen és formátlanul bolyongok egy olyan valakinek az 

álmaiban, aki soha nem volt képes megformálni.”
249

 

 

A mondat világos és egyértelmű, a jelentéstani aspektusnál érdekesebb azonban a 

kijelentés kölcsönzött jellege. Kertész kilencvenes években megjelenő írásaiban ugyanis 

egyre nagyobb teret ölelnek fel az intertextusok, vendégszövegek, átvett aforizmák, 

kölcsönzött gondolatok és lemásolt fragmentumok. Mindezek a transzpozíciók kifejezetten 

irodalmi faktumok, s a szétszórt, rendezetlen, kaotikus, sokszor esetleges és motiválatlan 

beszúrások a mitikus irodalmi nyelv megnyilvánulásaként értelmezhetők. A túlélő 

képzelete fokozatosan bevonja ezeket az idegen szöveghatásokat, s mintegy megkísérli 
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velük körbeépíti önmagát. S amint az idézet is jelzi, Kertész prózaírása olyan ponton 

kényszerül intertextuális álomtextusok integrálására, ahol „nem volt képes megformálni” 

anyagát. A képzeletre támaszkodó egzisztencialista írástechnika számára ugyanis az álom 

közvetlenül, teljes egészében nem megformálható, ezért is marad meg az oneirikus 

legyőzhetetlen, mitikus horderejű divinatórikus túlhatalomnak. Az intertextualitás 

fikciószervező eljárásként történő megjelenése tehát többek közt a képzeletbeli véges 

esztétikai teljesítőképességét jelzi. A megformálatlanul maradt álomanyag éppen 

feldolgozatlan minősége okán terül szét fragmentumok kaotikus, rendezetlen tömegévé, 

miután az írói munka – imaginárius volta miatt – képtelen megragadni és egybefogni az 

álom sajátos érzéki létét. A formaadás mindig az önmagában tehetetlen érzéki anyag 

kötöttségekbe való szervezését, struktúrákba való koncentrált beillesztését jelenti, s ez 

Kertésznél az álom érzéki anyagiságát illetően csak intertextusok applikációjával 

valósulhat meg.       

 Az egzisztencializmus irodalmi nyelve tehát kettős fikcionális szerkezetet mutat, a 

képzeletbeli és az álombeli együttesen hozza létre az irodalmi fikciónak ezt a sajátos 

válfaját. Ebben a fikcionális struktúrában mind a képzelet, mind az álom sajátos 

módosuláson megy át, amely természetesen kölcsönviszonyukra vezethető vissza. A 

képzeletbeli mint esztétikai képzelet nyeri el specifikus jelentését, olyan képzeletként tehát, 

amely egyrészt a túlélő szubjektív kreativitásának, önalkotásának lehetősége, másrészt 

esztétikai minősége arra utal, hogy érzéki létmódja nem marad elrejtett és feltáratlan. 

Kertész prózája érzékelhető esztétikai modalitásként hozzáférhetővé teszi a képzeletet az 

irodalmi nyelv számára, amely érzékelhetőségnek a lehetőségfeltételét azonban az álom 

által mitizált irodalom jelenti. A képzelet esztétizálása kulcsfontosságú momentum, ami 

akkor történik meg, ha a képzelet demitologizálása végbement, s az imaginárius 

felszabadult a mitológia archívumából, s önnön esztétikai létében mutatkozott meg. 

Kertész prózájában a túlélő azért lehet birtokában enyémvalóságának, mert képes 

meghódítani a képzeletet önmaga és írói alkotástechnikája számára. Az esztétikai 

potenciáljában kiaknázható imaginárius ily módon válhat egy írói szerep egzisztencialista 

típusának létfeltételévé. Az esztétikai képzelet és a mitikus álomirodalom összeillesztése, 

egybeépítése adja ki annak az irodalmi fikciónak a szerkezetét, ami irodalomként 

hatásosan képes megszólaltatni az egzisztencializmus nyelvét.  

Kertész kijelentése szerint a holokauszt világélmény, ami nem szétválaszt, hanem 

sokkal inkább összeköt és egyesít. Auschwitz integrációja a kulturális emlékezetként 

működő mítosz keretei közé azonban egy sajátos előfeltevésen, az álom integratív 

értelmezésén alapszik:  

 
„Talán az álom egyesíti az embert a világgal, emberrel, állattal, ásványokkal; de ha az álom 

nem, akkor a halál sem; talán a nemlét is individuális.”
250

 

 

A bizonytalan hang a túlélő kompetenciáinak határait jelzi, amely nem képes dűlőre jutni 

az álom jelentését illetően. Ha az álom nem az egyesítés végső instanciája, akkor a halál 

sem hozza el – megszüntetve a túlélő magányát és idegenségét, visszafogadva őt a 

közösség tagjává – a remélt, vágyott egyesülés beteljesülését. Álom és halál ilyen 

egybeesése nem véletlen, hiszen az egzisztens kreatúra képzeletbeli léte számára 

szükségképpen az álom hordozza magában a halál lehetőségét. Kertész írásaiban az 

álomnak egyetlen jelentése létezik, ami nem más mint a mitikus-irodalmi formát elnyert 

halál. Mindebből levonható az a következtetés, hogy Kertész irodalmi nyelve nem bontja le 

a halál mitikus állványzatát. A mítosz elrejti a halál nyers, kendőzetlen valódi arcát, az 

álmok leple mögé takarva el azt, annak érdekében, hogy a képzeletét egzisztáló túlélő 
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túlélése tovább folytatódhasson. Az álom divinatórikus jellege folytán azonban így is képes 

megsejtetni és sugallni a megváltoztathatatlan szikár tényt, miszerint a „nemlét is 

individuális”, azaz mindenkinek a maga egyéni módján kell meghalnia saját halálát.  

Sem az álom, sem a halál, és tegyük hozzá, sem Auschwitz nem képes egyesíteni, 

valódi közösséget teremteni a mítosz talaján. Annak közelebbi oka, hogy Auschwitz 

mítoszként nem alkalmas arra, hogy kultúraképző szerepet töltsön be, abban rejlik, hogy 

nincs olyan közös álom, amit mindenki egyformán álmodna. Auschwitz negatív 

kinyilatkoztatása, gigantikus negatívuma egyetlen álom csupán a sok lehetséges álom 

közül. S ha feltesszük a kérdést, hogy mely álom totalizálja önnön létét kizárólagos 

szükségszerűségként mítosszá, akkor a „művészet-metafizika” sajátos elméleti 

hipotézisében találhatjuk meg a kérdésre adható adekvát választ. Annak okát pedig, hogy 

Kertész írásaiban az irodalom mitikus, míg a képzelet esztétikai jelentésben nyeri el 

megfogalmazását, elsősorban Nietzsche hatásában fedezhetjük fel. 

Kertész szövegeiben a tapasztalatot feldolgozó irodalom az álom mitológiája és a 

képzeletbeli esztétikája közt foglal helyet. A mitikus és esztétikum által meghatározott 

irodalom Kertész túlélője számára az írói egzisztencia sajátos pozícióját is kijelöli. S ez a 

felkínált írói szerep a holokauszttúlélő számára bár létfontosságú, mint kifejezetten 

irodalmi létforma mégsem szükségszerű. 

 

                    

IV. 4. A FIKCIÓ NYELVI SZINTJE: ÁLOM ÉS KÉPZELET 

 

Kertész írásainak fikcionális struktúráján belül, az irodalmi nyelv felépítését tekintve, az 

álom alapvető tényező. Mégsem állná meg a helyét, ha azt mondanánk, hogy az irodalom 

végső lehetőség-feltételét kizárólag az oneirikus jelenti. Auschwitz negativitása Kertész 

prózaírásában nem marad alárendelt az álom hatalmával szemben, s a túlélő léte sem 

redukálható az álmodozó személyiségtípusára.  

Az álom mitikus dimenziója ugyanakkor Kertésznél kifejezetten irodalmi 

kontextusban értelmezhető. A kilencvenes évektől kezdődően Kertész egyre gyakrabban 

tesz kritikai megjegyzéseket az irodalomra vonatkozóan, ami az álom által meghatározott 

mitikus jelentőségű irodalom iránti írói távolságtartásnak a jeleként értelmezhető. Az 

oppozíció negativitása behatol a mítosz által strukturált, álomra épülő irodalmi nyelv belső 

világába, s megkezdi annak differenciálását, destrukcióját. Az álom negációja azzal a 

következménnyel jár, hogy a mítosz általánosan érvényes narratívája is negatív színben 

tűnik elő. Amikor a K dossziéban Kertész a túlélés szégyenéről beszél, saját szerepét 

illetően úgy fogalmaz, hogy túlélése azt jelenti, hogy itt maradt terjeszteni „Auschwitz 

mítoszát.”
251

 Egy kérdésre válaszolva később pontosítja a mítosz kifejezésének számára 

elfogadható jelentését: 

 
„Én a szót az eredeti értelmében használom. A totális értékvesztés értelmében. Ahogyan az 
antik időkben a görög hajósok megrázó kiáltást hallottak egy szigeten: ’A nagy Pán 

halott!’”
252 

 

Kertész számára egyetlen mítosz létezik Auschwitz-mítosza, ami alapjaiban kérdőjelez 

meg minden létező értékrendszert önmagán kívül. A negativitás mitikus formájában a 

„totális értékvesztés” hordozója, ami rányomja bélyegét az álom és az irodalom jelentésére 

                                                
251 uő: K dosszié. 232. 
252 Uo. 239. A Pán halálára történő utalás A tragédia születésének hatását jelzi, ahol Nietzsche a tragédia 

halálával kapcsolja össze az eseményt. Friedrich Nietzsche: A tragédia születése a zene szelleméből. Ford: 

Kertész Imre. Európa, Bp., 1986. 91. 
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is. Mégpedig annyiban, amennyiben Auschwitz után csak Auschwitzról lehet álmodni és 

írni, a „gigantikus negatívum” azonban lehetetlenné teszi, hogy pozitív előjel 

kapcsolódhasson az irodalmi mítosz álomuniverzumához. A holokauszt után sem a mítosz, 

sem az álom nem őrizheti meg bűntelen tisztaságát, nem kínálnak tehát járható mellékutat, 

amelyen meg lehetne kerülni Auschwitz problémáját. Kérdés marad azonban, hogy miként 

módosítja mindez az álom és mítosz, valamint a kettő kapcsolatára épített mitikus irodalom 

jelentését.  

 Auschwitz a kulturális emlékezet és mítosz olyan jelentőségű eseménye, amely 

nehogy nem mellőzhető, de etikai jelentőségénél fogva irányadó jelentőséggel rendelkezik. 

S mégis, az önmagát a képzelete által megalkotó túlélő nem képes azonosulni az irodalom 

mitologizálásának processzusával. Miközben Kertész reprezentatív szereplője a 

holokausztról szóló diskurzusnak, ez a közösségi elvárásoknak megfelelő szerepminta 

mégsem biztosítja a problémátlan azonosulás és szerepelfogadás lehetőségét. Mert 

miközben mítosszá válva Auschwitz az emlékezetkultúra kitüntetett eseményévé alakul, a 

holokauszttúlélő „egy hamis elbeszélés giccses mellékszereplőjének” helyzetében ismeri 

fel saját pozícióját.
253

 A giccses jelzői kitétel a reprezentáció (ön)kritikáját tartalmazza, 

ami az álomhatás jelentésére vezethető vissza. Az oneirikus sajátosságát, miszerint a 

dolgokat giccsként ragadja meg, Walter Benjamin is a szentimentális „lelki vonzódás” 

diszpozíciójára vezette vissza. Az álomképek banalitása nem a lélekhez vezet, hanem a 

halott dolgokat próbálja közvetlenül megeleveníteni,
254

 a művészi távlat hiányából 

fakadóan azonban az elmúltat túlságosan közeliként, meghitt, érzelgős színben idézi 

vissza. Ez a bensőséges, pszichikus múltidézés Auschwitzből szükségszerűen giccses 

történetet épít fel, elcsépelt, megkopott érzelmi sémákat és a velük járó közhelyes, olcsó 

igazságokkal, amelynek hatalma alól a nyilvános fellépést vállaló holokauszttúlélő sem 

vonhatja ki teljes mértékben önmagát.    

 Kertész irodalmi nyelvében az álom fikcióképző hatáselem, amely azonban nem 

közvetlen érzelmi-lelki jelentésében adott. Az álom mitikus-irodalmi formájában közösségi 

érvényességű, az álom által feltételezett „lelki közösség” azonban sehol sem jön létre. A 

holokauszttúlélő nem boldog és önfeledt tagja az őt körülvevő közösségnek, hanem 

folyamatosan a „szellemi száműzött” kívülálló helyzetét foglalja el. Nincs közös sors és 

nincs közös álom, amelynek „emelkedett” élménye minden embert egy érzelmi kultúra 

alanyaként szerves egységben kapcsolhatna össze. A szürrealizmust és a romantikát 

egyaránt érintő kritikájában Benjamin úgy fogalmaz, hogy „már nem a kék virág álma 

járja”, az álom elszürkülve a dolgokat borító porréteggé változott.
255

 S Auschwitz 

nullpontja sem feledhető az álmodás illúziói által, amelynek hamis pátosza szükségképpen 

megcsúfolja a koncentrációs táborokban elhunytak emlékét. A negativitás szertefoszlat 

tehát minden álmot, megtagadva annak lehetőségét, hogy a holokauszt története 

beilleszthető legyen az „egy álom valóra válása” típusú hollywoodi vágynarratíva 

sémájába.       

Kertész egyik a recepció részéről talán eleddig kevesebb figyelmet kapott 

kisregénye, Az angol lobogó dolgozza fel talán legsokatmondóbban a túlélő és a közösség 

közti szakadás történetét. A holokauszttúlélő ebben a műben fogalmazza meg felismerését, 

hogy az új generáció szükségszerűen nem értheti meg, hogy a kádári totalitarizmusban az 

életben maradás csak az öntagadás mint alkotás útján volt lehetséges. Az író születésnapján 

összegyűlt baráti társaság és az ünnepelt közt az egyetértés összhangja éppúgy nem jön 

                                                
253 Uo. 232. 
254 Walter Benjamin: Az álomról. Ford: Tandori Dezső. In: Benjamin: Angelus Novus. (Értekezések, 

kísérletek, bírálatok) Szerk: Radnóti Sándor. Magyar Helikon, Bp., 1980. 547-549.  
255 Uo. 547. 
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létre, ahogy az elbukott ’56-os szabadságharc is csupán egy angolos távozás formájában 

kap külső támogatást és segítséget.    

A mítosz által feldolgozott holokauszt-narratívában a túlélő maga is mitikus 

pozíciót foglal el. A kulturális reprezentáció sajátos norma- és elvárás-rendszere a hiteles 

szemtanú kultikus helyét jelöli ki számára. Mítosz és kultusz egymásbaépülése egy kvázi-

szakrális Auschwitzot teremt meg, ami szükségszerűen oszthatatlan, globális, értelemfeletti 

jelenségként „balzsamozza be” szent tárgyát. Az önmagát minden kritikán felül állónak 

tételező holokauszt-kultusz azonban az álom esztétikai metafizikáján alapul, amelynek 

rituális praxisában az irodalom is egyfajta kultikus adományként, hozzájárulásként nyeri el 

funkcióját. Kertész írói pozíciója egyszerre részese a kultuszképződés folyamatának, 

ugyanakkor – amint azt Spielberg-kritikája is tanúsítja – állandó belső kritikusa is.  

Kertész ambivalens viszonya ahhoz, hogy a holokauszttúlélő reprezentatív 

szerepköre által támasztott feltételeknek megfeleljen, nem választható le egzisztencialista 

szemlélet- és gondolkodásmódjáról. Erre vezethető vissza többek közt, hogy nem kései 

megdicsőülésként, hanem szabadságának korlátozásaként éli meg a hivatalos 

elismeréseket. A holokauszttúlélő a mitizálódás folyamatát mindenekelőtt annak 

uralhatatlanságán keresztül érzékeli. Mindez azzal a tapasztalattal szembesíti, hogy – 

meghaladva képzelet által fenntartott szubjektív létmódját – Auschwitz mítosza 

szükségszerűen túlnő személyén. Erről a belátásról tanúskodnak az alábbi sorok is:  

 
„A túlélő, az európai történelemnek ez az új embertípusa, aki – Nietzschével szólva –, 

’letekintett a dionüszoszi szurdékokba’, tehetetlenül vergődik e folyamatban.”
256

 

 

Érdemes felfigyelni a tehetetlen vergődés szóösszetételre, amely a szabadságnélküliség 

állapotát írja le. Az álom logikájának engedelmeskedő mitizálódás az önmagát a képzelete 

által megalkotó holokauszttúlélő számára legyűrhetetlen, instrumentális mechanizmusként 

jelenik meg. A vergődésben ugyanakkor az írói teljesítmény is szerepet játszik, mivel az 

esztétikai képzelet csak részben képes megformálni a mitikus dimenzióit megőrző álom 

perceptív anyagiságát. Kertész imaginárius túlélő egzisztenciája veszteségként és 

szabadságának korlátozásaként értékeli az esszencia mítosz-gépezetének embertelen 

mechanizmusát.  

 Az idézet másik figyelemreméltó kitétele egy mélységbe vetett pillantáshoz 

kapcsolódik, amely tekintet a dionüszoszi szakadék lenti régióját pásztázza. A szövegben 

nem nehéz a nietzschei utalást felfedezni, ami új szempontot kínál az álom jelentésének 

értelmezéséhez.
257

 Mert ha a következőkben kísérletet teszünk arra, hogy végiggondoljuk, 

Kertész gondolkodásában az álom mitikus kategóriája milyen hatás eredményeként 

jelenhetett meg, elsősorban az író fordítói praxisát érdemes szemügyre venni. Kertész 

1984-ben vállalta el A tragédia születésének magyar nyelvre történő átültetését, s a kötet 

három évvel később látott napvilágot az Európa Kiadó Mérleg sorozatában. Amint a 

következőkben látni fogjuk, a nietzschei tragédia-felfogás egyes gondolatai kellő 

támpontot szolgáltattak ahhoz, hogy Kertész gondolkodásában az álom és mítosz 

összefüggése megjelenhessen.
258

 Elég csak Nietzsche alábbi szavaira utalnunk, amelyek 

miközben jelzik a fennálló kapcsolatot, a kontaktus ambivalens jellegét is érzékelik:  

 

                                                
256 Kertész: A száműzött nyelv. 281. 
257 A tragédia születésében Szókratész „küklopsz-szeme” tekint le a „dionüszoszi szurdékokba” („in die 

dionysischen Abgründe”) anélkül, hogy bármi számára pozitívan értékelhető jelenséget fedezne fel a tragédia 

világában. Nietzsche: A tragédia születése. 113. 
258 A Nietzsche-hatás ugyanakkor folyamatosan jelen van Kertész írásaiban. A tragédia születését illetően 

lásd pl. a Gályanapló. 203., 204., 211-212. 
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„A mítosz osztozik az apollóni művészi szférának a látszatban és a szemlélésben lelt teljes 

gyönyörében, mialatt egyben tagadja is, és a jelenségvilág elpusztításában még magasabb 

kielégülést talál.”
259

 

 

A mítosz A tragédia születésében a „kultúra természetes hatóereje”, „mélységesen 

egészséges őserő”, olyan „mitikus anyaföld” aminek ellenpárját a meddő történelmi 

szükségletek és a talajtalanul kutató absztrakt embertípus képezi. A mítosznak Nietzsche 

sajátos szabályozó, normatív funkciót tulajdonít, amikor úgy fogalmaz, hogy a „fantázia, 

az apollóni álom csapongva kószáló erőinek egyedül a mítosz szab irányt”.
260

 A mítosz 

strukturáló instanciájának a hiánya megszünteti az intencionális meghatározottságot, ami 

„kószán csapongó művészi fantáziát” eredményez, „melyet többé nem fegyelmez a 

számára otthonosan meghitt mítosz”. A demitologizálás következménye, hogy megnő a 

történelmi ismeretek és a sápadt absztrakciók iránti szükséglet. Nietzsche a folyamatot 

mint „az anyaföldtől való eloldódást” írja le, amelynek nem méltányolható célja, hogy 

„kötetlen zabolátlansággal lehessen élni a gondolat, az erkölcs és a tett vadonjában”.
261

 

 Amint Kertésznél a mítosz a végső kulturális szervező elve az esztétikai képzelet 

kifejlésének, úgy Nietzsche is a mítosz által kívánja legitimálni a kultúra létjogosultságát. 

A történelem- és absztrakcióellenes nietzschei álláspont a tragikus mítosz értékébe vetett 

hiten alapul, amely mítosz a dionüszoszi és apollóni elveken nyugvó művészet-metafizika 

megalapozásául szolgál. Nietzsche azonban a mitológiát eleve mint tragikus mítoszt veszi 

számításba, ami koncepcióját megkülönbözteti az „új mitológia”
262

 koraromantikus 

programjától. Hasonló törekvés figyelhető meg Kertész írásaiban is, amennyiben 

Auschwitz nullpontja mitikus narratívaként önmagában nem képes pozitív értékkel 

felruházni az irodalmat. Az irodalom és a mítosz nem azonos egymással, ahogy a 

képzeletbeli és az álom sem hoz létre valamiféle homogén egységet, amely 

differenciálatlan alapjául szolgálna kultúrának és irodalmi fikciónak. Éppúgy nem, ahogy 

Nietzschénél sem álom és zene közvetlen egymásbaolvadása történik meg. A tagadás 

negativitása bevezet egy radikális különbséget, ami megfosztja a túlélőt attól, hogy az álom 

mitikus világában megbékélésre és végső igazságra találhasson. Kérdés marad azonban, 

hogy miként ragadható meg ez a kiiktathatatlan különbség, s azonosítható-e Nietzsche 

művészet-metafizikai álláspontjával? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, 

először Kertész fordításának egyes passzusait, s magát a nietzschei tragédia-koncepciót 

kell közelebbi vizsgálat tárgyává tenni.   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
259 Nietzsche: A tragédia születése a zene szelleméből. 196. 
260 Uo. 188. 
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262 Manfred Frank: A költészet mint „új mitológia”. Ford: Gombos Csaba. In: Kortárs német filozófusok. 
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VV..  AA  MMAAGG  MMOODDEERRNN  ÉÉRRTTEELLMMEEZZÉÉSSTTÖÖRRTTÉÉNNEETTÉÉNNEEKK  HHÁÁRROOMM  FFÁÁZZIISSAA    

 

VV..  11.. A MŰVÉSZET NIETZSCHEI METAFIZIKÁJA 

 

A következőkben A tragédia születése egy olyan olvasatára teszünk kísérletet, amely a 

szöveg művészetről vallott metafizika-koncepcióját a képzeletbeli felől értelmezi újra. Az 

imagináriusnak Nietzsche munkájában nincs közvetlen terminológiai jelentősége, nem 

tartozik tehát a szöveg gondolati vázát alkotó kulcsfogalmak közé. S a következőkben 

mégis abból a feltevésből indulunk ki, hogy Nietzsche tragédiáról szóló munkája a 

képzeletbeli esztétikai fenomenológiájának nyelvén íródott, s arra teszünk kísérletet, hogy 

rámutassunk a képzelet kulcsfontosságú szerepére Nietzsche írásában. Mindez azt 

feltételezi, hogy eleve a szöveg kritikai olvasatának összefüggésében fogalmazzuk meg 

állításainkat, miközben a mű gondolati vázának rekonstrukcióját is igyekszünk szem előtt 

tartani.  

A művészet értelme Nietzsche számára abban rejlik, hogy a művészet metafizikai 

tevékenység.
263

 A művészet metafizikájának elsődleges jelentése szerint a létezés és a világ 

kizárólag esztétikai jelenségként nyerheti el „örök” igazolását.
264

 Nietzsche kiindulópontja 

önmagában feltételez egy határátlépést a fizikai-anyagi világ és a metafizikai szféra között, 

s előbbi a megismerés számára egészében mint „ästhetisches Phänomen” férhető hozzá. A 

fizikai oldal maga az esztétikai jelenségvilág, amely mögött viszont ott húzódik a 

fundamentális ős-valóság mint az előbbinek metafizikai alapja. Kiinduló hipotézisünk 

szerint a fizikai világnak esztétikai jelenségként történő meghatározása a létezés és a világ 

eredendő imaginárius voltán alapszik. A képzeletbeliként felfogott világ elsősorban  A 

világ mint akarat és képzet hatására vezethető vissza, amelyet többek közt alátámaszt az a 

tény, hogy a tragédia-könyv egyes szöveghelyein Nietzsche hosszú passzusokat idéz 

Schopenhauertől. Azonban Nietzsche túl is lép Schopenhauer képzetfilozófiáján, 

amennyiben a képzet helyébe az esztétikai fenomént, míg a képzetvilág helyett a művészet 

metafizikáját állítja. A képzelet így nem közvetlen fizikai érzékiségében, hanem 

metafizikai esztétikaként kerül kifejtésre.    

A képzelet a művészet-metafizika elméleti keretei közt két ellentétes szempont felől 

nyeri el jelentését: a fizikai észlelés tudata számára esztétikai fenomén, viszont a 

metafizikai percepció számára maga a tragédia. Nietzsche írásának központi témája, a 

tragédia foglalja magába az imagináriust, s ha ebből a kritikai szempontból vizsgáljuk, a 

szöveget mint a tragikus képzelet megfogalmazásának alapműveként értékelhetjük. A 

tragikus képzelet létrejöttének feltételét az apollóni álom és a dionüszoszi zene közti 

negáción keresztül megvalósuló összefonódás teszi lehetővé.  

 

      esztétikai jelenség – [apollóni álom] – tragédia (képzelet) – [dionüszoszi zene] – ős-egy 

    

Ha rekonstruáljuk Nietzsche szövegének az alapszerkezetét, akkor a fenti szerkezeti sémát 

állíthatjuk fel. A tragédia abból származik, hogy az álom és a mámor közt nem jön létre 

szintézis, hanem szükségszerű a cselekmény végzetszerű, a hős bukását eredményező 

végkifejlete. A Nietzsche által témaként felvetett alapprobléma eleve kizárja annak 

lehetőségét, hogy az álom és a zene harmonikus, problémamentes egységben illeszkedjen 

egymáshoz. Ennek az oka pedig elsősorban abban rejlik, hogy a tragédia születése 

                                                
263 A metafizikaként meghatározott művészet egyúttal azt is jelenti, hogy Nietzsche elutasítja azokat a 

konvencionális humanista értelmezéseket, amelyek a művészetben csupán az ember jobbításának, 

nevelésének vagy művelődésének, a pallérozott műveltségbeli tudás (Bildung) eszközét látják. Nietzsche: A 

tragédia születése. 54.  
264 Uo.54. 
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Nietzsche szövegében az apollóni álomnak a dionüszoszi zenei mámor általi 

megtagadására vezethető vissza. Ez a tagadás konstitutív jelentőségű, mivel egyrészt 

megakadályozza álom és zene közvetlen fizikai egybeolvadását, másrészt a 

szétválasztottság megnyitja a tragikus metafizika távlatát. A tragédia önmagában a fizikai 

valóságon való túllépés helye, amely a képzeletalkotó tudat megtagadásával történik meg. 

Mivel a képzeletben végbe menő határátlépés fiktív drámaként, tragédiaként történik meg, 

a képzelet tudata elveszti a fizikai világra való közvetlen érzéki vonatkozását, helyette 

viszont konstituálójává lesz egy esztétikailag létező metafizikai világnak. Az érzéki-fizikai 

világ intenciójának feladása és az esztétikai-metafizikai világ önkonstituálása a 

képzeletbeli nagy jelentőségű léptékváltását és újrapozícionálást eredményezi. A képzelet 

többé nem a fizikai világot képezi le a tudatban, hanem a képzetalkotó tudat helyébe egy 

világkonstituáló tudat (a géniusz imaginárius figurája) esztétikai teljesítménye lép. 

Nietzsche a képzeletet egy önálló esztétikai világ megteremtésének képességével ruházza 

fel, aminek géniusz-szubjektuma azonban kizárólag tragédiaként képes megtapasztalni az 

érzéki-anyagi világgal való közvetlen intenciójának elvesztését. A tudat tragédiája abban 

áll, hogy az érzéki-anyagi világról leváló képzeletnek az egyedüli közege a művészet 

esztétikai világa marad. Nincs tehát többé közvetlen kapocs az érzéki világba, ez az ára a 

képzelet metafizikai határátlépésének, míg egyenes következménye a világnak mint 

esztétikai fenoménnek a tételezése. Az esztétikai világ független a közvetlen anyagi 

érzékeléstől, kizárólag a képzelet metafizikája tartja fenn esztétikai létében. Másrészről a 

metafizika nem érzékfeletti idealizmust (Platón) jelent, hanem esztétikai-képzeletbeli 

világot foglal magába.      

Minderről Nietzsche az álom és a zene viszonyában ad számot. A tragédia 

negativitása felszámolja a képzetalkotó tudatnak az álomban való közvetlen feloldódását, 

ami nem képes megőrizni egységét a dionüszoszi szétszaggatás tapasztalatával szemben. A 

képzeletbeli hős bukása a drámában szükségszerű, hiszen kiszakadva az egységes 

szubjektum létét garantáló álmok illúziójából, kénytelen megmerítkezni a zene eksztatikus, 

integritását destruáló mámorából. Ez a történés önmagában metafizikai esemény, amit a 

képzeletbeli géniusza tragédiaként tapasztal meg, mivel saját képzeletének kreatív 

teljesítménye felmorzsolja önnön tudati létét, s maga is elszenvedője a színre vitt 

tragédiának.   

Az álom és mámor dualizmusa Nietzschénél mint a természet két 

„művészösztöne”
265

, mint az apollóni és a dionüszoszi mitikus hatalmai állnak egymással 

szemben. A természet művészetösztönei („Kunsttriebe der Natur”) eredetileg – az emberi 

tudat hozzájárulása nélkül –, közvetlenül nyilatkoznak meg az álmok képvilágában és a 

mámor zenei valóságában. Természet és művészet embertelen egysége azonban egy 

világos határvonal mentén jön létre. Nietzsche ugyanis mindkét művészösztön leírása 

esetében folyamatosan mozgósítja a fátyol, lepel, szövet specifikus texturális metaforikáját. 

Így amikor Apollónt jellemzi, hangsúlyozza, hogy a napistent „körüllengi a szép látszat 

hangulata”, aki mindezt olyan mértéktartó nyugalommal veszi tudomásul, ahogy a „Mája 

fátylába gabalyodott ember” is békésen hintázik csónakjában a viharos tengeren. Apollón 

„a belső fantáziavilág szép látszata fölött” uralkodva a mértéktartás és az individuum 

princípiumának istene.
266

 A dionüszoszi eksztatikus elragadtatottság viszont épp abban 

mutatkozik meg, hogy annak tapasztalatát idézi elő, „mintha Mája fátyla szétszakadt volna, 

és már csak foszlányokban libegne még a titokzatos ős-egy körül”.
267

 Természet és 

művészet kapcsolata a fizikai-érzéki és a metafizikaesztétikai világ érintkezésének felel 

meg, s az érzéki és esztétikai közti választóvonalat a képzelet jelenti. A képzelet maga a 
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határ, ahol a fizikai természet és a metafizikai művészet közti határátlépés megtörténik, s 

ez a határ esztétikai fenoménként Mája fátylaként, lepelként, textíliaként, szőttesként 

érzékelhető. A textúra maga a képzetalkotó tudatként felfogott ember, aki maga is a 

természet művészetösztönei által létezhet műalkotás mivoltában: „legmagasabb rendű 

méltóságunk műalkotás voltunk jelentősége”.
268

Nietzsche nyomatékosan hangsúlyozza, 

hogy a metafizikai művészetet nem a képzetalkotó tudat alkotja, hanem ez a tudat maga is 

kép és művészi projektum, egy festményen szereplő alak.  

 
„Így hát a művészetről való egész tudásunk tisztán illuzórikus, hiszen a tudásban tudókként 

mi nem vagyunk egyek és azonosak azzal a lénnyel, aki a művészet e színjátékában mint 

annak egyetlen alkotója és nézője örök élvezetét leli.”
269

 

 

A képzetalkotó tudat és a képzelet teremtő „géniusza” közt éles határ húzódik, amely határ 

megfelel az érzéki-fizikai és az esztétikai-metafizikai közti választóvonalnak. A 

képzetalkotó tudat, mondja Nietzsche, annyira van tudatában a géniusznak mint egy festett 

harcos a festményen látható csatának. A képzetalkotó tudat tehát megfestett léttel 

rendelkezik, amit az apollóni művészösztön álmodik meg, s ebben az álomban a tudat 

öntudatlanul bennefoglalt. Amikor a dionüszoszi zene kiszakítja ebből az öntudatlanul 

álmodott álomból, megtörténik a tragédia, s a képzetalkotó tudat ráeszmél önnön tudatának 

illuzórikus létére. A tragédia által a képzetalkotó tudat maga is esztétikai fenoménként 

lepleződik le, öntudatlan apollóni álomként. Erre fut ki Nietzschének a tobzódó zenei 

eksztázissal szembesülő görögre vonatkozó végkövetkeztetése, akinek drámai felismerése 

arról szól, hogy mindezidáig „e dionüszoszi világot az ő apollóni tudata csupán fátyolként 

leplezi előle”.
270

Amikor a dionüszoszi elragadottság kezdetét veszi, a megálmodott 

festmény szertefoszlik, s vele együtt a képzetalkotó tudat illuzórikus egysége is megszűnik. 

A festészet és a képzetalkotó tudat helyét ekkor veszi át a tragédia és a képzeletbeli 

géniusz. Ezzel a váltással átlépünk a képzelet fenomenológiájának köréből a képzelet 

esztétikai fenomenológiájának körébe, míg előbbi saját képzeletének van tudatában 

(képzetalkotó tudat/festészet), addig utóbbi saját álmának van tudatában (képzeletbeli 

géniusz/tragédia). A képzetalkotó tudat számára a festészet a képzelet valósága, a képzelet 

tragikus géniusza számára ez a képzeletvalóság az álom leple, fátyla (a festmény 

hátoldala).    

Az apollóni tudat az álomtudattal (képzeletbeli géniusz) egyenlő, amelynek 

megismerésbeli funkciója, hogy elfátyolozza, eltakarja, elleplezi az egzaltáció dionüszoszi 

világát. A szőttes, textília metaforikája Nietzschénél az álom és a mámor közti esztétikai 

határt jelöli, ami hol redőződve függönyként eltakar, az álom leple mögé rejtőzve el, hol 

viszont felszakad, fellibben, annak megfelelően, ahogy a dionüszoszi indulatok a zene 

hatására mámorosan felcsapnak és megelevenednek. A befedő és kitakaró mozgás tehát az 

apollóni és dionüszoszi közti váltakozás ritmusát követi, amely fenomenális szövethálóba a 

képzelet is beleszőtt. S a képzeletnek épp az a tragédiája, hogy maga is kitett a 

hullámzásnak, redőződésnek, fellibbenésnek, ráncképződésnek. A dionüszoszi új fényben 

láttatja az apollóni működését, s az álom látszat voltát mint a képzelet tragédiájának 

szövetét leleplezi le. 

 
„A dráma, mely a színpadi mozgások és a szereplők láttató, belső megvilágításában, a zene 
segítségével úgy tárul elénk, mintha szövőszéken néznénk, hogy a fel-alá rángatózó szálakból 
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miként alakul ki a szövet (das Gewebe) – a dráma mint egész olyan hatást ér el, ami minden 

apollóni művészi hatáson túl lép.”
271   

 

A zenének köszönhetően a dráma Nietzsche értelmezésében folyamatosan szövődő 

szövetként érzékelhető jelenség. A textúra különös jelentősége abból ered, hogy hatása 

meghaladja az önmagában vett apollóni álomhatást. S ennek köszönhetően a dráma 

szövetként való tapasztalata az álmot mint látszatot teszi hozzáférhetővé a megismerés 

számára. Az álom tehát puszta látszat, mondja Nietzsche, s illuzórikus volta lepel, fátyol 

voltában mutatkozik meg. Az álom ezért esztétikai fenomén, olyan látszat, amelynek 

látszatszerűsége (esztétikuma) abból áll, hogy lepelként látható. A látszat önmagában a 

képzetalkotó tudat jelensége, de a lepel már az esztétikai jelenség, esztétikai látszat.  

A tragédia szőttese az álmot fenomenális vizibilitása felől tárja fel. A tragédiában 

így az álom úgy érzékelhető, ahogy lepelszerű látszatvilágként megnyilvánul. A lepel 

látszatvilága az esztétikai fenoménként igazolt világgal azonos. Amit viszont Nietzsche 

nem tesz hozzá, hogy a szövetként megjelenő álom esztétikuma anyagi minőséggel is 

rendelkezik. Nietzsche számára a szövet az álom esztétikai fenoménje, olyan látszólagos 

jelenség, amit a tragikus géniusz úgy álmodik, hogy közben tudja, látja önnön álmának 

látszólagos voltát. A lepel mint látszat esztétikai, s ez az esztétikai fenomén mivel nem 

érzékfeletti idea, az esztétika anyagiságának kifejeződése is. A lepel nem csak a 

szövetszerű látszat, hanem a látszat anyagi szövete is. Az álom ilyen texturális anyagi 

jelentését alapvetően csak a képzeletbeli esztétikai fenomenológiáját meghaladva lehet 

leírni. S ennek az a közelebbi oka, hogy az álom mint a látszat látszata csak a képzeletbeli 

látszata felől szemlélve jelenik meg anyagi minőségében – a lepel és a fátyol 

jelenségszövetének anyagaként. A folyamatosan megváltást találó álom leple alól ekkor 

egy ezidáig elrejtett ős-valóság, a természet „legbensőbb magja” is kitárul: 

 
„Ez egyszer tekintsünk el egy pillanatra tulajdon ’realitásunktól’, tapasztalati létezésünket, 

miként általában a világét is, fogjuk fel úgy, mint az ős-egy pillanatról pillanatra előállított 

képzetét, s akkor az álomban most a látszat látszatát, következésképp a látszatra irányuló 

ősvágy még magasabb fokú kielégülését kell látnunk. Ez az oka annak, hogy a természet 
legbensőbb lényege (innerste Kern der Natur) oly leírhatatlan gyönyörét leli a naiv 

művészben és a naiv alkotásban, amely hasonlóképpen a ’látszat látszata’ csak.”
272

 

 

Nietzsche útmutatása szerint, a tapasztalati valóság képzetként való felfogása alkalmat ad 

arra, hogy az álmot a látszat látszataként (esztétikai fenomén) ismerhessük fel. Mindez 

feltételezi, hogy a valóságos világ a (metafizikai) képzelet (fizikai) látszata, amihez képest 

bizonyul az álom az illúzió másodfokú megjelenésének, a látszat látszatának. Az álom 

szövetszerű anyaga annak jelzése, hogy az álom nem diffúz, „anyagtalan” és 

megfoghatatlan minőség, hanem rendelkezik egy sajátos érzéki-anyagi konzisztenciával. 

Az álomnak ez a textúra biztosítja, hogy esztétikai látszatként megjelenhessen és illúziója 

érzékelhető legyen. Nietzsche felismerése konstatálja az álomnak a látszat látszataként 

meghatározható fenomenális esztétikai jelentését, azonban a tragédia-könyv ennek anyagi 

jelentőségét önmagában nem építi be állításainak rendjébe. Az álom mint a látszat látszata 

arra ad módot, hogy érzékeljük az álmot mint látszatot, ez az érzéki tudás esztétikai 

fenoménként határozza meg az álmot. Nietzsche esztétikai felismerése szerint az álom az 

illúzió illúziójaként lepleződött le mint esztétikai fenomén, de e leleplezés lepelje a maga 

esztétikai anyagiságában nem nyert kifejtést az értelmezés önálló fogalmi szintjeként. 

Amit Nietzsche tehát a tragédia alapján az álom esztétikai fenoménjeként jelöl meg, a 
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metafizikai képzelet felől esztétikai materialitás. Az álom esztétikai fenomenológiáját ezért 

a képzelet metafizikája felől az álom esztétikai materialitása egészíti ki. Az álomnak nem 

csupán jelenség volta érzékelhető tehát, hanem érzékelhető az anyagisága is (érzékelhető = 

esztétikai) De hol érhető tetten a képzelet metafizikája, ami felől a fenomén anyagi oldala 

is érzéki jelentésében értelmezhető? Ahhoz, hogy erre válaszolhassunk a mag problémáját 

kell megvizsgálnunk. 

 

1. az álom mint látszat: fenomén 

2. a látszat mint szövet: esztétikai fenomén (Nietzsche) [a látszat látszata] 

3. a szövet mint anyag: az esztétika materialitása – az álom mint a képzelet fizikai oldala 

4. a mag: a képzelet esztétikai metafizikája (materiális képzelet) 

 

Az idézett szövegrészlet többet mond mint amit Nietzsche állít. Ez a több a mag (der Kern) 

problémáját jelöli, amit Kertész fordítása közvetlenül nem ad vissza magyarul. Az álom 

permanens megváltása és kielégülése a fenomenális esztétikai illúzióban, a szöveg szerint 

ennek a magnak a „leírhatatlan gyönyörére” vezethető vissza. A mag viszont nem azonos 

az álom fenomenológiájával, még ha szoros kapcsolat is áll fenn köztük. Ezért a mag az 

álom fenomenális látszata által eltakart képzeletbelinek a nem-fenomenális jelenléteként 

értelmezhető. A textúra Nietzsche számára az álom esztétikai fenoménje, a mag felől 

szemlélve viszont ez az esztétikai fenomén anyagi minőségében is érzékelhető. Nietzsche 

látta, hogy a jelenség puszta jelenség, a látszat látszata, ebből származott specifikus érzéki-

esztétikai tudása. Amit azonban nem érzékelt, hogy a látszólagos világ is anyagból van, 

tudta tehát, hogy a látszatot látszatként érzékeli, de ez az érzéki tudás önnön anyagi 

konstitúcióját már nem képes érzékelni. Ebből származik, hogy Nietzsche írásában a 

képzeletbelihez hasonlóan a mag sem jelenik meg direkt módon a szöveg 

terminológiájában, ezért csak a kritikai olvasat távlatából lehet felmérni a jelentőségét. 

Nietzsche számára ennyiben a képzelet magjának jelentése elleplezett marad, nem tesz 

szert fogalmi jelentőségre, ennek következtében csak a beszélői kompetenciákat 

meghaladva, tudattalanul íródik be a szövegbe. A mag a képzeletbeli metafizikai helyét 

jelöli az álom érzékelhető látszatvilágában, azt a helyet, ahol érintkezik az érzéki látszat 

első (fenomenológiai) és másodfokú (materiális) vizibilitása. A mag jelentősége azonban 

Nietzsche szövegében nem csupán marginális momentum, esetleges mozzanat, hanem az 

egész gondolati konstrukció alapproblémájára – a képzelet fogalmi kidolgozásának a 

hiányára – mutat vissza. 

 Nietzsche tragédia-könyve teoretikus alapszerkezetét illetően két különböző 

kiindulópont gondolati összekapcsolásán nyugszik. Az egyik a görög aspektus 

megismeréséhez kötődik, a másik az az elméleti keret, amelyet a schopenhaueri filozófia 

nyelvének átvétele nyújt. A görög téma jelentőségét jelzi, hogy a 14 évvel későbbi 

Önkritika-kísérlet az egész könyv magjaként jelöli meg a „görögökről szóló 

gondolatokat”.
273

 A gondolati mag, amely saját szerzője számára is oly „különössé” és 

„nehezen megközelíthetővé” teszi A tragédia születését, tehát elsősorban a görögökre 

vonatkozik. Kései visszatekintésében Nietzsche ugyanakkor korholja magát, hogy nem 

mert „egyéni nyelvet” használni, aminek következtében az eredeti „görög problémát” a 

„legmodernebb dolgok belekeverésével” – Kant és Schopenhauer filozófiai zsargonjának 

felhasználásával – tulajdonképpen tönkretette.
274

 Az egyéni nyelvhasználat kidolgozásának 

hiánya elsősorban azokon a pontokon feltűnő, ahol a drámára vonatkozó részanalízisek egy 

átfogóbb, koherens filozófiai keretben nyerhetnék el jelentésüket. Az önálló fogalmi nyelv 
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hiánya így ahhoz vezet, hogy – épp a nyelv szerepét illetően – Schopenhauer voluntarista 

képzetfilozófiájára hárul a feladat, hogy ezen a téren a legfontosabb belátásokat kimondja. 

A kritikus pontokon a tragédia-elmélet fogalmi hátterét Nietzsche csak Schopenhauer 

közvetlen idézésével, A világ mint akarat és képzet szövegrészleteinek beemelésével tudja 

megteremteni. Ezt bizonyítja az alábbi, Schopenhauer főművéből származó Nietzsche által 

idézett részlet is: 

      
 „A valóság, azaz az egyes dolgok világa szolgál ugyanis úgy a fogalmak, mint a dallamok 
általánosságának is a szemléletessel, a különössel, az individuális, az egyedi esettel; mely két 

általánosság azonban – a fogalmaké és a dallamoké – bizonyos tekintetben az ellentéte 

egymásnak, amennyiben a fogalmak csupán a szemléletből elsődlegesen absztrahált formák, 
mintegy csak a dolgokról lehántott külső burok; a zene viszont a dolgok még alakot nem 

öltött sűrűjét, magvát, vagyis a dolgok szívét adja vissza.”
275

 

 

Nietzsche kötete a tragédiát – ahogy a mű címe is jelzi – a zene szelleméből kívánta 

meghatározni. A zenei szellemhez szükséges fogalmi nyelvet viszont Schopenhauertől 

veszi át, aki az idézet részletben pontosan a zene és a nyelv közti összefüggésekre mutat rá. 

A zene a valóság magja, a nyelv a valóság burka – e két komplementer összetevőből épül 

ki az az álom esztétikai fenomenológiáját meghaladó zenei fogalmi nyelv, amelynek 

kidolgozását önmagában Nietzsche nem végzi el. A görög téma gondolati, „még alakot 

nem öltött” magját így magába vonja a német filozófia nyelvi burka, aminek köszönhetően 

a mag-burok polaritás egyfajta görög-német dichotómia problémájává formálódik át.   

 

az álom érzékelhetőségének anyagi textúrája 

nyelv (elvont forma) burok – mag (alaktalan sűrűség) zene 

 

A görög téma archaikus magja és a modern német filozófia burka adja azt a struktúrát, ami 

a Nietzsche által kifejtett gondolatok lehetőségfeltételét jelenti. A struktúra önmagában a 

mag és a burok fogalmain alapuló imaginárius (nem-fenomenológiai) konstrukció, amely 

első szinten az álom érzékiségének anyagi textúráját, második szinten a szöveg esztétika-

fenomenológiai összefüggéseit, az apollóni-dionüszoszi tragédia-felfogás kiépülését teszi 

lehetővé. A burok és mag nélkül a látszatként érzékelhető álom szövetszerű anyagisága 

nem írható le fogalmilag, s ennek hiányában az álom csak a látszat anyagtalan látszataként 

(esztétikai fenoménként) értelmezhető. Az álom érzéki textíliájának elleplező és leleplező, 

beburkoló és kitakaró mozgása azonban végső soron a mag-burok képzeletbeli 

dichotómikus szerkezete szerint működik. S Nietzsche írásának kritikai olvasatára épp 

azért van szükség, hogy rámutathassunk, a mag/burok polaritás duális összetartozása 

Nietzschénél nem nyeri el adekvát megfogalmazását, ugyanakkor a szöveg burkoltan 

mégis utal arra a gondolati magra, ami elszórtan, különböző helyeken felfedezhető benne.       

 Az anyag azon sajátos típusa, amit az álomtextúra érzékisége jelenít meg, fontos 

teoretikus problémát ír körül. Nietzschénél a textília az álom esztétikai anyagiságát jelöli, 

amelynek fenomenális látszatszerűségét a tragédiában a zene tárja fel, de esztétikumának 

materiális jelentésére csak a nem-fenomenális képzeleti mag mutathat rá. A szőttes, a 

textúra Nietzsche számára érzékelhetővé teszi a látszat látszatszerűségét (esztétikai 

fenomén), azonban ennek anyagi jelentőségét képzelete nem érzékeli. Ezért A tragédia 

születése kritikai olvasatának egyik legfontosabb hozadéka, hogy rámutat, a képzelet 

fenomenológiájának esztétikai összefüggései igénylik a metafizikai képzelet materiális 

esztétikájának a vizsgálatát is. Az álomtextúra anyagként történő megragadása azonban 

szükségképpen implikálja a mag/burok polaritás fogalmi összekapcsolását és kidolgozását.  
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Az apollóni és dionüszoszi Nietzsche szövegében a természet mitikus 

„művészetösztönei”, amely organikus elemek azonban nem kerülhetik el a kritikai olvasat 

általi dekonstrukciójukat. Ennek eredménye, hogy az apollóni álom és a dionüszoszi 

mámor a szöveg texturális anyagi redőzése által elrejtve/megmutatkozó magként és a 

burokként értelmezhetők. A mag és a burok imaginárius létező, egymást kiegészítő 

fantazmák, amelyek közt kölcsönviszony működik. A képzeletben megjelenő burok-mag 

páros egy másik szinten a fátyol-metaforika elleplezés(beburkolás) és kitakarás 

kettősségében tetten érhető szövetanyag működését hordozza. A legfontosabb szempont 

azonban Nietzsche írásának demitologizálásában rejlik, ami megfosztja patetikus 

varázsától és mitikus (apollóni/dionüszoszi) nyelvezetétől a tragédia-koncepciót, hogy 

ezen mitikus-naturális nyelv feltételeként mutathassa fel a burok és mag képzeletbeli 

dualizmusát. A tragédia eredetét tehát esztétizált fenomenológiai eredetétől kell 

leválasztani, a zene szellemétől, hogy a leplek, szőttesek biztosította anyagi koherenciája 

mögött a demitologizált burok és mag imaginárius jelentése is feltárulhasson. Mindez 

azonban felveti az interpretáció követendő módszerének a problémáját. Azt a kérdést, hogy 

a mag és burok által jelölt imaginárius szint leírásához darabokra kell-e tépni a szöveg 

fenomenális esztétikai egységét, s egy a dionüszoszi mámornál is radikálisabb erő által 

fecnikre kell-e szaggatni az összefüggő textust vagy az értelmezés egy másik útját kell 

választani. 

 A szövettépés demitologizáló olvasási technikájára Rodolphe Gasché Walter 

Benjamint értelmező tanulmányában találhatunk példát. Gasché gondolatmenete szerint az 

anyagi értelemben vett összefüggő nyelv szövedékéből, hálójából egybefonódó mitikus 

diskurzust Benjaminnál a „szaturnuszi tekintet” semmisíti meg, annyiban rombolva le a 

mítosz hálózatrendszerét, amilyen mértékben meghatározott általa.
276

 A teoretikus pillantás 

tehát a szövevényes mitikus egybefonódásokba hatol be, hogy épp a látás megismerő 

teljesítménye végezze el a textúra kibontásának, szétfejtésének munkáját, ami egyúttal 

demitologizáló erővel is bír. Gasché tanulmánya azonban, akárcsak Nietzsche tragédia-

könyve, nem tulajdonít jelentőséget a szövet specifikus esztétikai-materiális jelentésének, 

többek közt ez az alapvető oka annak, hogy problémafelvetése nem elégséges a mag/burok 

dichotómia explicit kifejtésére.
277

 A szövetkezelés más típusú eljárást alkalmazza Derrida 

Nietzsche-értelmezésében. A dekonstruktív olvasat a stílus hegyes tárgyával nem szaggatja 

szét, csak átszúrja a leplet, s a leplezett/leleplezett önmagára hajló oppozícióját ily módon 

felbontva úgy határ-talanítja ezt a felfüggesztést, hogy se fel nem emeli, se le nem engedi a 

leplet.
278

 

Írásában Derrida kritizálja Nietzschét, s ez a kritika ugyanabba az irányba (a 

fenomenológiai esztétika lebontása) mutat mint fenti gondolatmenetünk, még ha 

végkövetkeztetéseik nem is esnek egybe. Derrida úgy véli, Nietzsche „kissé elveszett a 

szöveg hálójában”, áldozata lett egy a szövegben végbemenő „ritmikus elvakulásnak”, ami 

megakadályozta, hogy maga is átlássa a nőkről írt különböző, egymásnak ellentmondó 

aforizmáit.
279

 Mindez kapcsolódik Nietzschének az élettel azonosított nőre vonatkozó 

kijelentéséhez, miszerint „a nő a távolból hat”, amely hatás azzal az illúzióval csábít, hogy 

a nő közelében a viharos tenger lecsillapszik, s „a lét fölött lebegő és sikló vitorlások” 

elvisznek oda, ahol „az élet az élet álmává” alakul át. A leplek, vitorlák igézetétől, a 

halálról való álmodozástól azonban távolságot kell tartani, mivel a nő elnyeli ezt a 

                                                
276 Rodolphe Gasché: Szövettépés. Ford: Molnár Gábor Tamás. In: Intézményesség és kulturális közvetítés. 

Szerk: Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás. Ráció, Bp., 1995. 500.  
277 Benjamin beszél a „megismerés magjáról”, amit Gasché idéz is tanulmányában, azonban nem tulajdonít 

neki terminológiai jelentőséget. Uo. 36.  
278 Derrida: Éperons. Nietzsche stílusai. Ford: Sajó Sándor. In: Athenaeum, 1992. 3. 195. 
279 Uo. 193. 
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távolságot azáltal, hogy indifferens lévén az igazság iránt, folyamatosan eltérít, és a 

szemérem leplének mozgásába rejtőzik.
280

 Azon a helyen, ahol a stílus hegye átszúrja a 

leplet, kibomlik az interpretáció problémája, s Derridának alkalma nyílik arra, hogy 

Heidegger-kritikáján keresztül kifejtse a nemi kérdést jogaiba, a plurálist igazságába 

visszahelyező, saját dekonstruktív olvasatát.                 

 Amint kitűnt, Derrida Nietzschében egy sajátos plurális női igazság filozófusát látja, 

aki ellenáll a létigazság kisajátításának. Ez a Nietzsche-olvasat azonban igényel némi 

kiegészítést, s alkalmat kínál arra, hogy A tragédia születését a női kérdés nyomvonalán 

újraolvassuk. Mégpedig oly módon, hogy egyúttal összekötjük Auschwitz-problémájával, 

hiszen nem feledhetjük, hogy Nietzsche korai munkáját Kertész ültette át magyarra. 

Mégpedig egy olyan fordítás keretében, amely a der Kern német kifejezést legtöbbször 

lényegként fordítja magyarra. Már most konstatálhatjuk azt a tényt, hogy egy 

egzisztencialista író fordítása sajátos módon a mag kapcsán majd minden második esetben 

az esszencia kifejezésre asszociál.
281

 Mindez nem hagyja érintetlenül az antiszemitizmus 

kérdését sem. 

Nietzsche tragédia-könyve 1872-ben jelent meg, abban az időszakban, amikor 

Németországban kezdetét veszi a zsidóüldözéseknek antiszemita tömegmozgalomként való 

feléledése. Az emancipációt követő nyugodt időszak lezárul, s váratlanul, „rettenetes 

megrázkódtatásként”
282

 újból felszínre tör a törvényes egyenjogúsítással elintézettnek vélt 

zsidókérdés. A közismerten antiszemita Richard Wagnernek ajánlott A tragédia születése 

tehát az antiszemitizmus születésének időszakában születik, egy évvel Wilhelm Marr 

bestsellere (Der Sieg des Judentum über das Germanentum) előtt. Nietzsche műve a német 

egység megteremtésének történelmi pillanatában lát napvilágot, ahogy a bevezető 

fogalmaz, az 1870-71-es német-francia háború „ellenére” jött létre.
283

 De vajon az 

antiszemitizmus „ellenére” is, egyfajta anti-antiszemitizmusként, vagy inkább mellette, 

esetleg tőle teljesen függetlenül? A görög tragédia témája látszólag távol áll a zsidókérdés 

aktualitásától, mégis annak lehetünk tanúi, hogy szöveg egy pontján a zsidókérdés 

előbukkan, és Nietzsche okfejtésének középpontjába kerül.  

Nietzsche írása magától értetődő közvetlenséggel beszéli a korabeli 

antiszemitizmus nyelvét anélkül, hogy önmagában antiszemita lenne, vagy akár a 

szövegben egyszer is előfordulna az antiszemita kifejezés. A mítosz problémája azonban 

nem marad meg a görögség vizsgálatának keretei között, hanem tágabb kontextust igényel 

magának. A tragédia hanyatlástörténetére vonatkozó gondolatmenetének egy pontján, 

amikor Szophoklészt követően rátér Aiszkhülosznak az embert titánként meghatározó 

drámáinak értelmezésére,
284

 Nietzsche egymás mellé helyez két mítoszt, hogy ily módon 

szemléltessen egy lényeges és számára alapvető különbséget. Ennek megfelelően a 

példának választott Prométheusz-mondához és a bűnbeesés történetéhez Nietzsche 

szótárában az „árja” és a „szemita” megnevezés társul. A szöveg ennél a témánál (titáni 

bűn) következesen árja-szemita ellentéttel dolgozik, Nietzschében fel sem merül, hogy a 

bűnbeesést a zsidó vagy a keresztény tradíció részeként olvassa, ahogy Prométheusz 

mítoszát sem görög vagy indoeurópai történetként minősíti. Az árja-szemita ellentét 

                                                
280 Uo. 175-177. 
281 Nietzsche szövegében nyolc alkalommal fordul elő a der Kern kifejezés, amit Kertész három alkalommal 

fordít magként, négyszer lényegként, s egyszer az „esemény velejének”.  
282 Katz: im. 12. 
283 Nietzsche: im. 5. A szöveg nem poroszokat, hanem németeket említ.  
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azonban nem önmagában áll, hanem összekapcsolódik és kiegészül a férfi-női fogalmi 

párral. A férfi árja és a női szemita mítosz összevetése Nietzschénél a következő 

gondolattal indul: 

 
„A Prométheusz-monda az egész árja népközösség („der gesamten arischen 

Völkergemeinde”) ősi tulajdona és a mélyértelmű-tragikus iránti fogékonyságuk bizonysága, 

sőt, nagyon valószínű, hogy éppoly jellemzője az árja sajátosságnak, akár a szemitának a 
bűnbeesési rege, s hogy e két mítosz fivéri-nővéri testvérségben áll egymással.”

285
 

   

Az árja és a szemita mítosz közt nem felebaráti vagy kollegiális, hanem kifejezetten 

„fivéri-nővéri testvérség” áll fenn, tehát olyan genealógiai kapcsolat, amely közös 

szülőket, közös származást feltételez. Egy családba tartozó mítoszokról van szó, ami 

azonban korántsem jelent egymás kölcsönös megbecsülésén alapuló, egyenrangú 

kapcsolatot. A család és a két testvér története a bűnben találja meg a közös pontot, amit 

azonban különbözőképpen mesélnek el, eltérő módon öntenek mitikus formába.  

Az árja mítosz Nietzsche értelmezésében az aktív cselekvésre épül, Prométheusz 

tettrekész hős, aki annak tudatában cselekszik, hogy az istenek büntetéssel fogják sújtani 

vakmerőségéért. A hérosz tisztában van tettének tragikus következményeivel, s ez a tudás, 

„a vétkes tettet méltósággal (Rechtfertigung) ruházza fel”.
286

 A „cselekvő bűn” a hősi 

vállalkozásban erényként dicsőül meg, ami nem csupán a bűnt, de a szenvedést is igazolja, 

megteremtve „a pesszimista tragédia etikai alapját”. A tragédia erkölcsi bázisát tehát az 

árja férfihérosz cselekvő bátorsága képezi, aki szükségszerű bukásának ismeretében 

vállalja tettét. Ezzel szemben a női szemita mítosz nélkülöz minden heroikus gesztust és 

nagyságot, ennél fogva Nietzsche nem is beszél a hozzá társítható erkölcsi értékekről. A 

szemita bűnbeesés a passzív szenvedés története, ami jellemzően nőkkel esik meg: 

 
„a rossz eredetét ott a kíváncsiságban, a hazug fondorlatban, a kéjsóvárságban, tehát 

seregnyi, elsősorban inkább asszonyi érzésben-indulatban („weiblicher Affektionen”) 
látják.”

287
 

 

Nietzsche nem ruházza fel azzal a méltósággal Évát, hogy megemlítse a nevét, a bűn 

anonim elkövetője így megmarad szemita asszonynak. A rossz oka az asszonyi gyengeség, 

íme egy példa abból a női tipológiából, amit Derrida azt igazolva említett, hogy 

Nietzschénél a plurális igazság nem egy nő, hanem lányok, anyák, asszonyok 

sokféleségében, heterogenitásában jelenik meg. A szemita bűnbeesés női praktika 

következménye, aminek nincs olyan értéke, ami erkölcsi bázisául szolgálhatna egy tragikus 

drámának. A szemita asszony vétke nélkülözi a tragédiát, amely drámai jelentőséget így 

esetleg csak komédiaként kaphatna. Nietzsche végkövetkeztetése az alábbi módon helyezi 

egymás mellé a két mítoszt: 

 
„Így tehát a tettel vétkezőt az árják férfinak, a bűnbeesőt a szemiták asszonynak látják, amiként 

az ősvétket férfi követte el, az eredendő bűnbe pedig az asszony esett.”
288 

 

A tragédiának Nietzschénél nem lehetséges, hogy szemita eredete legyen, mivel a 

bűnbeesés asszonyi vétkének nincs heroikus mozzanata. Így A tragédia születése a zene 

szelleméből csak egy olyan zenéből merítheti szellemiségét, amelynek mitikus anyagát az 

árja mondakör férfihéroszai biztosítják. Ennyiben Nietzsche kifejezetten egy férfitragédia 
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eredetét beszéli el, ahol a férfi meghatározása evidensen összekapcsolódik az árja 

népközösségből való származással, ahogy a nő is a csak a szemita faj példánya lehet.   

 Amint láthattuk, a bűn történetét feldolgozó görög és zsidó-keresztény elbeszélések 

értelmezésekor Nietzsche tragédia-könyvének szövege rasszista megkülönböztetést 

használ. A faji különbség azonban egybeesik a nemi különbséggel is (mintha nem is 

létezne árja nő és szemita férfi). Nietzschénél genus és species, nem és rassz nem jelenti az 

értelmezés két elkülöníthető szintjét, az árják a maszkulin, míg a szemiták a feminin 

vonalat követik. Mindebből az is következik, hogy nincs külön árja és külön férfi tragédia, 

a görög tragédia aiszkhüloszi változata kifejezetten az árja férfi tragédiája. 

A görög tragédia eredete Nietzschénél az árja mítosz világába nyúlik vissza. A 

géniusz esztétikai jelenségvilágot teremtő képzelete, miközben belelát az általa létesített 

világ látszatába, érzéketlen marad a szemita nő/árja férfi különbség iránt. Ennek 

köszönhetően – amint az alábbi idézet mutatja –, Nietzsche árja mítoszként értelmezett 

Prométheusz-mondájában is benne rejlik a természet magja. S ez annak világos jele, hogy 

természet és művészet közt a mag továbbra is közvetlen átjárást létesít, s a képzelet ezen 

szintjén nem jön létre az organikust és mitikust elválasztó határvonal. Ha észrevesszük 

tehát a Prométheusz-mítosz magját, nem kerüli el figyelmünket a szöveg naturális eredetű 

rasszista retorikája sem, mivel a mag létét nem leplezi el az esztétikai jelenségvilág 

lepelként érzékelt látszólagossága:   

 
„Aki felfogja a Prométheusz-monda értelmét („innersten Kern”) – hogy a titáni törekvésű 

individuumnak parancsoló szükségességgel vétkezni kell –, az megérzi e pesszimista 

gondolat nem apollóni mivoltát is, (…).”
289                       

 

Az itt vázolt rasszista problematika nem önmagában áll Nietzschénél, s adekvát 

értelmezése csak akkor lehet méltányos, ha visszaillesztjük A tragédia születése művészet-

metafizikai koncepciójába. Nietzsche tragédia-értelmezése a képzelet esztétikai 

fenomenológiájának nyelvét beszéli, ahol a képzelet világkonstituáló szereppel 

rendelkezik. A képzelet tragikus géniusza által létesített ilyen világ esztétikai fenoménként 

nyeri el igazolását. Ebben az imaginárius világban az álom és a zene a képzelet 

fenomenális jelentését a lepel texturális látszataként határozza meg. A képzeletbeli világ 

érzékelhető textúrájának kettős mozgásából ered a képzelet metafizikai tragédiája. Az 

imaginárius Nietzschénél azért tragikus, mert miközben érzékeli, hogy a fenomén látszat, 

mégsem képes uralni és lecsillapítani az esztétikai jelenségvilág lepelmozgását. Az 

elleplezés és leleplezés állandó redőződése, hullámmozgása magával sodorja a tragikus 

géniuszt, amely egy számára látszatként felismert fenomenális világban kénytelen létezni. 

A képzelet esztétikai fenomenológiája, az esztétikai jelenségvilág ezen kettős (be- és 

kitakaró) szerkezete a tragikus képzelet világkonstituáló működését írja le.  

Nietzsche szövegének azonban létezik egy nem a képzelet esztétikai 

fenomenológiája által meghatározott szintje, amire a kritikai olvasat rámutathat. A burok 

és a mag a képzelet olyan tartományát képviseli, amely túl van a fantázia érzékelésének 

fenomenológiai megvalósulásán, a látszat texturális jelentésképződésén. S ha innét 

olvassuk, akkor A tragédia születése a képzelet esztétikai fenomenológiája, az esztétikailag 

igazolhatónak vélt jelenségvilág önmagában véve is látszatként lepleződik le. A képzelet 

látszat voltát érzékelő nietzschei pozíció nem tudja megragadni és érzékelni a képzelet 

látszólagosságának anyagi jelentését (a metafizikai képzelet esztétikai materializmusát). 

Nietzsche számára a képzelet látszatként érzéki fenomén, olyan lepel, amely önmagában 

látszat, de látszólagossága érzékelhető (esztétikai fenomén). De ez a látszat nem pusztán 

érzékelt látszat, hanem az anyag érzéki modalitása, a materialitás képzeletbeli realizációja. 

                                                
289 Uo. 84. 



 88 

Amikor tehát Nietzsche rasszizmusát értelmezzük, észre kell vennünk, hogy ez a nyelv a 

képzelet érzéki fantazmagóriájának körébe tartozik. A mű szövegének nyelvhasználata, 

amely a zsidó-keresztény bűnbeesés történetet automatikusan szemita, a görög 

Prométheusz-mondát pedig árja mítosszá írja át, azt jelzi, hogy a faj diskurzusa az 

érzékelhető képzelet fenomenológiájának nyelvén nem tárgyalható megfelelő kritikai 

távolságtartással. Mindez számunkra azt jelzi, hogy a faj jelentése Nietzschénél belevész a 

látszatként érzékelt képzelet totalitásába, s átveszi a képzelet metafizikai esztétikájának 

belső dinamikáját. A tragédia születése az olvasó képzeletének látszatként való 

érzékelésére hat, s ennek megfelelően telíti és mozgósítja sajátos jelentéstartalmaival. Az 

imaginárius látszatának érzékelése, a leplek értelmező olvasása azonban sosem képes teljes 

egészében uralni a rasszista diskurzust, nem alkalmas arra tehát, hogy a rasszista kérdést 

kritikai értelemben kezelni tudja. Amikor Nietzsche a fajt az esztétikai világ 

fenoménjeként írja le, a fenomén esztétikai anyagisága nem kap helyet az értelmező 

diskurzus fogalmi struktúrájában. Nietzsche tragédia-könyve a szemita-árja esztétikai 

különbséget kritikai távlat nélkül működteti, ennélfogva a látszatként leleplezett képzelet 

mozgásába úgy íródik bele a rasszizmus retorikája, hogy nincs rálátása a metafizikai 

képzelet által létesített fenomenális világ érzékelhető anyagiságára. 

Nietzsche az érzékelhető képzelet fenomenológiájának nyelvén írta meg művét, 

amely az esztétika imaginárius metafizikáját alkotja. Az a művészet-metafizika, amelyről a 

mű beszél, a világot esztétikai fenoménként (látszólagosságában érzékelhetőként) véli 

igazolhatónak. Az esztétikai fenomén tehát a képzelet érzékelésének végpontját jelenti, a 

képzelet által észlelhető látszat határát. A képzeletnek ez a fenoménje a lepel, a fátyol és a 

szövet esztétikai kifejezésében ragadható meg fogalmilag. A fenomenológiai értelem 

mindig „felruházza és levetkőzteti” a képzeletet érzéki tartalommal, erre vezethető vissza, 

hogy Nietzsche a szövet esztétikájának művészet-metafizikáját alkotta meg. Az esztétika 

nietzschei metafizikája azonban a kritikai olvasat számára nem több mint a látszatként 

érzékelt képzelet olyan fenomenológiája, amely nem tud elszámolni az érzéki látszatra 

vonatkozó esztétikai tudásának anyagi jelentésével. S ennek oka abban rejlik, hogy a 

természet mitikus magját a művészet „ösztönei” váltják tragédiára. Az ösztönkapcsolaton 

nyugvó, esztétikai látszatvilágot létesítő képzelet így a faj problémáját is az ösztönök 

metafizikai képzeletére vezeti vissza. S mivel ennek a látszatként érzékelt képzeletnek van 

egy Nietzsche által nem reflektált esztétikai anyagisága is, így a faji ösztönök az anyagi 

világon belül fejthetik ki hatásukat. Nietzsche tragédia-könyvének minden olyan olvasata, 

amely nem érzékeli a képzelet látszatának esztétikai materialitását, s nem forgatja ki annak 

magját a látszat elleplező leplei alól, rabja marad egy olyan mitikus processzusnak, 

amelynek alapját az árja férfi/szemita nő rasszista különbsége működteti.        

 A tragédia születése Kertész fordításában hol elleplezi, hol kitakarja a képzelet 

fenomenális szövetmozgását. A mag ennek megfelelően rejtőzik el és lepleződik le a 

magyar szövegben. Az esztétikai fenoménként adott képzeletet a művészet metafizikai 

jelentőségével felruházó Nietzsche szövegében Kertész egy olyan koncepcióval 

találkozott, amelynek hatása utolérhető az esztétikai képzelet fogalmának kilencvenes 

évekbeli felértékelődésében. Kertész irodalmi nyelve egzisztencialista fikcióként valósul 

meg, a kérdés tehát magától adódik: alkalmas-e ez az egzisztencialista írói praxis feltárni a 

képzelet esztétikai fenomenológiájának értelmét meghaladó összefüggéseit. Vajon Kertész 

esztétikai képzelete szintén ráutalt marad a képzelet implicit rasszizmusára vagy 

egzisztencializmusa megóvja őt ettől? Amint láthattuk Nietzsche fenomenológiai 

képzeletének esztétikai teljesítménye a természet magjára vezethető vissza, miközben az 

organikus mag a mítosz közegében is bennefoglalt marad. Nietzsche a romantika új 

mitológiát megteremteni igyekvő programja helyett a mítoszt eleve tragikus értelmében 

fogta fel és tárgyalta. A mítosz és a természet szintézise helyébe lépő tragikus mítosz a 
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képzeletet olyan fenomenális esztétikai jelentéssel gazdagította, ami ugyanakkor a mag 

helyét még mindig a természet bensőségeként határozta meg.    

  

  

V. 2.  AZ EGISZTENCIA MINT MAG 

 

Ha filozófiai szempontból vizsgáljuk, Nietzsche A tragédia születése munkája és a benne 

kifejtett művészet-metafizika az életfilozófia paradigmájába sorolható be. Az organikus 

eredetét mitikus formában megőrző metafizikai művészet a tragédia jelentését alapvetően 

az élet problémájaként fogalmazza meg és tárgyalja. A naturális közegbe ágyazott 

képzeleti mag a tragédia metafizikáját az esztétikai fenoménként értelmezett élet felől 

fogalmazza meg. Az élet mint esztétikai jelenségvilág a maga érzékelhető 

látszatszerűségében azonban Nietzschénél kizárólag tragikus jelentéssel rendelkezhet. A 

metafizikai tragédia és az esztétikai világ kölcsönösen feltételezi egymást, s a képzelet által 

látszatként leleplezett álom filozófiai felfedezésére vezethető vissza. Nietzsche fellépésével 

az élet többé nem álom, hanem olyan tragikus lét, amelynek tragikus volta épp abból ered, 

hogy megfosztották apollóni leplétől, s esztétikai fenoménné változtatták át. A nietzschei 

életfilozófia központi problémáját ennek következtében az etikailag közömbös, esztétikai 

értelemben fenomenalizált tragikus élet jelöli. Ahogy Nietzsche fogalmazott saját művének 

társtalan újító jellegéről: „ez a vakmerő könyv első ízben merészelt nekirugaszkodni: hogy 

a tudományt a művész szemszögéből nézze, a művészetet viszont az életéből …”
290

 

Az életfilozófia által felkínált filozófiai megértéstípus tehát jól körvonalazható 

alapproblémával bír. A nietzschei Lebensphilosophie vizsgálata számunkra elsősorban az 

egzisztencializmus szempontjából releváns, mivel arra keressük a választ, hogy Kertész 

irodalmi teljesítményét miként határozza meg A tragédia születésének fordítása. A 

következőkben tehát arra kerítünk sort, hogy feltérképezzük, a filozófiai összefüggések 

tárgyalása szempontjából miként viszonyul egymáshoz életfilozófia és egzisztencializmus. 

Existenzphilosophie című munkájában Otto Bollnow az egzisztencializmust 

életfilozófiai tételek (Nietzsche, Dilthey) radikalizálásaként értelmezi. A metafizikai 

spekulációkat, a rendszert és a tiszta teoretikus viszonyt élesen elutasító életfilozófia az 

életet jelölte meg minden filozófiai ismeret és emberi teljesítmény végső viszonyítási 

pontjaként. Az életfilozófia egyik legfontosabb újdonsága, hogy egy szubjektíve kötetlen 

gondolkodástól egy szubjektíve kötött gondolkodás felé való tudatos fordulatot jelent,
291

 

ahol a kötöttséget az élet sokrétű és többértelmű fogalmának kell biztosítania. Az 

individuumban egymásnak ellentmondó hajlamok és ösztönök formájában jelentkező élet 

értelmezéséhez azonban problematikusnak mutatkozott egy szilárd és független alanyi 

pozíció hozzárendelése. Az egzisztencializmus fellépését Bollnow az életfilozófia ezen 

problémájára és a hatására kialakult relativizmusra adott filozófiai reakcióként értékeli, s 

az egzisztenciafilozófia célját egy olyan szilárd, feltétlen, abszolút tartás megformálásában 

látja, ami önmagában túl van a relativizáló lehetőségeken. Az életfilozófia problémái 

kapcsán szükségszerűen ébredt fel a vágy egy olyan végső, feltétlen tartás után, ami egy 

minden tartalmi megállapítást megelőző mélység saját belsőségeként („das eigne Innere”) 

nyerhető el. Ezt a belső tartást fogalmi szinten az újonnan megjelent egzisztencia kifejezés 

jelölte, amit Bollnow a következőképpen ír le: 
 

„Az embernek ezt a végső, belső magját jelölték az egzisztencia Kierkegaardtól átvett 
fogalmával.”

292 
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Amint láthatjuk, Bollnow filozófiatörténeti gondolataiban az egzisztencia mint az ember 

létezésének immanens magja bukkan fel, amelynek abban áll a funkciója, hogy szilárd 

tartást biztosít az individuum számára a szétfolyó, efemer, rögzítetlen jelenségként 

érzékelhető das Leben fogalmához képest. Az egzisztencializmus annyiban továbbra is az 

életfilozófia örököse marad, hogy az emberben jelöli ki minden objektív rend lehetséges 

eredetét. Ám az egzisztencia fogalmának bevezetése az emberi belsőben egy olyan saját 

pozíció létét feltételezi, ami önmagában az életfilozófia belső bizonytalanságainak 

meghaladását jelenti.
293

 Az új filozófiai kiindulópontot az egzisztencia mint az emberi lét 

belső magja képezi tehát, aminek alapján az ember önerőből (saját egzisztenciájából) képes 

megoldani az életfilozófiai problematikában diffúz, heterogén, elmosódó fenoménként 

megmutatkozó életnek a kérdését. Ennek jegyében állította az egzisztencializmus az 

általában vett emberi élet helyébe az emberi egzisztencia ontológiai problémáját. Ennek a 

filozófiai paradigmaváltásnak köszönhetően az életfilozófiától örökölt kérdések 

megválaszolása az egzisztenciális probléma formáját öltötte magára. 

 Nietzsche számára az igazi világgal együtt a látszat világa is elveszett.
294

 Az 

egzisztencializmus által bevezetett existentia-essentia differencia újra jelentéssel látja el az 

igazi és a látszat világát is, amikor a sajáttá tevő belső és az elidegenedett külső polaritását 

létantropológiai kérdésfelvetésként fogalmazza újra. Az egzisztencia és az esszencia 

különbsége az emberi létmód specifikus pozíciójában keresztezi egymást. Nietzsche 

életfilozófiai problématípusában az esztétikai jelenségként érzékelhető élethez viszonyítva 

az emberi individuum mint tragikus természeti élőlény tehetett szert önálló státuszra, aki a 

texturális jelenségvilág drámai hőseként ismerte fel önnön helyzetét. Az 

egzisztencializmus főszereplői – az abszurd ember (Camus), a véges jelenvalólét 

(Heidegger) és az elkötelezett ember (Sartre) – nem merülnek alá az esztétikai élet 

látszatvilágának élményforgatagában, hanem megalkotva saját független belső („das eigne 

Innere”) pozíciójukat, kizárólag önmaguk adnak értelmet saját belső életüknek. A 

szuverén egzisztencia a képzeletét nem az élet álmának látszatként való leplezésére 

fordítja, hanem visszaveszi azt az esztétikai fenoménvilágtól, s önmaga belsőjében 

egyediségének kreatív megalkotására használja fel. Az egzisztenciával az emberi képzelet 

megalkot egy saját belső világot, ami nem függ az eszközhasználat esszenciálisan 

determinált létezésétől. Az egzisztencializmus kritikai távlatot teremt az organikus mag 

uralhatatlan mozgásának engedelmeskedő, kizárólag esztétikai fenoménként igazolható 

tragikus élettel szemben, s a mag új pozícióját egzisztenciaként már nem a mitikus 

természet közegében, hanem az ember saját belsőjében rögzíti. A tragikus mitológián belül 

a világkonstituáló képzelet helye a „természet legbensőbb magja”, amely mag a tudattalan 

feltáratlan szintjein fenntartja a rassz organikus diskurzusát. Az egzisztencializmus a 

képzeletet már nem az embertelen természet tragikus mélyrétegeiből, hanem az emberi 

belső mélyvilágából eredezteti. Patočka alábbi szavai pontos értelmezését nyújtják az 

egzisztenciakérdésnek:     
 

„Az egzisztencia tehát az a mag az emberben, amelyet mint emberséget írhatunk körül – 
valami, amivé az ember válhat és amivé az embernek válnia kell, amit azonban sohasem 

lehet megismerni és végrehajtani. Az egzisztencia az emberi feltétel-nélküliség. Íme egy 

további kifejezés az ember magvát alkotó paradox ellentmondásra.”
295
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Az emberi önmeghatározás új súlypontja az egzisztencia, ami a képzelet működésének 

elsődleges terepévé alakul át. A képzelet új határt talál magának az élet külső és belső 

oppozíciójával szemben, s az új választóvonal az emberi belső sajátossága és külső 

technikai uniformizáltsága közt jön létre. Az ember kettős pozíciója a sajáttá tevő belső és 

az önelidegenítő külső, az eseményszerű kontingenciának kitett egzisztencia és a 

kiszámíthatóan biztonságos esszencia közt található. Az egzisztencia esszenciával 

szembeni primátusa azt jelenti, hogy az autentikus saját belső kialakítása szilárd alapot 

képez az elidegenedett, külsővé vált emberi magatartásformák meghaladásához. Az 

inautentikus, külsőségekbe vesző, világra hanyatlott és szétszórt diszpozícióval szemben az 

individuum újra összeszedi önmagát, hogy koncentrált belsőjébe visszahúzódva önmaga 

döntsön az élete felől, arról, hogy ki is ő saját maga. Még pontosabban fogalmazva, az 

egzisztencializmus problémafelvetése annak vizsgálatát állítja a centrumba, hogy mikor 

Önmaga és mikor nem önmaga az ember, miként lehet saját maga és miként veszítheti el 

egyáltalán önmagát.    

 Az életfilozófia élet fogalmától az ontológiai differencia megfogalmazásáig vezető 

utat Heidegger Jaspers-recenziójának egy rövid elemzése mutathatja meg számunkra. 

Heidegger kritikai alapállása szerint Jaspers Világnézetek pszichológiája című munkája az 

„élet teljességének” „szemlélet”-éből indul ki, ami „formális értelemben” egy esztétikai 

alaptapasztalat jelentését foglalja magába. Ebben a jaspersi szemléletben – Heidegger 

szavaival élve – „az élet aspektusa is esztétikai az ’eleven folyamat’ teljes ’vehemenciájá’-

ban és ’erejé’-ben”. Az élet tehát eleve esztétikai élet, akárcsak Nietzschénél, de a recenzió 

rekonstrukciója szerint Jaspers kiindulópontja nem feltételezi, hogy az élet direkt módon 

hozzáférhető lenne: „az élet olyasmi, amiről közvetlenül nem jelenthetünk ki semmit”.
296

 

Ez a fontos distanciateremtő gesztus azért jelentős mozzanat, mert jelzi az életfilozófiai 

kérdésfelvetéstől való kritikai eltávolodást. Az élet problémája mindazonáltal továbbra is 

megmarad, de egy olyan értelmezői összefüggésbe kerül, amely lehetővé teszi, hogy az 

ember felismerje önnön emberi határait az élethez való viszonyát illetően. Ahogy 

Heidegger fogalmaz, az egzisztencia tudata az életre vetett pillantásból alakul ki, ami 

viszont automatikusan egy határhelyzetet implikál. Az egzisztencia megértése ezért az 

antinomikus feszültségeket kifejező határhelyzetek jaspersi analízisében nyeri el 

legkifejtettebb formáját. Az egzisztencia jelentését ebben a kontextusban úgy határozhatjuk 

meg, mint ami az életet eleve a határtapasztalat jelentésében definiálja, s így az embert is 

egy behatárolt ontológiai pozíció alanyként jellemzi. Nem véletlen tehát, hogy Heidegger a 

Jaspers által kidolgozott határegzisztencia leírásánál mutathat rá a legfontosabb és egyúttal 

legaktuálisabb probléma jelentőségére. Miután nyomatékosan hangsúlyozta a 

Kierkegaardhoz és Nietzschéhez köthető egzisztencia felfogások elégtelenségét, Heidegger 

először idézi Jaspers legfontosabb mondatait, majd magát a művet is értékeli:   

 
„’Az egzisztencia tudata éppen az antinomikus szituáció tudatán keresztül nyílik meg’ 
(217.o.). A határszituációkból fény vetül az eleven létezésre. ’A határszituációknál 

keletkezik az egzisztencia legerőteljesebb tudata, amely mint olyan valami abszolútnak a 

tudata.’ (245.o.) Eleven lénynek a határszituációk a legvégsőt jelentik’ (274.o.)  
A határszituációk kritikai elemzésével (202-247.o.) a munka egészét szilárdan hordózó 

magnál vagyunk. Ez kellő lehetőséget nyújt arra, hogy az előrenyúlás és a módszertan vázolt 

problematikáját a jaspersi vizsgálódás e konkrét s egyúttal legerősebb fejezetén keresztül 
legalább röviden megmutassuk.”

297
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Jaspers egzisztencialista álláspontja alapvetően egy pszichológiai értelmezés keretei közt 

kerül kidolgozásra, amelynek legfontosabb részét az emberi határhelyzetek egzisztenciális 

elemzése alkotja. A lelkiállapotok pszichológiai interpretációját Heidegger elsősorban 

filozófiai szempontból tartja problematikusnak, ugyanakkor jellegzetesen egzisztencialista 

argumentumot használ, amikor Jaspers művének lehetőségfeltételét a „szilárdan hordozó 

mag” kifejezéssel írja le. Heidegger Jaspers munkáját eleve a „szilárdan hordozó mag” 

felől közelíti meg, mivel ezen alapul a jaspersi pszichológiai koncepció, s ezen magból 

kiindulva lehet a mű belső problematikáját kifejteni. A Psychologie der 

Weltanschauungen-nek mint szövegnek tehát Heidegger számára eleve létezik egy saját 

belső magja, ami a határhelyzetek egzisztencialista elemzését tartalmazó negyven oldalt 

foglalja magában. Jaspers munkája tehát az egzisztencia-problematika kifejtése által nyeri 

el szilárd elméleti alapját és belső kohézióját, ami alapján meghatározható a mű szinguláris 

elméleti teljesítménye. Heidegger azonban nem csupán interpretációs technikájában, a 

szövegkezelés és műértelmezés esetében alkalmazza a jelzett egzisztencialista eljárást, 

hanem az alanyi pozíció ontológiai meghatározásakor is.   

 A Lét és idő az egzisztencializmus klasszikusa, amelynek fundamentálontológiai 

megközelítése az ember (Dasein) kitüntetettségét úgy írja le, hogy az ember az a létező, aki 

viszonyulni tud önnön létéhez. Az ember léte azonban nem előre meghatározott dolog 

(kéznéllevő), hanem mindenki számára a sajátja, enyémvalósága, ami azáltal kap értelmet, 

amit az ember kezd vele. Az ember az egzisztenciájából érti meg magát, amit ugyanakkor 

mindenkor sajátjaként bír. Heidegger azon kiindulópontjából, hogy az embert létében az 

egzisztencia határozza meg, evidens módon mindig egy kettős alternatíva megnyílása 

következik: az embernek dönteni kell, hogy önmaga vagy ne önmaga legyen.
298

 Az ember 

előtt nyitva álló két egzisztenciális lehetőséget azonban mindenekelőtt az jellemzi, hogy 

egymással alapvetően ellentétes irányba mutatnak.  

A Sein und Zeit híres 27. §-a Az Önmaga mindennapi léte és az akárki címet viseli, 

amely az egzisztenciális önelvesztés nagyhatású vízióját foglalja magába. Heidegger az 

ember mindennapos létmódját mint az átlagos, mindent egysíkúvá tevő, távolságtartóan 

közömbös, nyilvános egzisztálás formáját írja le. Ahogy a szöveg fogalmaz, ebben a 

létmódban „nem ’én’ ’vagyok’ a saját Önmagam értelmében, hanem a mások az akárki 

módján”. Az ember akárkiként nem Önmaga (Selbstheit), hanem olyan mint bárki más, 

azaz sajátságos vonásokkal nem rendelkező „senki”. Heidegger különbséget tesz a kisbetűs 

„akárki-önmaga” és a nagybetűs „magunk által (eigens) megragadott Önmaga” közt, 

előbbi egy olyan önállótlan jelenvalólét, aki „szétszóródott az akárkibe és még meg kell 

találnia magát”.
299

 Ezzel a nem tulajdonképpeni létezésformával „az Önmaga 

állandósága mint a szubjektum vélt stabilitása” áll szemben, ami egy az embert 

önállósághoz juttató állhatatos „meghatározott hozzá-álláson” alapul.
300

 Az önálló 

Önmaga „legsajátabb” lehetőségei felől érti meg magát, s ez a Derrida által sokat kritizált 

saját, sajátságos, tulajdonképpeni viszony eredményezi a saját egzisztenciával bíró 

jelenvalólétet. Az akárki is rendelkezik egzisztenciával, de mivel az akárki nem önmaga, 

ezért azt állapíthatjuk meg róla, hogy az egzisztenciája nem a sajátja, hanem mindig 

másoké, azaz végső soron senkié sem.  

Amint látható, Heideggernél az ember mindig egzisztálva lehet önálló vagy 

önállótlan Önmaga, e két különböző létmód azonban lehetetlenné teszi, hogy az embernek 

egyetlen esszenciája, lényege lehessen. Az „egzisztáló önmaga önmagasága” Heidegger 

ontológiai filozófiai álláspontja szerint radikálisan megkülönböztetendő „az 
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élménysokféleségben állandó Én identitásától”.
301

 Mindebből azonban még nem derül fény 

az Önmaga pontos jelentésére – aki már teljesen független az élet közvetlen 

élményvilágától –, mégis függ Önmagától, amennyiben néha saját Önmaga képes lenni, 

néha pedig még Önmaga számára is idegen tud lenni. Az Önmaga a lenni-tudás e két 

módozata által meghatározott. Az alábbi részlet közelebb visz minket a megoldáshoz, s 

egyúttal lehetőséget teremt a Lét és idő és a Jaspers-rezenció közötti kapcsolódások 

kibontására is:   

      
„Ha azonban az Önmaga ’csak’ e létező létének egyik módjaként fogható fel, akkor 

mégiscsak úgy tűnik, hogy itt a jelenvalólét tulajdonképpeni ’magvának’ eltüntetéséről van 

szó. Az ilyen félelmek azonban csak abból a fonák előítéletből táplálkoznak, hogy a kérdéses 
létező alapjában véve mégis a kéznéllevő létmódjával rendelkezik, még ha az előforduló testi 

dolog masszivitását távol is tudjuk is tőle tartani. Csakhogy az ember ’szubsztanciája’ nem a 

szellem mint a lélek és a test szintézise, hanem az egzisztencia.”
302

  

 

Az ember magja tehát nem vész el, csak átalakul, amennyiben az önálló saját vagy az 

önállótlan akárki létmódjában is egzisztálható. A két létmódtípus azt az elméleti keretet 

jelenti, amely lehetőséget ad az Önmaga elhelyezésére a Heidegger által aprólékosan 

kidolgozott fogalmi nyelven belül. Ezen az ontológiai szerkezeten belül az Önmaga magja 

fontos funkciót tölt be, és új jelentés-összefüggésekbe ágyazódik be. A Lét és időben 

Heidegger már idézőjelbe teszi a mag kifejezést, s az idézőjelek határozott elmozdulást 

jeleznek a Jaspers munkáját hordozó szilárd maghoz képest. Jaspers művének 

tulajdonképpeni magja nem tűnik el, mondja Heidegger, felesleges minden ezirányú 

aggodalom és félelem, valóban „szilárdan hordozó magról” van tehát szó, hisz ez a mag 

nem más mint az emberi határegzisztencia. Amíg azonban Jaspers pszichológiai 

világnézetében a határegzisztencia egyetlen maghoz, addig Heidegger ontológiai 

filozófiájában az Önmaga kettős létmódjához kapcsolódik, így az önállótlan, szétszórt 

akárki Önmaga és önálló, összegyűjtött, koncentrált Önmaga sem veszti el vonatkozását a 

maghoz. Az Önmaga mint mag Heideggernél az én egzisztenciális helyét jelöli, az alany 

pozícióját, amely az ember két különböző egzisztenciális létmódjában is jelen marad, még 

ha csak kimondatlanul, elrejtve, burkolt formában is.  

 

Önmaga [mag] 

(1) akárki ↓  saját (2) 

a jelenvalólét léte: egzisztencia 

 

Az egzisztencializmus és az életfilozófia közt fennálló különbség az élethez való 

megváltozott viszonyulásmódra vezethető vissza. Nietzsche számára az élet úgy őrzi meg 

természeti-mitikus eredetét, hogy az ember nem egy egzisztenciális határszituáció 

alanyaként, hanem tragikus közvetlenséggel szembesül az élet problémájával. Az élet és az 

ember közt megrajzolt új határ kijelöli az egzisztencia szuverén terét, új különbséget írva 

be ezáltal élet és lét (ontikus/ontologikus) közé. Az ember mint egzisztencia a saját belső 

és az idegen külső dualizmusán keresztül jut el önnön létéig, míg Nietzschénél az apollóni 

és dionüszoszi művészetösztönök tragédiájának hőseként ismerheti fel önnön műalkotás 

voltában legmagasabb rendű létrangját. Ennek az átalakulásnak megfelelően a mag helye 

nem az álom látszatától megfosztott mitikus-természet, hanem az egzisztencia, amelynek 

belsőjében tárul fel a képzelet mozgásának új kettőssége (akárki-saját Önmaga). A 

koncentrált összegyűjtöttség és szétszórt elengedettség az egzisztenciális mag olyan bináris 
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szerveződéseiként értelmezhetők, amelyek az ember önmagára találásának és 

önelvesztésének jelentését alkotják meg. Mindez azt a megváltozott szituációt jelzi, 

amelyben az embernek a természet mitikus művészösztönei helyett immár saját létének 

egzisztenciális kihívásaival szembesülve kell értelmet adnia az életnek. 

 Az egzisztencializmus legfontosabb újítását a saját (eigen) egzisztencia elméleti 

felértékelésében jelölhetjük meg, ami megteremtette egy markáns filozófiai pozícióváltás 

alapjait és lehetőségét. Ennek a metamorfózisnak talán egyik legszembetűnőbb vonása, 

hogy az ember nem közvetlenül a világ megváltoztatását tekintette elérendő célnak, hanem 

önnön egzisztenciájának autentikus megformálásából evidensen következett a világ 

arculatváltása is. Az egzisztencializmust Hannah Arendt egy helyütt úgy értelmezte mint 

„a filozófus filozófia elleni lázadását”, ami egyszerre következett a gondolati tradíció és a 

régi metafizika kiüresedéséből, s vezetett az engagée cselekvésformájához.
303

 S bár a 

„cselekvés” kérdése
304

 aligha mellékes szempont, mégis sokkal inkább a cselekvéshez 

kapcsolt alany sajátos helye mutathatja meg számunkra az egzisztencializmus specifikus 

karakterét.  

A következőkben a strukturalizmus térhódításának korszakában fellépő Michel 

Foucault filozófiáját vizsgáljuk meg közelebbről. Foucault gondolkodásában ugyanis egy 

olyan új elméleti szemléletmód konzekvens megalkotását véljük felfedezni, amely 

elsősorban az egzisztencialista embertípus kritikáján keresztül építette fel és fogalmazta 

meg saját teoretikus pozícióját.     

      

 

V. 3.  AZ EGZISZTENCIA KRITIKÁJA – MICHEL FOUCAULT 

 

Foucault tudományos pályájának egyik legfontosabb korai fejezetét az a tanulmány alkotja, 

amely Ludwig Binswanger Álom és egzisztencia
305

 című munkájának francia fordítása elé 

készült.
306

 Az 1953-as keltezésű kézirat szerzőjének doktori tanulmányai alatt 

született,
307

azoknak az 1950 és 1955 közötti éveknek a produktuma tehát, melyekre 

Foucault később úgy emlékezett vissza, mint a Sartre és Merleau-Ponty nevével fémjelzett 

egzisztencialista filozófia térvesztésének időszakára.
308

 Ennek a korszakváltásnak az egyik 

legfontosabb karaktervonását az ember státuszára vonatkozó értelmezések alapvető 

különbségei rajzolták ki. 

Az egzisztencializmus karizmatikus alakjának számító Sartre és Foucault közt az 

emberi faktum meghatározásában a döntő vitapontot a dialektikus totalizáció kérdése 

jelentette. Foucault számára a személyében is a „totális értelmiségi” típusát
309

 megtestesítő 
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Sartre egzisztencializmusa az embernek olyan visszatérését ígérte önmagához, mely által 

az végül autentikus és igaz emberré válhat.
310

 Ebben az antropológiai megközelítésben az 

emberre vonatkozó tudásnak a homo dialecticus a kizárólagos tárgya, aki először 

elidegenedik, majd kibékül önmagával, hogy a visszatérésben elveszített igazságát is 

megvilágosodva újfent felfedezze és visszanyerje.
311

 Foucault szerint az emberből – a 19. 

századtól kezdődően az egzisztencializmusig bezárólag –, azért alkothatták meg a 

megismerés egy kitüntetett tárgyát, mert az ember csak ily módon válhatott saját 

szabadságának és létének alanyává.
312

 Az ember halálát megfogalmazó foucault-i tézis 

alapvetően ennek az önnön ember voltát totalizáló egzisztenciának hirdette meg közeli 

végét. Az ember mint egzisztencia halálával létrejött űr így lett az elkötelezettség filozófiai 

praxisával való szakítás eltakarhatatlan nyoma, és egy új stílusú elméleti tevékenység 

alapvető kiindulópontja. 

A következőkben elemzendő Binswanger-előszóban Foucault még nem jövendöli 

meg az ember halálhírét, helyette egy antropológiai kutatási program felvázolását végzi el. 

Ennek az elméleti projektnek a középpontjában a „kifejezés antropológiájának” 

(anthropologie de l’ expression) körvonalazása áll, ami egy jövőbeli stíluselmélet tervét 

foglalta magába. 

A kifejezés antropológiája Foucault-nál egy episztemológiai alapprobléma 

kidolgozása körül jegecesedik ki. A foucault-i problémafelvetés sajátsága, hogy a kifejezés 

elsődleges értelmét a képzelet összefüggésében kívánja megadni. A képzeletbeli 

tematizálása viszont a kép mibenlétének kérdését foglalja magába. Az imaginárius és a kép 

elemzésén át a kifejezés fogalmához vezető út ugyanakkor keresztezi az álom problémáját 

is. Az álom képzeletbeli keresztútjánál találkozik és válik szét a foucault-i és a heideggeri 

egzisztenciálanalitikán alapuló binswangeri módszer, amit Foucault saját vállalkozásának 

ellenpontjaként, a „képzeletbeli antropológiájaként” határoz meg. Az imaginárius foucault-

i értelmezésének azonban kétségkívül abban áll a legfontosabb újítása, hogy a képzeletbeli 

jelentését csak az álommal összefüggésben, annak kritikáján keresztül véli megadhatónak. 

Foucault írásában a képzelet antropológiájává átkeresztelt „egzisztenciális 

pszichoterápia”
313

 és a kifejezés antropológiája közt az álom helyének kijelölése jelenti a 

válaszpontot. Az álom ismeretelméleti pozíciója a szövegben a képzelethez való 

viszonyában definiálódik. A freudi álomfejtéshez képest Binswanger álomanalízise abból a 

tézisből indult ki, hogy az egzisztencia létét az álom térbeli struktúrája fedi fel, amelyen 

belül a felemelkedés és alászállás irányainak, a vertikális dimenziónak kitüntetett szerep 

jut.
314

 Foucault értelmezésében viszont Binswanger teljesítménye elsősorban azért fontos, 

mert képes feltárni az álomban a kép és a kifejezés közti választóvonalat. Az egzisztencia 

számára az álom mutatja meg azt a határt, ahol megjelenik a képzeletbeli, s amelynek 

következtében az egzisztencia előtt két perspektíva nyílik meg. Ha az egzisztencia a képek 

foglyaként az álomvilág passzív alanya marad, elmerül egy patologikus szubjektivitás 

balsorsában, míg ha eljut a kifejezésig, akkor aktív részese lehet az objektív történelmi 

folyamatoknak. Előbbi esetben a képben szétválaszthatatlanul egybefonódik imaginárius és 

oneirikus, így a tudatban megjelenő képek elzárják, s nem pedig követik a képzeletnek a 

kifejezésig vezető autentikus mozgását. Az elzáródás miatt a képzelet ekkor 

vágyfantáziává degradálódik, míg a képek a tudatban egy olyan kvázijelenlétre tesznek 
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szert, amely az álom megfordításához vezet.
315

 Foucault gondolatmenete szerint a képzelet 

akkor szakad el a tudat képalkotásának szédületéből, ha a tudattal ellentétes oldalról sikerül 

kapcsolatba lépnie az álommal. A tudatban egy kvázijelenlét fixációjának jelentésével 

rendelkező képnek tehát a fenomenális mozzanat kiküszöbölésével kell visszanyernie 

oneirikus eredetét, s túllépni az álom illuzórikus világán 

Miközben Foucault a képzelet és álom közti kapcsolatot a tudat ismeretelméleti 

szerepének és a fenomenológiai tudatelemzésnek a mellőzésével definiálja újra, a 

pszichoanalízishez és az egzisztencializmushoz való kritikai viszonyulásának 

megfogalmazását sem mulasztja el. Az alábbiakban arra mutatunk rá, hogy miként írja le 

Foucault azt a kiindulópontot, amely az egzisztencia lehetőségfeltételét képezi.   

A Binswanger-előszó első kritikai hulláma egy-egy fejezet erejéig a tudat és a 

tudattalan nyelvi kritikájának jegyében Husserl és Freud újraértelmezését végzi el. 

Foucault szerint a pszichoanalízis szimbolizmusa miatt nem tudja szóra bírni magát a 

képet, míg a fenomenológia képes ugyan szót adni a képnek, de a képből nem tudja a 

nyelvet megérteni.
316

 A szöveg második kritikai hulláma a képzelet kritikájával az 

egzisztencialista fenomenológiát célozza meg, közelebbről Sartre képzelet-felfogását. 

Foucault értelmezésében, ha a képzeletet olyan képalkotó tudatként fogjuk fel, amelyben a 

vágy irrealitása és a másik kvázi jelenléte a valóság hiányából származik (Sartre), akkor 

elvész az önmagát tételező imaginárius világ öncélú totalitása. Ekkor a képzeletbeli nem 

képes egészében kiteljesedni, imago mundivá átalakulni, s így visszanyerni azt a 

szabadságot, amely az álommal kapcsolja össze. Amíg Sartre-nál a képzeletben csak a 

másik lehet irreális, addig Foucault szerint a képzelet működésbe lépésekor maga az alany 

mint világban való jelenlét válik irreálissá.
317

 Végül Foucault írásának harmadik kritikai 

hulláma a Sartre-féle problémafelvetést meghaladó Binswanger egzisztencialista 

pszichoanalízisét érinti, s miközben rámutat annak alapjára – álom és képzelet egységére –, 

az álom kritikáján keresztül egyúttal megalapozza saját elméleti kiindulópontját is. Mert 

Foucault alapvető célja úgy írható le, mint ami rra törekszik, hogy a képzeletet a képzelet 

és álom totalitásán túl kapcsolja össze a kifejezés fogalmával.
318

 

Álom és képzelet egységének leírását a szövegben Foucault egy olyan szürrealista 

eredetű szóösszetétellel adja meg, amely a későbbiek során is újra és újra visszatér 

munkáiban.
319

 Ennek az eredetpontnak a megjelölése a mag sajátos teoretikus problémáját 

foglalja magába. S ebben a mezőben a mag fogalmával Nietzsche, Walter Benjamin vagy 

Roland Barthes mellett Nicolas Abrahamnál éppúgy találkozhatunk, mint a Foucault-val 

vitát kezdeményező Derridánál. 

Foucault-hoz hasonlóan a mag fogalmát Derrida is a fenomenológia és a 

pszichoanalízis kritikai keresztmetszetében vezeti be. Akárcsak a Binswangerhez 

kapcsolódó Foucault-nál, úgy Derrida esetében is egy a freudi pszichoanalízist megújító 

munka – Ábrahám Miklós The Shell and the Kernel írása – jelöli a kiindulópontot.
320

 

Ábrahám posztfenomenológiai írásában az organikus mag a test bensőjét és a szomatikust 

jelöli, amelynek a tudattalan képezi a burkát. A tudattalan azonban több a szomatikus 

                                                
315 Foucault: Bevezetés Binswanger. 57−60. 
316 Uo. 16−25. 
317 Uo. 52-56 
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320 Nicolas Abraham: A burok és a mag: a freudi pszichoanalízis tere és eredetisége. Ford: Nádasdy Nóra. In: 

Bókay Antal – Erős Ferenc: Pszichoanalízis és irodalomtudomány. 298-312., (Nicolas Abraham: The Shell 

and The Kernel. In: Diacritics, 1979. Spring, 16-28.) 
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burkánál, egyúttal a saját burkában elhelyezkedő tudatnak is a magja.
321

 Derrida 

kapcsolódó olvasata a szimbolikus és figuratív aktusok eredetét jelölő mag/burok „figura 

nélküli figurájához” köthető organikus kontextust dekonstruálja, kiiktatva ezáltal a kép, a 

hasonlóság és az analógia összefüggéseit. Derridát elsősorban az a köztes pozíció 

foglalkoztatja, ami a mag és a burok között található. Innét kiindulva jutunk el egy olyan 

érinthetetlen, megjeleníthetetlen és megközelíthetetlen maghoz, amely a héj lefejtésével 

sem tehető láthatóvá, mivel a burok felszíne és a mag mélysége közé bevezetett 

disszimmetria a mag prezenciát kizáró, eredendő textuális létmódjára világít rá.
322

 

Foucault nem beszél a maghoz tartozó burokról, Derrida viszont nem érinti az álom 

kérdését, gondolataik a mag terminusa mentén mégis találkoznak. Amint ismeretes, Freud 

az álomfejtés alapján határozta meg a tudattal szemben a pszichébeli tudattalan létét, míg 

Husserl a pszichologizmussal szemben a redukció eljárásával alapozta meg az intencionális 

tudat primátusát. A tudattalan analíziséből és a tudat fenomenológiájából adódó 

következtetéseket Binswanger és Sartre az egzisztencia álombeli és képzeleti 

tevékenységének vonatkozásában gondolták tovább. Derrida és Foucault érdemének 

tudható be, hogy a problémát egy olyan szinten fogalmazzák újra, ami képes a mag 

fogalmán keresztül felmutatni az egzisztencia helyét és kritika tárgyává tenni azt. 

Emlékezetes vitájuk nem véletlenül próbálta álom és képzelet viszonya helyett elsősorban 

álom és őrület viszonyát tisztázni.
323

 Foucault ésszerű őrülete a mű hiánya, Derrida őrült 

esze a mű túlsága − Jean-Luc Nancy jellemezte így a vitát meghatározó kettős polaritást.
324

 

Ezen a ponton számunkra úgy tűnik, hogy az őrület kérdése akkor váltja fel a képzelet és 

álom egységét biztosító mag problémáját, amikor a saját bensőt jelölő egzisztencia elveszti 

központosító pozícióját, s a decentrálást követően a helyén támadt üresség (ami maga az 

őrület) új problémakört nyithat meg. S ha kiindulópontul elfogadjuk a Nancy által jelzett 

polaritást, akkor a megalapozó mag hiánya által keletkezett őrületnek a kérdéséhez a vita 

során Foucault a képzelet, míg Derrida az álom nyelvén alakította ki saját teoretikus 

álláspontját. A polémia érdemi nóvuma így voltaképpen az imaginárius/oneirikus 

dichotómia olyan filozófiai újrafogalmazásában lelhető fel, amelyben az alanyi pozíció 

már nem vezethető vissza az egzisztenciára. Derrida és Foucault azért is képes meghaladni 

az egzisztencializmust, mert az önmagát megvalósító egzisztencia helyett a szubjektum 

egy új típusú problematikáját dolgozzák ki.  

Visszatérve Foucault Binswanger-írásához, a szövegben a mag azon a 

kulcsfontosságú határponton bukkan elő, ahol a képzelet reaktiválja érintkezését az 

oneirikus tartományával. Amikor a képzelet újra álmodni kezd, a helyreállított kapcsolat 

jeleként a mag jelenik meg. 
 

„Minden képzeletnek, hogy autentikus lehessen, újra meg kell tanulnia álmodni; s az ’ars 

poetica’ csak akkor rendelkezik értelemmel, ha arra tanít, miként szakadhatunk ki a képek 

bűvöletéből, hogy a képzelet előtt újra megnyíljék az álomhoz vezető szabad útvonal, hiszen 

a képzelet számára az álom – mint abszolút igazság – az »éj feltörhetetlen magját« 
(infracassable noyau de nuit) jelenti”.

325
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A Foucault által vázolt koncepció szerint a szabadságát visszanyerő képzelet az álomban 

éri el időleges beteljesülését. Ehhez azonban először a képzelet transzcendentális 

redukciójára van szükség, miután a fantázia külső extenziója az álommaghoz képest 

ellentétes irányban mozog. A redukció a képzeletet az álmodó egzisztencia és a képalkotó 

tudat körébe utalja vissza. Mivel az imaginárius ezen a szinten a képek kvázijelenléte által 

elidegenedett állapotban van, ezért a képzelet egy episztrophé révén addig halad a 

megismerési átmeneti fázisában az éjszakán keresztül, amíg a sötétben valami látható újra 

meg nem jelenik számára. Az egzisztálás sötétségét felnyitó képzelet e mozgás 

eredményeként leli fel azt, ami középpontja, és mégsem azonos vele: az éjszaka zárt 

magját. A rehabilitált képzelet ennek a folyamat végén talál rá az „éj feltörhetetlen 

magjában” abszolút igazságára, az álomra. 

Foucault elemzése az egzisztencia képzeletétől tart az egzisztencia álma felé – 

Sartre képalkotó tudatától Binswangerig és a „képzelet antropológiájáig” –, ahol az éjsötét 

magja úgy jelenhet meg, mint az egzisztencia feltáratlan fundamentuma. Foucault az éber 

tudat képalkotását a „konstituált világban való kvázi-jelenlétként”, az álombeli képzeletet 

pedig az „önkonstituáló világban való eredeti jelenlétként” értelmezi.
326

 S ennek az 

egzisztencialista fenomenológia (Sartre) és egzisztencialista pszichoanalízis (Binswanger), 

az egzisztencia tudatának képzelete és az egzisztencia tudattalanjának álma közti 

különbségnek jelenti a rejtett alapját és közös lehetőségfeltételét az éj sötétbe burkolózó 

magja. 

Ha nyomon követjük Foucault szövegében a megismerés narratíváját, akkor a mag 

terminusa azt a helyet jelöli, amely egzisztenciális szinten saját belsőként ragadható meg. 

Ennyiben az egzisztencia mint saját belső Foucault számára az álmodó képzelet, 

imaginárius és oneirikus egybeolvadásának helyét jelöli. Bár Foucault nem jelöli meg kitől 

származik, az idézőjelek elárulják, hogy az „éj feltörhetetlen magja” poétikus kifejezést 

eredetileg mástól kölcsönözte. Az idézet a szürrealizmus költői képzeletének eredménye, s 

André Breton jellemezte általa úgy a szexualitást, mint amely Sade és Freud felfedezései 

ellenére is mindmáig felfejthetetlen éjszakai magként őrizte meg önnön titkát. 
  

"Napjainkban is igaz még, hogy bár a modern korban Freud és Sade mélyen beletekintettek 

a szexualitás világába, annak feltörhetetlen éjszakai magja változatlanul ellenáll az 
univerzumába való behatolási akaratunknak."

327
 

 

Breton, aki az első szürrealista kiáltványban az emberről mint „örök álmodozóról” beszélt, 

s azt hirdette, hogy az álom és valóság egyfajta „szuperrealitásban” olvad össze,
328

 az 

éjszakai magot alapvetően a szexualitás világával azonosította. A korai Foucault-nál 

azonban a mag még nélkülözi azokat a szexuális konnotációkat, amelyek az életmű utolsó 

szakaszában játszanak majd különösen fontos szerepet. 

A képzelet és álom totalitásának magként történő foucault-i leírása azt a döntő 

pontot jelöli, ahol megtörténik Foucault-nak az egzisztencializmustól való elhatárolódása. 

Sartre humanizmusa szerint az egzisztencia megelőzi az esszenciát, és a kiindulópontot a 

szubjektivitás jelenti.
329

 Foucault felől szemlélve az egzisztencia szabadsága erre a magra 

vezethető vissza. Ha egzisztálni annyi, mint létezni, akkor a létezés szubjektív alapját az 
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éjszaka önmagára záruló magja alkotja, így a sartre-i kiindulópontot képező szubjektivitás 

elveszti kitüntetettségét, s az ember halálára vonatkozó tézis jegyében szembesülni 

kénytelen közeli halálával. A saját szabadságának alanyaként értett egzisztencialista 

embertípus akkor hal meg, amikor az egzisztenciáját jelentő mag decentrálásra, 

kimozdításra kerül. Foucault gondolatmenete ugyanis nem torpan meg képzelet és álom 

kontaktusának renoválásánál, hanem továbblép a kifejezés fogalmának kibontásáig. Az 

álom a psziché normális életfunkciója, Foucault viszont az őrület gondolkodója, akit az 

álom fennhatóságától megszabadított képzelet működése izgat. A képzelet az álom 

közreműködésével szakad el a tudati képektől, és tér vissza a mag egzisztenciájáig, ezen a 

ponton azonban nem ér véget mozgása, hanem tovább folytatódik az álom túloldalán, hogy 

bekapcsolódjon a kifejezés munkájába. 

Foucault tanulmánya nem részletezi pontosan a képzeletbeli következő átalakulását, 

amely során az kilép az egzisztálás köréből, maga mögött hagyva az álmodó képzeletet és 

a feltörhetetlen mag éjszakáját. A szöveg utalásai ennek az átmenetnek a kapcsán egy 

sajátos „tűzpróba” jelentőségét körvonalazzák.
330

 Tűz és álom összekapcsolására a tűz 

pszichoanalízisét különböző komplexusok mentén leíró Bachelard-nál is találkozhatunk,
331

 

Foucault azonban alapvetően más utat választ magának. 

Foucault-nál a tűzhöz társítható specifikus tudás kép és képzelet metamorfózisának 

leírásánál jelenik meg. A tűz eredendően az álomhoz kapcsolódik, a kép az álom tüzében 

lobban lángra, hogy ebben a tisztítótűzben a képzelet minden hamisságától 

megszabadulhasson. Az álom hamvaiból főnixként újraéledő kép Foucault 

megfogalmazása szerint már nem a „képzelet tagadása”, hanem az imaginárius 

kiteljesedése, így a kép a tűz ellobbanásával nyeri el az őt megillető ismeretelméleti helyét.  

Az álommagot elemésztő tűz a képzeletbeli végső átalakulását foglalja magába, ami 

megteremti annak lehetőségét, hogy Foucault képelmélete is lekerekített formát kaphasson.  

A kép új létmódját mindenekelőtt az jellemzi, hogy immár nem valaminek a képe, hanem 

egy jelenlét teljességeként áll elő. Ezt a képi identitásra vonatkozó foucault-i 

megkülönbözetést fontos észrevennünk, s úgy interpretálhatjuk, mint a tükörfunkciót 

betöltő képmás elhatárolását az önmagában vett képtől (festménytől). Mindez azt is jelenti, 

hogy amíg a képzelet és álom egységét az éj magja szavatolja, a képről eldönthetetlen, 

hogy a képzelet teljesítménye vagy az álomé. Foucault a „képzelet tagadásáról” ír, a 

negáció tehát az álommag ellenállására vezethető vissza.
332

 A negativitás jól ismert 

filozofémáival szemben (pl. Adorno) Foucault többek közt ezen okból kifolyólag volt 

mindig is a pozitivitások történeti elemzésének híve. 

Foucault szövegében a mag az eredet olyan helye, amely beteljesíti a képzelet álom 

felé tartó mozgását, ugyanakkor ez az ontológiai egység gátja is a képzelőerő további 

kibontakozásának. A mag ennyiben az álom imaginárius valóra válását jelöli, a vágyálom 

önbeteljesítő mozgásának végpontját, ahol a képzelet arra van ítélve, hogy örökre álom 

maradjon, elzárva a kifejezés szabadságától. Minden vágy, amely az álomban találja meg 

illuzórikus kielégülését, arra kárhoztatott, hogy a mag oneirikus fantazmagóriájában 

oltódjon ki. Az álom tűzpróbáján áteső kép ezzel szemben a megtisztulási folyamat 

végpontján elnyeri a kifejezés modalitásaként új funkcióját, s ehhez kapcsolódóan a 

stílusban új értelemvonatkozását.
333
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Binswanger                                                                                     Foucault 

tudattalan ← kép  ←   álom  →[álommag → tűzpróba → kép]→ kifejezés          

 [az álom képzelete]                                                          [a képzelet őrülete] 

 

A kifejezés fogalmával Foucault írásában az álom világát meghaladó történelmi szint 

jelenik meg. A kifejezés egyrészt visszamutat az álom ahistorikus, eredeti, egzisztenciális 

jelentőségére, másrészt annak objektív konstituens mozzanataként beilleszkedik a 

történelmi világba. Az álom dimenziója azt a pillanatot világítja meg, amikor a szabadság 

„objektív kifejeződése” még nem válik univerzálissá. Bár Foucault ebben az írásában ezt 

explicite nem hangsúlyozza, az oneirikusnak ezt a prehistorikus stációját mégis 

mitológiaként értelmezhetjük. A kifejezés az álomban még nem szabadul meg mitikus 

beágyazottságától – ahogy a szöveg fogalmaz –, csak a demitologizálás aktusa változtatja 

„a meseszerű tényt történelmi ténnyé”, hogy színre léphessen a történelem alanya, a „reális 

ember”.
334

  

Elemzésünknek ezen a pontján, a Binswanger mű francia fordításához írt előszó 

lehetővé teszi, hogy megfogalmazzuk azt az alapproblémát, ami Foucault-t indulásakor 

foglalkoztatta. Foucault számára kezdetben a legfontosabb kérdés úgy szólt, miként 

lehetséges, hogy a szubjektum egyáltalán képes kifejezni önmagát? A „kifejezés 

antropológiájának” programjában az ember tehát nem egyszerűen egy antihumánus 

feltételrendszer (természet) alanyaként szituált. Foucault az embert eleve olyan kifejező 

lényként ragadja meg, aki nincs az objektummal szembenálló passzív szubjektum 

szerepére kárhoztatva, hanem az álommag meghaladásával és a képzelet kifejezésével 

képes önmagához és a világhoz kreatív viszonyt kialakítani. Ennek a képzeletnek azonban 

már nem az egzisztencia jelenti a kiindulópontját. 

Foucault a képzelet expresszivitását a képzeletét álmában megvalósító egzisztencia 

ellenében alkotta meg. Ezért is írta, hogy Binswanger daseinanalitikájában az 

álomtapasztalat „még legfeljebb hallgatólagosan” rejti magában a képzelőerő 

antropológiáját.
335

 Amíg az ember létét az álom egzisztenciális képzelete tartja fenn, addig 

a szubjektum létezése mindig visszavezethető az „éj feltörhetetlen magjára.” Foucault-nál 

azonban egyedül az álombeli alapjaitól megfosztott képzelet áll rendelkezésre, a kifejezés 

által folyamatosan megmunkált imaginárius. Az álmodó képzelet helyét a kifejezés veszi 

át, s így a kifejezett képzelet lesz az írás egyedüli legitimáló ereje. Foucault korai 

gondolkodásának meghatározó vonását ezért látjuk elsősorban az „expresszív képzelet” 

fogalma mentén leírhatónak. Az expresszív képzelet nem csupán a foucault-i alaptémák 

kidolgozásában érhető tetten, hanem a Foucault-t jellemző szuggesztív, mégis szigorú 

terminológiai pontosságra törekvő stílusban is. Azzal az alannyal szemben, akinek „a 

történelem a nyugalom, a biztonság és a kiengesztelődés – a lenyugtatózott álom – 

helye”,
336

 Foucault őrült embertípusa csak az álom túloldalán, a képzeletbeli kifejezése 

által igazolhatja létezését. 

A foucault-i írásmód a képzelet expressziójára épül, azonban ennek a nyelvi 

kifejezésmódnak a Binswanger-előszó csak a határait jelöli ki. Ebből a pontosan 

körülhatárolt elméleti mezőből azonban még hiányzik az álom határán képzeletét átlendítő 

őrült szubjektum, aki Foucault-t a határsértés gondolatához elvezette. 

Foucault Előszó a határsértéshez című írása a Binswanger-mű tematikus 

széljegyzeteihez képest nyolc évvel később, 1963-ban látott napvilágot.
337

 A 

következőkben ezt a tanulmányt vesszük közelebbről szemügyre, megvizsgálva a Foucault 
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gondolkodásában az eltelt időszak alatt végbement változásokat. Az átalakulások, amint 

látni fogjuk, az elméleti álláspont elmozdulásaira utaló fogalmak átértékelésében világosan 

kimutathatók. Ezen túlmenően a szöveg az újonnan felbukkanó tekintet fogalmának és a 

szexualizált test új témájának szerepét is segít tisztázni. 

Az Előszó a határsértéshez Georges Bataille-ról szól, akinek irodalmi és értekező 

szövegei nagy hatást gyakoroltak Foucault-ra. Foucault Bataille-hoz fűződő viszonyát 

Deleuze úgy jellemezte, hogy a hatalommal való szembenállásra ítélt foucault-i „becstelen 

ember” hétköznapi típusa mintegy „fordított tükörképe” a bataille-i rosszban tobzódó 

figurának.
338

 Foucault szövegében Bataille a határsértés képviselőjeként lép színre, akinek 

ellenpólusát a határ fenntartásának normáját megjelenítő dialektika jelenti. Foucault 

írásának oppozicionális gondolati szerkezete a filozófia gyakorlásának ezen két különböző 

formájának szembeállítására épül. 

A dialektika kritikája Foucault gondolkodásának egyik meghatározó, konstans 

eleme. A határsértés-tanulmányban a dialektika a filozófia nyelvét évezredek óta uraló 

gondolkodásformaként jelenik meg, amelynek belső mozgása – az ellentmondás és a 

totalitás játéka révén – kiiktatja a végesség és a határ problémáját. A dialektika nyelvében 

a centrumban álló filozófus szubjektumának szilárd pozíciója sem kérdőjeleződhet meg, 

aki nem csupán derűs egységének marad birtokában, hanem diadalra is jut abban a 

nyelvben, amely által konstituálódik.
339

 A dialektika az önmagát totalizáló szubjektum 

filozófiája, amely Foucault értelmezésében egy álomhoz hasonlít. S az, hogy 

„dialektikából és antropológiából szőtt álmunkból” felébredhettünk − írja Foucault −, 

elsősorban Nietzsché-nek köszönhető.
340

 

A nem-dialektikus filozófia a határsértés nyelvét beszéli. Az Előszó a határsértéshez két-

két fogalom mentén állítja szembe a nem-diszkurzív nyelvi beszédmódot a dialektikával, 

amikor a totalitást a határra vonatkozó kérdésfelvetéssel, míg az ellentmondás mozgását a 

határsértés aktusával cseréli fel.
341

 S hogy Foucault ezáltal valóban lényegi választópontra 

tapint rá, azt jól mutatja Sartre 1966-os vitájuk alkalmával tett alábbi nyilatkozata. 
 

„a történelem mozgása örökös totalizáció, minden egyes ember minden pillanatban 

totalizáló és totalizált, a filozófia nem egyéb, mint a totalizált embernek az az erőfeszítése, 

hogy újra megragadja a totalizáció értelmét. […] A tudományok módszere analitikus, a 

filozófiáé csakis dialektikus lehet.”
342

  

 

Az ember dialektikus totalizálásával Foucault az ember szerepét kiiktató analitikus észt 

állította szembe.
343

 A képzelet és álom egységét totalizáló egzisztencia „mint a szabadság 

és a lét alanya” Foucault számára eltűnik a filozófiából, hogy helyén kibontakozhasson egy 

olyan elméleti munka, amely a tudás és a tudomány sajátos szabályok szerint szerveződő 

„tudattalanját” igyekszik leírni.
344

 

A liminalitásra vonatkozó elképzelések sorában Foucault transzgresszió-koncepciója 

sajátos helyet foglal el. Legfontosabb újdonsága abban áll, hogy nem a határ átlépésével 

megnyíló új tapasztalati horizont végtelenségét, hanem a határ határtalanságát 

                                                
338 Gilles Deleuze: Foucault arcképe. (1986-os beszélgetés Claire Parnet-vel). Ford: Romhányi Török Gábor. 

In: Kalligram, 1996. 12. 76. 
339 Foucault: Előszó a határsértéshez. 81. 
340 Uo. 77. 
341 Uo. 85. 
342 Sartre: Jean-Paul Sartre válaszol. (interjú) Ford: Miklós Pál. In: Strukturalizmus I. Szerk: Hankiss 

Elemér. Bp., Európa, 1971. 265-266. 
343 Foucault: Meghalt-e az ember? 3. 
344 Uő: Foucault válaszol Sartre-nak. 270-273. 
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hangsúlyozza. A szabadságra ítélt sartre-i egzisztenciával szemben Foucault kiindulópontja 

a határ megkerülhetetlen tapasztalatával kezdődik. 
 

„És jó ideje tudjuk már, hogy az ember nem a szabadsággal kezdődik, hanem a határral és 

az átléphetetlen vonallal.”
345

 
 

A határ a határsértéssel jelenik meg, ennyiben a transzgresszió egyúttal határképzés is. A 

„határsértés létének határáig juttatja a határt” − írja Foucault. Ráébredve közelgő 

eltűnésére, a határ elsősorban abban ismerheti fel önmagát, amit kizár, kitaszít magából.
346

 

S mivel a határ és az ember helye egybeesik, ezért fogalmazhat úgy Foucault a Bataille-

szöveg elején az isten halálával egybekapcsolódó szexualitás határtapasztalatáról, hogy az 

„bennünk jelöli ki a határt, s határként rajzol meg minket önmagunk számára”.
347

 A 

szubjektum tehát létének és nemlétének határán szembesül önnön meghasadt pozíciójával. 

Fontos azonban látni, hogy az Előszó a határsértéshez a transzgresszió egy olyan formáját 

írja le, amely a határt a „belső tapasztalás” (Bataille) irányában nyitja meg (s még nem a 

kívülség gondolata felé). Isten halálának következménye – véli Foucault –, hogy az emberi 

szubjektumot nem a Határtalan határai övezik, s a lét külsődlegességének elvesztése után 

csupán egy „belső és szuverén tapasztalat” lehetősége adódik.
348

  

A belső határtapasztalata az embert önmaga határának mindkét oldalán 

újraszituálja. A foucault-i transzgresszió nem a szubjektum introspekciója, s nem is 

egyszerű önreflexió. A megnyitott belső elsősorban a test immanenciáját tárja fel, amely 

testben viszont a psziché nem otthonos jelenlétében, hanem határának túlnanjáról jelenik 

meg. A határsértéssel a testben egyúttal a psziché inverziója is végbemegy, ebből fakad, 

hogy a psziché nem álomtevékenysége közben, hanem őrületében mutatkozhat meg. 

A következőkben a határsértés foucault-i gondolatát a korábban már körülírt mag 

fogalmának szempontjából vizsgáljuk meg. A Binswanger-írásban szereplő feltörhetetlen 

éji mag álom és képzeletbeli egységét még a határsértés előtti állapotában jelöli. A mag 

problémája most újra feltűnik Foucault-nál, először akkor, mikor a szöveg úgy jellemzi az 

őrület filozófusát mint aki saját nyelvének belső magjában lépi át önnön határait. 
 

„Vagyis az, aki nem nyelvén kívül (valamiféle külső véletlen vagy a képzelet leckéztetése 
révén), hanem azon belül, lehetőségei magjánál (’noyau de ses possibilités’) találja meg a 

módot saját filozófus-léte határainak megsértésére. A határ nem-dialektikus nyelve ez, amely 

csak a beszélő határainak megsértésében bontakozik ki.”
349

  

 

A foucault-i határsértés egyik legfontosabb jellemzője, hogy azon a kitüntetett ponton 

történik, ahol a belső eredet jelölőjeként a mag elhelyezkedik. Az őrült filozófus saját 

létének magszerű határán lép túl, így feltárulhat előtte a mag helyén létrejött üresség belső 

szerkezete. A mag és a beszélő megkülönböztetésével jön létre a mű hiánya, ami láthatóvá 

teszi az őrület problémáját. A határsértés nem eredményez maghasadást, de lehetetlenné 

teszi, hogy a beszélő szubjektum alapját annak „pszichológiai magja” határozza meg.
350

 A 

dialektika nyelvében a mag jelöli azt a helyet, ahol az ellentmondás mozgásában az ember 

                                                
345 Uő: Az őrület, a mű hiánya. 30. 
346 Uő: Előszó a határsértéshez. 71. 
347 Uo.71. 
348 Uo. 72-73. 
349 Uo. 81. A szöveg magyar fordítása a mag helyett az „eredő” kifejezést használja. „C’ est-à-dire trouvant, 
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244. 
350 Uő: A tudás archeológiája. 101. 
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mindig visszatalál önmagához, a belső magról való leválás viszont egy „üres, közönyös, 

minden bensőségességet és ígéretet nélkülöző teret” szabadít fel.
351

 A határsértés aktusa 

megszünteti a határ és a normalitás érvényességét garantáló rejtett mag központosító 

funkcióját, hogy az őrület filozófusa a téboly önkívületében tegyen szert szuverén 

pozícióra. A békésen alvó és álmodó normális ember helyét így az expresszív képzelet 

állandó határsértő extázisában író őrült filozófus foglalja el. 

Foucault tanulmánya a dialektikus nyelv mellett a reflexió filozófiájának kritikájára 

is kitér. Az írás külön nem hangsúlyozza a nyelv és látás, dialektika és reflexió közti 

különbség természetét, mégis amikor Foucault hozzákezd a szem problematikájának 

kifejtésére, a dialektika szerepe háttérbe szorul, s a helyét a reflexió értelmezése veszi át. 

Mindez azonban továbbra is kapcsolódik a mag kérdéséhez. 

Foucault írása a látás reflexióját is aláveti a határsértés próbájának. A reflexió 

filozófiájában a szem a látás képességének köszönhetően válhat egyre belsőbbé 

önmagához képest. A reflexió a látó szem mögé szemek sorát állítja, amíg végül el nem jut 

a tiszta tekintet legbensőbb szubsztanciájáig, ahol a szubjektum pozícióját a dolgok 

szívében rejtőző „anyagtalan közép” jelöli.
352

 A reflexióban egyszerre őrzi meg látását a 

szem és rögzítettségét a szubjektum. A szem és a szubjektum közti korrelatív viszonynak 

köszönhetően, amíg a szem birtokában van a látás képességének, a szubjektum 

szubsztanciális helyzete is érinthetetlen marad. 

Foucault értelmezése szerint Bataille életművében a szem a belső tapasztalathoz 

tartozik. Bataille-nál a szem nem az arc része, hanem a koponya közepén nyílik, ebből 

fakad, hogy az agy helyét elfoglaló központi szem csak a határsértő tekintet révén 

megismerhető. A határsértő tekintet létrejöttéhez azonban előzetesen egy feltételnek 

teljesülnie kell. Ahhoz, hogy a tekintet áthághassa a reflexió határvonalait, mindenekelőtt 

egy 180°-os fordulat végrehajtására van szükség. 

Foucault leírásában a transzgresszió a szemüregben megy végbe, tehát a látás 

határainak felsértése a szemgolyó eredeti létezési helyén történik meg. Az inverzió nem 

szakítja ki helyéről a szemgolyót, mindössze megfordítja eredeti látópozícióját. A foucault-

i transzgresszió ezért is értelmezhető a reflexió inverziójaként: megvakítja a reflexió 

szemét, hogy annak helyét a tekintet foglalhassa el. A reflexió vaksága előfeltétele annak, 

hogy a belső látás ne önmagát szemlélje önmaga által, hanem az öntükröző reflexió 

terrénuma a mű hiányának üres terévé alakuljon át. A transzgresszió ennyiben a reflexív 

gondolkodás belső határainak kifordítását jelenti. 

A reflexió eredeti funkcióját a határsértés következtében megjelenő tekintet veszi át. 

A tekintet megismerő teljesítménye úgy világítja be a sötét koponyabelsőt, hogy az arc 

külső oldalán csak a szemgolyó hátsó fehér oldala jelenhet meg. A szem nappali 

világossággal érintkező fehérségének vaksága és a pupillának a koponyaüreg éjszakájába 

nyíló sötétje egyazon inverziónak köszönheti határsértő helyzetét. A határsértés egymásba 

fordítja nappal/sötétség és látás/vakság határvonalait, de mivel a szem eközben megőrzi 

szemüregbeli helyét, a határ nem tűnik el, hanem az eredeti határvonal túloldalán újra 

felbukkan.
353

 Eközben a reflexió szubjektumának és szemének helyét a határsértés magja 

és tekintete foglalja el. 
 

„Elvégre a szem, ez az önnön éjjelére csukódó aprócska fekete gömb, egy olyan határt rajzol 

körbe, amelyen egyedül a tekintet képes áthatolni. És sötétlő, belső magja (’noyau sombre’) 
kitárul a világra, forrásként, amely lát, azaz fényességet hoz; vagy úgy is mondhatnánk, 

összegyűjti a világ fényességét a pupilla kicsiny fekete foltján, és átalakítja azt egy kép 
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világos éjszakájában. Tükör és lámpa egyben; környezetére ontja fényességét, s egy 

mozdulattal, amely talán nem ellentétes ezzel, kútjának átlátszóságába szórja ugyanezt a 

fényt.”
354

  

 

Az inverzió határátlépése felbontja a szubsztanciális szubjektum és a látó szem reflexív 

kapcsolódását, megszüntetve a szem és szubjektum közti tükröződést: a szemre rácsukódik 

önnön éjszakája. Ez az éjszaka mintegy kívülről borul rá az öntükröző reflexió belső 

világára, beburkolva és letakarva azt. Ezen az éjszakán egyedül a tekintet hatol át, hogy az 

éj sötétjében felfedezze annak sötét magját. Ez a sötét mag azonban nem más, mint az 

éjszaka által beburkolt vak szemgolyó. Amíg a reflexióban a szem és a szubjektum 

szervezi a látást és a gondolkodást, addig a transzgresszióban az irreflexív tekintet és az 

irreflexív mag. Ami a reflexióban láthatatlan, azaz sötét marad, mert a szubjektum szeme 

és az öntükrözés logikája vak iránta, azt a határsértés éjszakaként világítja be, hogy ebben 

az éjjelben bontakoztassa ki működését. Az éjszakabeli mag összegyűjti a világ 

világosságát a pupillában, hogy egy olyan kép világos éjszakájában alakítsa át azt, 

amelynek a tükörként és lámpaként funkcionáló belső mag kölcsönöz világosságot. A 

éjszaka sötétjében tehát végső soron a mag és a tekintet komplementer fogalmai szervezik 

a megismerést. 
 

„És ott, ahol létrejött ez a tekintet, csupán a koponyaüreg, az éjszaka glóbusza marad, ami 

előtt a kitépett szem máris összezárja gömbjét, megfosztva ezzel a tekintet hatalmától, ám e 
hiány fejében felkínálja annak a feltörhetetlen magnak látványát (le spectacle de l’ 

infracassable noyau), amely most fogva tartja a halott tekintetet. Ebben az erőszak és a 

kitépés által létesített távolságban a szem tökéletesen látható, de ő maga semmit sem lát: a 

filozofáló szubjektum kívül vetetett önmagán […]”
355

  

 

A határsértésben a reflexió alanya tisztán látható vakságában („a szem tökéletesen látható, 

de ő maga semmit sem lát”), de a kölcsönös meghatározottság okán a transzgresszió vak 

szubjektuma sem képes szabadulni a feltáruló látványtól. A koponyaüreg éjszakájának 

centrumában a reflexió vak szubjektuma a „halott tekintet” előtt a „feltörhetetlen mag 

látványaként” mutatkozik meg. Mivel azonban a határsértés csak magát a megsértett határt 

szemlélheti, így az irreflexív gondolkodás is kizárólag a reflexióra fókuszálhat. A 

feltörhetetlen mag és a holt tekintet dualizmusa tehát nem más, mint a reflexió és 

irreflexió, a határ és határsértés közti különbség adekvát kifejeződése. Foucault 

elméletének alapvető teljesítménye annak az elméleti konstellációnak a felvázolásában 

határozható meg, amely úgy képes egymás mellé helyezni reflexív és nem-reflexív 

szemléletmódot, hogy elkerüli a dialektikus szintézis csapdáját, miközben a két 

szemléletmód redukálhatatlan különbsége is kifejezést nyerhet az éjszaka (vagy a mű 

hiányaként értett őrület) formájában. 

A szexualitás mint az „éj feltörhetetlen magja” ennél a szövegrésznél úgy tűnik, 

hogy elveszti éjszakáját, s mint „a feltörhetetlen mag látványa” (le spectacle de l’ 

infracassable noyau) mutatkozik meg. Az éjszaka/látvány váltás annak jele, hogy Foucault 

felsértette azt a határt, amely a test szexualitását az éjszaka sötétje mögé rejti, s sikeresen 

behatolt az éj sötétjének elrejtőző világába. Lerántva az éjszaka jótékonyan óvó takaróját, 
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felfedezte magának azt a tekintetet, amely egy tükör és egy lámpa fényében látványként 

mutatta meg számára a szexualitás feltörhetetlen magját. 

A Foucault gondolkodásában bekövetkezett transzgresszió nem hagyja érintetlenül 

a Binswanger-előszóban kifejtett koncepciót, miközben semmi olyan új elméleti 

felismerést nem tartalmaz, aminek eredeti magját ne találnánk meg az induláskor. Az „éj 

feltörhetetlen magja” már kezdetben sem bírt az eredeti, az originális kiváltságával, 

amennyiben a kifejezést Foucault eleve André Bretontól kölcsönözte. A mag tehát a 

szürrealista képzeletből ered, amely a szexualitás éjszakai titkának megfejthetetlen 

jelentését kapcsolta hozzá. Amikor Foucault Bataille kapcsán rátér a szexualitás témájának 

elemzésére, azt láthatjuk, hogy csupán az „éjt” sikerül megragadnia és leírnia. A 

feltörhetetlen mag így végül az éjszaka kettős – elfedő és kitakaró – mozgásának 

összefüggésében jelenhet meg. Az éjszaka fellebbenő és beburkoló anyagi takarója a 

képzelet és álom közti határ megsértése alapján láttatja/rejti el a test szexualitását, a 

feltörhetetlen magot. 

A határsértés Foucault-nál is módosította a „kifejezés antropológiájának” 

tervezetét, amennyiben a kifejezést mint az expresszív képzelet megnyilvánulását, 

időlegesen a „transzgresszív tekintet” gondolata váltotta fel. Ez a tekintet annak a 

képzeletnek a teljesítménye, amely az álom túloldalán, a történelemben keresi objektív 

megvalósulását. A történelmi képzelet és a mitikus képzelet különbsége azonban csak a 

test éjsötét szexualitásán keresztül mutatkozhat meg, így az ébren virrasztó arra van ítélve, 

hogy mindenkor a test határán túlról szemlélje a másik békés álmát. A feltörhetetlen mag 

jelentését ennek alapján határozhatjuk meg Foucault-nál az álomban, amelyet a test 

éjszakája − mindig újraírva egy megszüntethetetlen különbség játékát − hol beburkol, hol 

kitakar, attól függően, hogy a képzelet tekintete az éber tudat vagy az álmodó tudattalan 

felé fordul. 

Foucault korai periódusában a tekintet és a mag a Bataille-írással egy időben 

megjelent A klinika orvoslás születése kutatási módszertanában töltött be alapvető 

terminológiai funkciót. A tekintetnek a tudományos leírás fogalmi apparátusában játszott 

szerepének kritikájára azonban nem sokkal ezután már A tudás archeológiája (1969) sort 

kerített. Ebben a munkájában Foucault – lefektetve módszerének történeti 

lehetőségfeltételeit – úgy összegezte kutatásait, mint olyan antropologizálástól mentes 

módszer kidolgozására tett kísérleteket, amelyek „félvak próbálkozások voltak, csakhogy 

fokozatosan megvilágosodtak”.
356

 Ebből a megváltozott nézőpontból a tekintet azért 

bizonyul inadekvát terminusnak, mivel feltételezi az alany egyesítő funkcióját, szemben az 

olyan típusú kijelentéssel, amely a szubjektumnak az önmagával való szakadására és 

szétszórtságára utal.
357

 

Richard Rorty egyik írásában Foucault-t az „autonómia lovagja” címmel tüntette ki, 

s úgy vélte, hogy a platonizáló hagyománnyal ellentétben Foucault nem hitt a társadalmi 

intézmények létét igazoló egyfajta centrális, ahistorikus és nem esetleges „belső mag” 

létezésében.
358

 Mi magunk Foucault-ban inkább az insomnia gondolkodóját látjuk, akiről 

szintúgy elmondható, hogy szabadsága nem szorult rá arra, hogy egy mag immanens 

létében találja meg igazolását. S ezért még kevésbé feledhetjük el azt a tényt, hogy a 

feltörhetetlen titkát mindvégig makacsul megőrző éji álommag – egy csak a másik nyelvén 

                                                
356 Uő: A tudás archeológiája. 26. A tudás archeológiájában Foucault három alkalommal hivatkozik a 

vakságra, amikor kutatásainak elégtelensége felett töpreng. Egy helyütt az évek óta folytatott vállalkozásának 

egészéről írja, hogy „meglehetősen vakon folytattam.” (147.), más helyen viszont arról értekezik, hogy 

voltaképpen nem is bánja, hogy korábban „még némileg vakon” élt a pozitivitás fogalmával (163.), míg 

végül az általa használt tudás nyelvét minősíti „vakfoltnak” („la tache aveugle”) (256). 
357 Uo. 73. 
358 Richard Rorty: Erkölcsi identitás és személyes autonómia. Ford: Bujalos István. In: Heideggerről és 

másokról. Pécs, Jelenkor. 1997. 249-250. 



 106 

keresztül látó „arctalan és szem nélküli” kísérő figurájában
359

– sosem hagyta nyugodni a 

határsértés éjszakai éberségre ítélt gondolkodóját. Foucault úgy zárta ki képzeletét az 

oneirikus világából, hogy ezáltal végérvényesen az álmatlan éjszakák vaksötétjébe 

száműzte önmagát. A képzelet kettős mozgásának megfelelően a szexualizált testnek ez az 

álmától megfosztott éjszaka lett végső burka és takarója. Az önkirekesztés egyenes 

következményeként válhatott aztán a későbbiekben a psziché a test panoptikus börtönévé, 

amelynek belső világában a láthatatlan központi szem az álmodó képzelet magjaként 

foglalta el felügyelői pozícióját. S mivel Foucault sosem tudott megszabadulni az álommag 

általa feltárt látványától, végső soron arra ítélte a testet, hogy a képzelet által a lélek 

panoptikus börtönében szemlélje önmagát. Ez az alapvető oka annak, hogy Foucault 

álmától megfosztott, megvakított képzelete nem találhatta meg azt a nyelvet, amely képes 

lett volna szóra bírni a test szabadságát és felnyitni az éjszaka konokul önmagára záruló, 

feltörhetetlen magját. 

 

 

VVII..  AA  MMAAGG  KKEERRTTÉÉSSZZ  PPRRÓÓZZAAÍÍRRÁÁSSÁÁBBAANN  

  

A következőkben egy a recepció által is pozitívan fogadott Kertész regény elemzésére 

teszünk kísérletet, az előzőekben körvonalazott mag problémájának szempontjából. A mag 

értelmezéstörténete számunkra elsősorban az irodalmi szöveg fikcióként történő 

meghatározásához szükséges, a képzeletbeli jelentőségének hangsúlyozása okán. A 

szövegnek az imaginárius kölcsönöz fikcionális státuszt, de a képzelet kapcsolódik az álom 

problémájához is, amennyiben a kettő kereszteződési pontját a mag jelöli ki. 

Egzisztenciális jelentésében a mag szorosan kapcsolódik magához az egzisztenciához mint 

saját belsőhöz, amin keresztül az ember megérti önnön létét. A lémegértés ilyen lehetősége 

azonban Foucault felől olvasva, a képzeletnek a saját belsőbe való visszatérésnek felel 

meg, ahol az imaginárius visszanyeri kapcsolatát az álommal. Mindezek az összefüggések 

Kertész következőkben elemzendő regénye kapcsán is felvetődnek, s arra adnak 

lehetőséget, hogy új szempontból közelítsünk Kertész irodalmi fikcióalkotási 

technikájához. 

            A Kaddis gazdag értelmezéstörténete különböző, egymást nem kizáró olvasatokból 

tevődik össze: a regényt értékelték a „teremtés tagadását” megfogalmazó fikcióként,
360

 egy 

új, döntéseit radikálisan felvállaló tanúságtevő elbeszélőtípust megalkotó műként
361

 vagy 

az életet elpusztító munka patologikus világértelmezéseként is.
362

 Találkozhatunk továbbá 

olyan olvasattal, amely egy folyamatosan szétíródó én és diszkontinuus tudat ironikus 

távolságtartásából megképződő „önfelszámoló textuális identitás” megkomponálását emeli 

ki,
363

 de „egy sirató kimerítő önelemzéseként, racionalizált gyászbeszédeként”
364

 is 

értelmezték már Kertész regényét. Más kritikusok a szöveget „tépelődő, öngyötrő, rafinált 

stilizációval élő” emlékező beszédhez hasonlították,
365

 illetve értelmezték egy autonóm 

ember megteremtésére tett kétségbeesett, rögeszmés hittételeként is.
366

 Mindenesetre 

Kertész művének kritikai fogadtatása arra kínál szemléletes példát, hogy különböző 

előfeltevések felől közelítő, eltérő értelmezői stratégiákat alkalmazó, a regény más-más 

                                                
359 Foucault: A kívülség gondolata. Ford: Angyalosi Gergely. In: Nyelv a végtelenhez. 115. 
360 Vári György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. 106-107. 
361 Szirák Péter: Kertész Imre. 127. 
362 Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi létforma. In: Radnóti: A piknik. Írások a kritikáról. Magvető, 

Bp., 2000. 244. 
363 Molnár Sára: Ugyanegy téma variációi. 164-165. 
364 Marno János: Regénysirató. In: Jelenkor, 1990. 11. 878. 
365 Erdődy Edit: Halálfúga – prózában. In: Jelenkor, 1990. 11. sz. 888. 
366 Wirth Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. In: Vigilia, 1990. 11. 876. 
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aspektusait hangsúlyozó írások közt a szöveg írói megformáltságának sikeressége 

tekintetében konszenzus jöhet létre. Mindazonáltal a következőkben nem törekszünk 

Kertész alkotásának irodalomkritikai értékelésére, ehelyett arra kívánunk koncentrálni, 

hogy fikcionális összetettsége felől fogjuk vallatóra a szöveget. Számunkra a Kaddis 

ugyanis egy olyan irodalmi fikcionálási technikára szolgál példaként, amelyben a képzelet 

feldolgozza önnön „világtalanítását”, az álomról való leválását, s ezt a határátlépést képes 

felmutatni önmaga egzisztenciális teljesítményeként. Ahogy Szilágyi Márton írta, a 

regényben a „lét változtathatatlan szerkezete az igazi kérdés”, ezért a megértésnek az 

„egész rejtélyére kell irányulnia, Auschwitz világszerűségére”.
367

  A világot azonban csak 

a képzelet képes annak sötét oldala, a nemlét világtalan, vak terrénuma felől olvashatóvá 

tenni, ahol az emberi egzisztencia végességének tapasztalata is feltárulhat.     

 

  

VI. A KADDIS IRODALMI FIKCIÓJA 

 

Az 1990-ben megjelent Kaddis a meg nem született gyermekért a Kertész életmű egyik 

legsikerültebb epikai alkotásaként értékelhető. Kertész önéletrajzi betéteket tartalmazó 

különböző munkáiból többé-kevésbé a mű szövegének keletkezéstörténete is 

rekonstruálható: a regényt az író 1987 júliusában kezdte el írni, ami hosszabb szünetek 

után végül 1989 tavaszára készült el.
368

 Más szépirodalmi fordítások mellett Kertész 

Nietzsche-fordítása 1986-ban, Freud Michelangelo Mózesének magyar változata 1987-ben,  

A kudarc 1988-ban látott napvilágot, a publikált műveknek ezt a sorát zárja le időlegesen a 

Kaddis megjelenése. A regény Auschwitz újabb fikcionálásra kínál példát, s Kertész 

egzisztencialista szemléletmódjának megfelelően dolgozza fel a holokauszt problémáját.  

 Auschwitz biopolitikai totalitarizmusa a rasszista antiszemitizmus szélsőséges 

példájaként a zsidóság totális megsemmisítését tűzte ki célul. Ez a terv a faji (és vallási) 

alapon meghatározott zsidók kiirtását kísérelte meg, mintegy úgy kívánván megszakítani a 

zsidó generációk leszármazási sorát, hogy írmagja se maradjon az élőknek. Auschwitz 

áldozatai ebben az értelemben nem csupán saját halálukat halták, hanem mindazon 

utódaikét is, akiknek szülőként sosem adhattak életet. A holokauszt nem csak azok 

haláláról szól, akik elpusztultak a zsidóüldözések során, hanem azokról is, akik soha nem 

születhettek meg. Róluk és értük szól Kertész a zsidó halott imát címébe beemelő Kaddisa, 

a meg nem született gyermek regénye. Kertész vitatott témaválasztása és fikcionális 

problémafelvetése, értelmezésünk szerint alapvetően a genocídium áldozataival való belső 

írói azonosulásra vezethető vissza. Kertész regénye annak lehet tehát szemléletes példája, 

hogy a holokauszt halottaival való sorsközösség vállalása kiterjedhet egészen addig, hogy 

az áldozatokkal együtt elpusztult meg nem született következő nemzedék tanúságát is 

magára vállalja a holokauszttúlélő. A túlélő valódi közösségét a holokauszt-zsidók 

közössége jelenti, a náci zsidóüldözések alatt elpusztultak milliói és túlélői. A holokauszt 

irodalmi fikcionálásának paradoxona, hogy nem lehet „győztesen”, az örök túlélést 

dicsőítve megvalósítani, ezért amikor megszakítja a nemzedéki leszármazás fonalát, 

Auschwitz negativitása beteljesedik a túlélőn.    

                                                
367 Szilágyi Márton: Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. In: Alföld, 1990. 12. 72. 
368

Az írásmű azonban egy jóval korábbi, 1976-os májusi viharos éjszaka emlékeit is feldolgozza. „Szigliget. 

Még mindig 19-e. Éjjel fél kettő. Konyak, idegcsillapító. Odakint nagy vihar. A távolban vörhenyesen 

fellobbanó víztükör. És végre a megtérés érzése, végre a felszabadulás, végre a terv: KELETKEZÉS – egy 

meg nem született regény szimfóniája (mint alcím). Beszélni, vallani, mesélni egy lélek felszabadulásának 

történetét, nem is: a kegyelem történetét akarom.” A konstrukció előtti regény megírásának terve nem vezet 

közvetlenül a Kaddishoz, hanem előbb A kudarc megírásában ölt formát. A feljegyzéseit mintegy tizenegy év 

távlatából újraolvasó szerző ugyanakkor egy az életét meghatározó szükségszerűséget vél felfedezni a 

regényeire utaló korábbi jegyzeteiben.  Kertész: Gályanapló. 75-76., 79., 260.  
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A következőkben Kertész regényét mint egzisztencialista irodalmi alkotást 

értelmezzük, a műelemzés és szövegolvasás során a korábban az esszék interpretálásakor 

kifejtett elméleti összefüggésekre kívánunk támaszkodni.  

A regényben az elbeszélő a túlélő hangján szólal meg. A fiktív túlélő az író 

szerepében beszélve mondja el saját történetét, alapvetően tehát írói egzisztenciája felől 

érti meg önnön létét. Ez az egzisztenciális létértelmezés nem csupán elméleti 

gondolatmenetekből áll, hanem kifejezetten egy egzisztenciális döntésen – az apaság 

elutasításán – alapul. Amint azt a mű nyitószava is jelzi, a túlélés feldolgozásának a 

tagadásként érvényesülő negativitás az alapmozgatója. A túlélő léte egzisztenciálisan 

meghatározott, ami azt jelenti, hogy egy határszituáció alanya (Jaspers), s két olyan 

alternatíva áll nyitva előtte, amely alapvetően meghatározza létét: az apai szerep vállalása 

vagy annak megtagadása. A túlélő negatív válasza az egzisztenciális munkaként értett 

írásnak teremti meg a lehetőségfeltételét, ami az elbeszélő helyzetét oly módon 

pozícionálja újra, hogy leválasztja az esszenciáról, alkalmat ad a független író egzisztencia 

körülhatárolására, s megnyitja annak képzeletét a semmi, a nemlét irányába. Az 

esszenciális létformát a regényben a túlélő felesége jeleníti meg, akinek gyermekvállalási 

óhaja annak jele, hogy létezését („életösztönét”) egzisztenciális értelemben érintetlenül 

hagyta a negativitás működése. Kertész epikai alkotásának sajátos vonása, hogy az 

esszenciális létértelem női figurákban összegződik, amelynek alapját az imaginárius sajátos 

típusa jelenti. A képzelet általi önmegértés esszenciális jellege egy olyan egzisztenciával 

áll szemben, amelynek létmegértése az írásnak köszönhetően rendelkezik a nemlétre való 

hangoltság tapasztalatával is. Kertész regényének fikcionális struktúrája úgy állítja 

különálló pozícióba egymással az esszencia és az egzisztencia létmódját, hogy a 

képzeletbeli két módozata ellentétes irányból dolgozza fel az élet Auschwitz utáni 

valóságát. A túlélő író képzeletének a világtalan semmi felé forduló oldala az esszencia 

számára ismeretlen marad, márpedig ezen nyugszik az írásmódnak a regényben megjelenő 

egzisztencialista karaktere.    

A Kaddis felépítésében az álom is fontos jelentésképző funkcióval rendelkezik. 

Amint látni fogjuk, a túlélő érzékeli az álom mitikus hatalmát is, amivel az írói munka 

demitologizáló teljesítményét állítja szembe. Az apa Kertész regényében csak a 

negativitást önnön létében is elszenvedő írói egzisztencia számára jelenhet meg Auschwitz 

Apaisteneként, azaz az álom által létesített mitológiai konstrukcióként. Az irodalom 

lerombolja és felmutatja a mitologikus diskurzus oneirikus megjelenítését, miközben a 

túlélő – azáltal, hogy megtagadja azt –, kivonja önmagát e mitikus jelentésképzés hatalma 

alól. A gyermeki álomvilág elutasítása a holokauszttúlélőt visszaveti önnön belsőjére, 

amelyből kiindulva nyílik mód az autentikus írói egzisztencia felépítésére. Az esszenciális 

létmód számára elrejtett benső Kertész regényében a mag írói értelmezése, megalkotása 

eredményként formálja meg az autentikus írói egzisztenciát. A mag jelöli az egzisztenciális 

ön- és létmegértés azon viszonyítási pontját, amelyet birtokba véve a túlélő saját Önmaga 

lehet. Az egzisztenciális létértelmet szavatoló és az alanyi identifikáció számára 

centrumként megmaradó mag az írói figura helyét jelöli, aki megtagadja álmait (ez esetben 

a gyermeket), hogy irodalomként fikcionálhassa azt. A vágyálom beteljesülésétől mindig 

megfosztott kertészi túlélő ezen a módon határozza meg önmagát írói egzisztenciaként, 

amely a holokauszttúlélő létének negatív ontológiai értelmeként nyeri el beteljesülését. A 

túlélő az írás révén saját egzisztenciájaként birtokba veszi a magot, ami az író képzelete 

számára megnyit egy másik dimenziót, a lét alaptalanságát, a nemlét ontológiai értelemben 

vett tapasztalatát. A túlélő egyik oldalról ennek a semminek az ellenében, másrészt az 

esszenciális létmódtól elkülönülten viszi színre az általa írt szövegben saját, független 

egzisztenciával bíró írói pozícióját.            
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VI. 1. 1. A TÚLÉLÉS 

 

A Kaddis irodalmi fikciója Auschwitz témáját a meg nem született gyermek történetének 

elbeszélésén keresztül dolgozza fel. Auschwitz negativitása meghaladja A kudarcban 

ábrázolt anorganikus anyag írói feldolgozását, s az emberi kapcsolatok szintjén fejti ki 

hatását. A regény egy sikertelen családalapítás történetéről szól, ahol a holokauszttúlélő – 

elutasítva felesége kérését –, megtagadja az apai szerep elfogadását. A szöveg szereplői 

síkján két egymást kizáró holokauszt-interpretáció szólama ütközik egymással: a feleség a 

közös utódban látja az Auschwitz-ra adható egyetlen érvényes választ, ezzel szemben az 

elbeszélő a magányos írói munkában, a negativitásból inspirációt merítő, alkotó író-

egzisztenciában. A szereplők közti konfrontáció a túlélésként élhető élet „szellemi 

létformájának” is új jelentést kölcsönöz.    

A gyermek születésének megtagadásával a túlélőnek számot kell vetnie azzal a 

létformával, ami nem születhetett meg, a születés előtti létezés sajátos létmóduszával. A 

Kaddis megírásával Auschwitz-hoz hozzátartozik az a sajátos privatív létmód is, ami nem 

születik meg testként, ennél fogva nem lehet része a halál tapasztalatában sem. Erről a 

problémáról beszél A Marx kísérteteiben Derrida, amikor az igazságosság és a nemzedékek 

politikájánál nélkülözhetetlen momentumnak tartja a fantommal, a kísértettel és 

szellemekkel való találkozást, „azokat a másokat, akik már nincsenek, vagy még nincsenek 

ott, jelenleg élőkként, akik már halottak, vagy akik még meg sem születtek”.
369

 A meg nem 

született gyermek így teremt kapcsolatot mindazokkal, akik test nélkül, korporális létezés 

híján egzisztálnak. Az egzisztálás fizikai realizációt nélkülöző módozata a preegzisztens lét 

filozófiai kérdéséig vezet el. Kertész prózaírása először a Kaddisban szembesül az emberi 

preegzisztencia problémájával, amiről a regény a túlélő élettörténetének elbeszélésén 

keresztül ad számot.       

A születetlen gyermek a túlélő egzisztencia létében mint annak preegzisztens 

meghatározottsága jelenik meg. A regény elbeszélője ezért beszéli el egyes számban, saját 

életének eseményeként az ontológiai határtapasztalat egzisztenciális formáját. A regény 

egzisztencialista túlélője az önnön létét is megrendítő negativitáson keresztül találkozik a 

preegzisztencia problémájával, aminek elsődleges lehetőségét a tagadás teremti meg. A 

túlélő egzisztencia ezen a határon a semmi tapasztalatával szembesül, mivel az elutasított 

gyermek ontológiai értelemben nem létezőnek tekinthető. A túlélő léte tehát beletartott a 

preegzisztencia semmijébe, s ezt a nemlétet megtapasztalva kell egzisztálnia önnön 

létében. A regény elbeszélőjének kényszeres, mániákus beszédmódja azt a szorongást 

szólaltatja meg, amelyet a túlélő önnön létének alaptalan semmisségének felnyílásakor 

érzékel. Amikor a tagadással megtörténik ennek a fenyegető mélységnek a kitárulkozása, a 

párkapcsolat nyújtotta egzisztenciális biztonság alapjai megrendülnek, s a túlélő 

visszavettetik önnön magányos lenni-tudására. A semmi szorongató közelségével szemben 

az egyetlen ellensúlyozó erőnek a semmit folyamatosan szóra bíró írói munka bizonyul. A 

megszólaltatott, verbalizált semmi a túlélő egzisztenciája, amelyen keresztül az elbeszélő 

megérti önnön létét. A túlélő létének ezt a semmis alapját a születetlen gyermek nemléte 

jelöli: 

 
„mind határozottabb körvonalat öltött bennem egy kérdés, és ez a kérdés te vagy, 

pontosabban én vagyok, de általad kérdésessé téve, még pontosabban (…) az én létezésem a 
te léted lehetőségeként szemlélve”

370
 

                                                
369 Derrida: Marx kísértetei. Az adósállam, a gyász munkája és az új Internacionálé. Ford: Boros János, 

Csordás Gábor, Orbán Jolán. Jelenkor, Pécs, 1995. 8. 
370 Kaddis. 9. (kiemelés a regényben) 
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A semmi tapasztalata Kertész egzisztencialista irodalmi nyelvének korábban is konstitutív 

eleme volt. A Kaddis nóvuma, hogy a semmi érvényességét úgy terjeszti ki az emberi élet 

szintjére, hogy a negativitás az embert gyilkosként jelöli meg. A halál nem az élet  

természetes befejezése, hanem virtuális értelemben vett erőszakos cselekedet, ember által 

előidézett halál tehát. S a Kaddis túlélője virtuális gyilkosként azért öli meg születetlen 

gyermekét, hogy ő maga életben maradhasson.
371

 A túlélés letörölhetetlen szégyene, 

amiben Auschwitz logikája ölt testet, hogy kizárólag (ön)pusztítás árán folytatódhat. A 

negativitás ilyen gépi mechanizmusa a túlélőt magányos száműzötté változtatja, aki 

társtalan egyedüllétében az írás által próbál gyógyírt találni a felfoghatatlan traumájára. 

A Kaddis alapvető újdonsága, hogy nem önmagában Auschwitz túlélése, hanem a 

túlélés túlélése áll a középpontjában. A túlélés másodfokú értelmezése többek közt arra 

keresi a választ, hogy túlélve a koncentrációs tábort, a hazatérést követően miként 

folytatható az elbeszélő élete. A túlélő túlélésének fenntartható állapota az ideiglenes 

albérleti élet képében jelenik meg, ami a felszabadított buchenwaldi lágerélet 

folytatásaként, egyfajta átmeneti szabadságtudat meghosszabbításaként nyeri el 

jelentését.
372

 A túlélésként élhető élet ilyen „súlytalanul” szabad időszakát zárja le 

végérvényesen az apaság visszautasítása.  

 
„megmaradtam, tehát vagyok, gondoltam, nem, nem gondoltam semmit, csak voltam (…) 
mint egy budapesti megmaradt, aki megmaradásából nem csinál gondot, nem érzi szükségét, 

hogy megmaradását igazolja, hogy megmaradásához célképzetet fűzzön, igen, hogy 

megmaradását diadalra váltsa, akár mégoly csöndes, mégoly diszkrét és meghitt, ámbár 
lényegében mégiscsak az egyetlen valódi, az egyetlen lehetséges diadalra, amilyen e 

megmaradt létnek, tehát önmagamnak az utódokban – az utódban – benned – 

meghosszabbított és megsokasított továbbélése, túlélése lenne – lett volna – (…)”
373

 

 

A Kaddis végső belátása a túlélés túl nem élését fogalmazza meg saját igazságaként. A 

túlélés lezárásával a túlélő egy új típusa lép színre, akit a regény szövege a 

„magántúlélő”
374

 megnevezéssel illet. Kertész epikájában ezzel egy új mozzanat jelenik 

meg, amelynek értelmében Auschwitz-ra érvényes válasszal – a családalapítással és a 

genealógia folyatatásával szemben – csak a túlélés redukált, szinguláris formája szolgálhat. 

A kudarc elbeszélő figurája még a közös otthon és a békés együttélés világában probléma 

nélkül találja meg a közös hangot feleségével, a Kaddis magántúlélője már másokkal 

megoszthatatlan, társtalan egzisztenciaként ismeri fel önnön léthelyzetét.   

 A gyermek nemzésének visszautasítása, a genealógia megszakítása után a túlélő az 

írás kreatív alkotómunkája által tölti be az életében támadt űrt. Egy traumatikus éjszakán 

az írás új értelmet nyer, amennyiben sírásássá, az önpusztítást regisztráló tevékenységgé 

változik át:       

 
„(…) ez az éjszaka csak a kezdet volt, (…) az első lépések egyike az igazi tisztánlátás, vagyis 

a tudva tudott önfelszámolás hosszú, hosszú s ki tudná még meddig tartó útján, kezdeti 

kapavágás a sírhoz, amelyet magamnak – most már kétségtelen – a felhőkbe ágyazok. És ez 

                                                
371 „te nem vagy, én pedig teljes biztonságban tudhatom magam”  uo. 9. 
372 „… ezt az élményt, a szabad lágeréletem felejthetetlenül édes és óvatos élményét hosszabbítottam meg 

albérletéletemben, ezt a minden felismerések utáni és előtti, semmiféle életsúlytól, legkevésbé magától az élet 

súlyától nem terhelt élet élményét, azt, hogy élek ugyan, de úgy élek, hogy bármikor visszajöhetnek a németek 

(…). … nem is egészen volt ez élet, inkább csak élés, igen, túlélés (kiemelés K. I.), hogy pontosabb legyek.” 

Uő: Kaddis. 81-82. 
373 Uo. 40-41. 
374 „(…) magánembernek születtem, mondotta J. W. G., magántúlélőnek maradtam, mondom én, legföljebb 

műfordító vagyok még valamelyest, ha már vagyok és lennem kell..” uo. 23. 
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a kérdés – az én életem a te létezésed lehetőségeként szemlélve – jó vezetőnek bizonyul, igen, 

mintha kis, törékeny kis kezeddel kézen fogva vinnél, vonszolnál ezen az úton (…)”
375

 

 

Az „élőhalott” túlélőt a meg nem született gyermek fantomja vezeti a felhősír felé. A felhő 

nyelvtelen útján történő haladás, test és psziché elválasztásának folyamatát, a túlélés miatt 

folyamatos halasztásban lévő halál processzusát jelöli. A halál éjszakájába való 

önfelszámoló előrehaladás egyúttal azonban az „igazi tisztánlátás” megismerésének 

ösvénye is. A gyermek keze, egy olyan „testetlen test”
376

 végtagja, amely beírja a szövegbe 

a szellem és a kísértet, a „születetlen gyermek” és az „élőhalott” túlélő különbségét.  

 A Kaddis fikciójában az elbeszélő saját nyelvi képzelete által létesített figura. Az írás a 

képzelet olyan megmunkálását jelenti, amely folyamatosan kimozdítja a túlélőt abból az 

állapotból, amely az álom világába történő beleveszéssel fenyegeti. A képzelet 

negativitására alapozott írástechnika teremti meg a magántúlélő írói egzisztenciáját, aki 

saját halálát is mintegy beledolgozza az „álomfelhők” világába. Az önfelszámolás egyúttal 

a felhők általi takarás, elfedés megszüntetése is, az írás által megásott sír lyukat, üreget 

létesít a felhőzeten belül, ami a szükséges írói „tisztánlátás” kialakításának alapfeltétele. A 

felhők takarását megszüntető folyamatot a gyermeki kéz irányítja, ami a semmi üressége, a 

túlélő létének ontológiai értelemben vett alaptalansága felé vezeti a fiktív írót. A 

szövegben színre vitt, fikcionált írás az írói egzisztencia megformálásának útját szemlélteti, 

azt a változást, ahogy a túlélő megszabadul illúzióitól, álmaitól, s szavakba önti képzeletét, 

a nyelvi képzelet által meghatározott írói egzisztenciáját.  

 A regényben Auschwitz negativitása a szöveg első kifejezésében – a „Nem!” – 

tagadószóban érhető tetten. A negáció úgy jelöli ki a nyelv státuszát, hogy az epikai mű 

egzisztenciális értelemben hű marad a holokauszthoz, nem lép ki tehát az Auschwitz 

vetette hosszú, sötét árnyékból. A „nem” nyelve fikcionális jelentésében önimplikáló 

beszédmód, olyan diskurzusforma, amely a tagadásra építi fel specifikus fikcionális 

megszólalásmódját. Kertész prózaírásában első alkalommal fordul elő, hogy a negativitás 

nyelvi formát kap, s a tagadás aktusán keresztül szóra bírja azt a negativitást, amely 

mindezidáig csak a „nyelv tudattalanjában”, lappangva fejtette ki hatását. A saját képzelete 

által megteremtett túlélő a tagadás verbális megfogalmazásán keresztül pozicionálja 

önmagát, de a nemzésre kimondott negáció eredményeként formálódik meg egzisztencia és 

esszencia, álom és képzelet különbségének új konstellációja is.    

A tagadószó elsősorban a gyermeknek szól, aki világrajöttének elutasításán 

keresztül lép be a túlélő létezésébe. A regény a túlélő és a meg nem született gyermek közti 

kontaktus textuális megformálásában egy olyan figyelemreméltó poétikai megoldással él, 

amelyre mindezidáig a Kertész-recepció kevéssé figyelt fel.
377

 Azokon a szöveghelyeken, 

ahol a túlélő monológja szóba hozza a gyermek megtagadására vonatkozó érveit, a 

mellérendelő, rövid tagmondatokból felépülő zaklatott, dramatizált dikcióban ismétlődő 

beszúrások, beékelések szakítják meg az elbeszélői diskurzust. Az ismétlődő cezúrák a 

tagadószó visszatérő használatában is tetten érhetők, de ezekben az esetekben az elbeszélői 

monológ egysége még fennmarad. Az elbeszélés grammatikai szerkezete akkor változik 

meg érdemben, amikor a túlélő újból és újból megszólítja a meg nem született gyermek 

fantomját. Mégpedig oly módon, hogy egy nyelvi extrapoláció révén ismétlődően 

felfüggeszti az elbeszélés linearitását, megtöri a szukcesszív diegézist, olyan nyelvi 

töréspontokat hozva létre, amelyek átformálják a szöveg beszédmódjának kommunikációs 

karakterét. A túlélő monológja a vokatívusz alkalmazásával fiktív dialogikus 

beszédhelyzetet létesít a gyermek kísértetével. A regénynyelv ezeken a pontokon újra és 

                                                
375 Uo. 23. 
376 Derrida: Marx kísértetei. 163. 
377 A kevés kivételek egyike: Molnár Sára: ugyanegy téma variációi. 181.,  
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újra megidézi a kívülállót, aki csak gondolatban létezhet, s akit ezért a regény mindig 

idegenként tesz jelenvalóvá. A túlélő egyedül neki mondhatja, hogy rólad szól a történet.                    

  
„’Nem!’ – üvöltötte, vonította bennem valami, rögtön és azonnal, amikor a feleségem először 
kerített szót róla – rólad –, és szűkülésem csak lassan, tulajdonképpen, igen, hosszú-hosszú 

évek múltán csitult bennem valami mélabús világfájdalommá (…)”
378

     

 

Az idézet aposztrophikus prózapoétikai művelete hiányában is jelenlévő teszi azt, aki nem 

létezik, arcot és létet kölcsönözve a születetlen gyermeknek. A megszólított Te alanya 

folyamatosan kimozdítja, kibillenti a túlélő egymásba hurkolódó hosszú mondatait, s a 

ritmikus beékeléseknek ezek az időlegesen kitérítő műveletei felfüggesztik a kényszeres 

beszédáradat folyamát. Az elbeszélő-túlélő megszólítja a megtagadott gyermeket, akiben – 

„benned” – folytathatta volna a túlélés szabad lágeréletre emlékeztető állapotát, akiről – 

„rólad” – a történet szól, aki – „te” – a nemlétével alapjaiban tette kérdésessé a túlélő 

túlélését. Az aposztrophé (benned, rólad, te) újra és újra félbeszakítja a monologizáló 

narrációt, amely cezúra visszaírja a regénynyelv megformáltságába a genealógia, a testi 

leszármazás megszakítását. A nemzedéki leszármazási láncolat elvágása olyan traumatikus 

tapasztalat, amelynek nyelvi megszólaltatása Kertész művében az ismétlés, a 

határtapasztalat, a cezúra és szétválás alakzatain keresztül valósul meg.  

A regényzárlatban a túlélő egy „sodró folyam fekete vizében” alámerülve búcsúzik. 

Ez az egy irányba tartó, hömpölygő mozgást jelölő akvatikus összefüggés 

visszakapcsolható a szöveg elbeszélés-technikájához is. A túlélőt jellemző rögeszmés 

beszédkényszer és paranoiába hajló feltartóztathatatlan monologizálás a folyamszerű 

áradáshoz hasonlít, aminek megállíthatatlan mozgása szükségszerűen magával sodorja az 

elbeszélőt magát is. A folyó vizének ilyen áramlása a képzelet intencionalitást és szilárd 

formát nélkülöző, alaktalan jellegének feleltethető meg, amelynek önmagában rögzítetlen 

potencialitását a narráció kontrollja tereli a nyelv medrébe. Amikor a mű zárlatában a 

túlélő az alámerülés pillanata előtt még egyszer felmutatja saját életét, ez a gesztus azzal 

állítható párhuzamba, ahogy a vokatívusz révén a megtagadott gyermek is mintegy 

kiemelkedik a képzelet hömpölygő áradásának engedelmeskedő kényszeres monológból.  

Kertész első alkalommal a Kaddisban alkalmazza ezt a parataktikus, szaggatott, 

monologikus elbeszélésmódot, ami sok tekintetben Thomas Bernhard hatására vezethető 

vissza.
379

 Az aposztrophé beiktatása azért figyelmet érdemlő prózapoétikai eljárás, mert 

képes a most időpillanatában időlegesen megdermeszteni a narratíva temporális 

szekvencialitását. A nem létező gyermek vokatívusza a képzeletbeli áramlásába belevetett 

túlélő számára olyan nyelvi fogódzót jelent, amely folyamatos ellenhatást fejti ki a 

sodródással szemben, mintegy felszínen tartja az önnön beszédének imaginárius folyamába 

alámerülő elbeszélőt. S ebben az összefüggésben a gyermek keze is a sodrásnak kitett, s 

abban tehetetlenül vergődő túlélő felé nyújtott segítségként értelmezhető. A Kaddis 

folyamszerű dikciója közvetetten utal az élet folyójára, de még inkább a Léthé, a felejtés 

folyójára, amelynek elemésztő hatalma azzal fenyegeti a holokausztot, hogy kitörli az 

emlékezetből. A vokatívusz negativitása ezzel a hatásmechanizmussal szemben állandó 

visszakapcsolást jelent egy felejthetetlen igazság (a-létheia) irányába, ami a születéssel 

sosem lépett be az élet folyamába, ezért érintetlen annak érzéki-időbeli, permanens 

kibomlásban-keletkezésben megnyilvánuló létezésétől. A megszólítás a túlélőt a létét 

meghatározó semmi, nemlét irányába fordítja, ami állandó feszültséget generál az élet 

                                                
378 Kaddis. 9. A metalepszisre példaként lásd még a regény korábban idézett részleteiből: „önmagamnak az 

utódokban – az utódban – benned – meghosszabbított és megsokasított továbbélése, túlélése lenne” és „az én 

létezésem a te léted lehetőségeként szemlélve” mondattöredékeket. 
379 Györffy Miklós: Thomas Bernhard Magyarországon. In: Jelenkor, 2005. 1. 64-65. 
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folyásának engedő képzelet visszafordíthatatlan mozgása és a statikus, kimerevített 

haláltalan pillanat között. A Kaddis epikai nyelve elsősorban ennek a polaritásnak 

igyekszik jelentést kölcsönözni.  

A meg nem született gyermek Kertész regényének alaptémája, amelynek sokat 

vitatott feldolgozása elsősorban Nietzsche hatására vezethető vissza. Nietzsche A tragédia 

születésében idézi Midász király esetét Szilénosszal, amikor a dionüszoszi bölcs az 

emberélet jelentését firtató királyi kérdésre nevetve csak annyit válaszol: 

 
„A legjobbat te el nem érheted: a legjobb neked meg nem születni, nem lenni, semminek 

lenni.”
380

 

 

A születést nélkülöző preegzisztencia primátusa a túlélő egzisztenciális létmegértésének 

olyan szakadékát jelenti, amelyet az ember sosem képes teljes egészében feldolgozni, 

viszont nem is képes előle kitérni. Pontosabban az egzisztencialitás a negativitáson 

keresztül folyamatosan érintkezik a nemlétnek ezzel a tartományával, miután csak ez 

biztosítja számára, hogy ne veszítse el önmagát, ne vesszen bele a világra hanyatlott akárki 

létmódjába. Mindez azt jelenti, hogy a túlélő írói egzisztenciája a túlélő létében kaput nyit 

a semmi preegzisztens tapasztalatára, s ezáltal nem enged annak a késztetésnek, amit 

Kertész művében a női szereplők képviselnek, a vágyálmok beteljesülését ígérő álmodó 

képzeletnek (esszencia) az álmától megfosztott negatív képzelettel (az egzisztenciának) 

szembeni elsőbbségére apellálva. Ebből fakad, hogy az Auschwitz-ra a gyermekszüléssel 

kielégülést és választ remélő női vággyal ellentétben a túlélő a magántúlélő izolációját és 

az írás negativitását, az egzisztencialista irodalmi fikció kimunkálását választja.        

 

 

VI. 1. 2. A NŐ ESSZENCIÁLIS ÁBRÁZOLÁSA – A KÉPZELET FIKCIONÁLIS 

SZINTJE 

 

Kertész regényében az elbeszélői monológ a negatív, álomtalan nyelvi képzelet igazságát 

szólaltatja meg. A túlélő az egzisztencia és esszencia különbségét az írás és az élet 

feszültségeként érzékeli, az írói egzisztencia ellenpontját a szövegben a női figurák 

esszenciális meghatározottsága képviseli. Az esszencia feminitásának epikai kidolgozása 

Kertész művében két szöveghely kapcsán értelmezhető. A következőkben elemzendő két 

részlet azonban különböző irányból írja le az esszencia képzeletbeli jelentését. A tükör 

előtt ülő piros pongyolás női figura a képzetalkotó tudat összefüggésében értelmezi a 

képzeletet, azt példázva, hogy milyen a tudat által meghatározott képzeletbeli esszenciális 

létmódja. A képzeletnek ezt a fenomenális reprezentációját a képzelet másik ábrázolása 

egészíti ki, amikor a képzetalkotó tudat eltűnik, s ennél fogva érzékelhetővé válik az 

imaginárius tekintet és textúra kapcsolatára épülő dimenziója. A női test mint a 

szövetmaterialitásból egybefonódó imaginárius megjelenítése a lepelként, textíliaként, 

fátyolként megnyilatkozó érzéki látszat jelentését is értelmezhetővé teszi.    

 

 

 

 

VI. 1. 2. a. A képzetalkotó tudat – fenomenális képzelet 

 

Kertész regényének egyik legfontosabb epizódját az alábbiakban idézendő és elemzendő 

részlet képezi. A szövegrésznek elsősorban az kölcsönöz kitüntetett jelentőséget, hogy 

                                                
380 Nietzsche: A tragédia születése. 37-38. lásd még Kertész: Valaki más. 111. 
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belőle a maga teljes komplexitásában kiolvasható a képzetalkotó tudatra vonatkozó sajátos 

esztétikai tapasztalat struktúrája. A képzetalkotó tudat a megismerésnek azt a sajátos 

fázisát jelenti, amikor a tudatban megjelenő képzetek kvázi-jelenlétet kölcsönöznek az 

elképzelt dolognak. A képzeletbeli ilyen reprezentációja nem az álombeli képzeletet mint 

az „önkonstituáló világban való eredeti jelenlétet”, hanem az éber tudat képalkotását 

értelmezi, ami a „konstituált világban való kvázi-jelenlétre” vezethető vissza.
381

 A képzelet 

redukált fikcionálásával találkozhatunk tehát, amikor a tudat teljesítménye korlátozza az 

imaginárius kibontakozását. Amint azt korábban Sartre irodalom-felfogása kapcsán 

jeleztük, az elkötelezett irodalomban nem a világ, hanem az alany tükröződik a nyelvben, 

mégpedig oly módon, hogy az alany tudatában van annak, mások is látják.
382

 A Kaddis a 

képzetalkotó tudat fikcionálásakor a túlélő tudatába enged betekintést, megmutatva annak 

képzelet által meghatározott belső világát.  

Az elbeszélő múltjának legfontosabb élményét – első találkozását a női test 

kísérteties tapasztalatával – egy gyermek nézőpontjából eleveníti fel. Az esemény 

meghatározó változások elindítója, amennyiben a jelenet tudati szinten megteremti a túlélő 

identifikációjának alapját. Amint a regény felidézi a történést, a szöveg narrátora azonosul 

a látvánnyal, amely önazonosságának, identitásának jelentésmeghatározó tényezőjévé 

alakul át. A regény ezen kulcsfontosságú része egy jelenetet tár az olvasó elé: alföldi 

nyaralásának alkalmával a kisfiú véletlenül benyit egyik rokonának szobájába, ahol egy nőt 

pillant meg, amint a tükör előtt ül.  

 
„(…) és egy reggel óvatlanul benyitottam a hálószobába, majd, nem hangosan ugyan, csak a 
bensőmben sikoltva máris kifordultam onnan, mert valami iszonyút láttam, ami úgy hatott 

rám, mint egy obszcenitás, melyre, már csupán a koromnál fogva is, nem érezhettem magam 

fölkészültnek: egy kopasz nő ült a tükör előtt, piros pongyolában. (…) a rokon néni, 
levetkőztetett, kirakati bábuéhoz hasonló, fényes fejével, hol egy hulla, hol a nagy parázna 

képzetét keltette bennem (…).”
383

 

 

A kopasz nő elbeszélő általi megpillantása a Kaddisban a képzetalkotó tudat 

látástapasztalatára nyújt példát. Az ajtónyitás alakzata a szövegben tiltott határátlépésként 

működik, ami egy ezidáig ismeretlen, zárt teret nyit meg, melynek centrumában a tükör 

előtt ülő nőalak látható. Az ajtónyitással feltáruló háromdimenziós tér, egy olyan „tiltott 

hely” világa, amely szimbolikája szerint általában üres vagy egy nő látható a 

középpontjában. Ezt a teret a képzetalkotó tudat toposzaként értelmezzük, amely egy belső 

tükör és egy külső tekintet által nyeri el eredendő határait.  

A szöveg által színre vitt látványnál az egyik fontos értelmezési kérdést a 

topográfia jelenti: a szobabelsőt és a kívülség területét egy határvonal osztja ketté, ami az 

érzékelés különböző perspektíváit jelöli ki. A szoba önmagában egy háromdimenziós 

benső teret alkot, aminek külső határát az ajtóküszöb jelenti. A regénybeli struktúra a tudat 

térbeli ábrázolását nyújtja, három elemet foglalva magába: a szoba térbeli immanenciáját, a 

női testet, a tükröt, valamint a küszöb exterritóriumát.  

A látvány szcenikája a képzetalkotó tudat határainak átlépésére épül, amely határ a 

szoba küszöbénél húzódik. A szövegbeli szereplők közül a hálóköntösét magán viselő női 

figura az „immanens néző”, míg a kisfiú a „kívülálló szemtanú” helyzetét foglalja el. A 

pongyolás hölgyet azért nevezhetjük „benső néző”-nek, mert a szoba háromdimenziós 

terében foglal helyet, s a tükörhöz való viszonya folytán néző pozíciót foglal el. A jelenet 

két szereplőjét az ajtónál egymásba nyíló belső és külső tér kapcsolja össze. A duális 

                                                
381 Foucault: Bevezetés Binswanger: Álom és egzisztencia című művéhez. 58. 
382 Sartre: Mi az irodalom? 40-42.   
383 Uo. 31. 
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nézőpozíció a képzeleti érzékelés megosztott összetartozását fejezi ki: az imaginárius női 

figura betölti a tudat belső terét, míg a kisfiú kívül marad.   

A szövegbeli szoba fikcionálási módja azt mutatja be, ahogy a tudat feldolgozza a 

képzelet tapasztalatát. A képzetalkotó tudat megjelenítésének a lehetőségfeltételét az 

ajtónyitás teremti meg, amennyiben ez a határátlépés nyitja fel a tudat belső zártságát. A 

tudat transzgressziójának aktusakor a kisfiú átlép a bent és az előtt közti választóvonalon, s 

ezzel az elbeszélő az önnön tudatába zárt képzeletbeli terébe nyer bepillantást.  

Az ajtónyitás önmagában gazdag és sokrétű értelmezési tradícióval rendelkezik.
384

 

Egy szoba ajtaját kinyitni, az érzékelés egy láthatatlan szintjén, önmagunkba való 

képzeletbeli belépést jelent.  Az ajtó megnyitja a képzelet megismerő teljesítménye előtt a 

tudat világát, ahova a tekintet enélkül a határátlépés nélkül nem hatolhatna be. Ahogy 

Didi-Huberman fogalmaz: „Az ajtóval, e dialektikus befejező képpel zárulna be – vagy 

tárulna fel – a tekintet története”.
385

 Az ajtó megnyitja a tudat képzeletbeli terét, s 

észlelhetővé teszi annak belső tartalmait. A képzetalkotó tudat a testet a tükör és a külső 

tekintet összefüggésében helyezi el, amelyet a túlélő képzeletbeli világának bensőjeként 

ismer fel. A Kaddisbeli jelenetnél a látvány végeláthatatlan küszöbéről kitáruló tér ezért a 

nézőben nyílik meg, hogy őt magát is megnyissa, s magába fogadja.
386

  

A szobajelenet az esztétikai tapasztalat szerkezete mentén épül ki, ahol (1) a tudat 

érzékelését a szoba (2) a testét a kopasz nő (3) a képzeletét a tükör dimenziója teszi 

lehetővé, s ehhez járul a szöveg negyedik poétikai komponenseként a történetet elbeszélő 

túlélő (4). A határátlépés nyelvi közvetítés nélkül megy végbe, a nyelv funkcióját az ajtó 

alakzata helyettesíti. 

    

1  tudat       –  szoba    

2  test         –   piros pongyolás kopasz nő            

3  képzelet  –  tükör              

4  túlélő      –  ajtó/tekintet 

 

(1) A szoba a tudat topológiai megjelenítése. A regénybeli jelenetben nem egy üres 

tér bensője nyílik fel, hanem a tudat imaginárius tartalmakkal telített belső világa. A tudat 

térformája a szövegben az emberi érintkezés legmeghittebb és legbensőségesebb 

területéhez kapcsolódik. A képzetalkotó tudatot a hálószoba titkai foglalkoztatják, annak 

sajátos képzetei töltik be bensőjét, s ennek megismerésére törekszik öntudatlanul is a 

gyermek, amikor átlépi a szoba határát.  

(2) Az empirikus érzékelhetősége a test reprezentációjához kapcsolódik, amit 

Kertész regénye a kopasz nő figurájával fejez ki. Az ő alakján keresztül észlelhető a fizikai 

test fenomenális vizibilitása. Az elbeszélő rokonának közvetlen láthatósága a test olyan 

percepcióját biztosítja, amelyben a test a tudat képzeteként adott. A test azonban nem 

önmagában, hanem nemi jelentésében – kifejezetten női testként – szerepel a szövegben. A 

női testhez a túlélő számára ellentmondásos képzetek társulnak, amelyek egyrészt élettelen 

holttestként, másrészt szexualizált jelenségként, nagy paráznaként írják le. A regény női 

szereplőjének különös megjelenése úgy mozgósítja a nőiséghez kapcsolódó, nemi 

különbségeket kifejező képzeteket, hogy azok értelmezése nem választható el a 

reprodukció tagadásától. A szöveg női figurája önmagában is sajátos jegyeket hordoz. A 

haj eltávolításának több oka is lehetséges: így például maszkulin jelentésében a hosszú, dús 

                                                
384 Georges Didi-Hubermann: A látvány végeláthatatlan küszöbe. Ford: Házas Nikoletta. In: Enigma 18-19. 

1998-1999. 108. 
385 uo. 102. 
386 Uo. 109. 
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haj zabolátlan szexualitásra, a tar fejbőr szerzetesi aszketizmusra utal.
387

 A haj levágása a 

börtönök és lágerek gyakorlatában megbélyegző szankcióként ismert, a II. világháború 

után számos országban alkalmazták a náci katonákkal viszonyt folytató nők nyilvános 

megszégyenítésére.
388

 A regényben a kopasz fej jelentéséről az elbeszélő apjától szerez 

tudomást: a pólisi nők vallási meggyőződésből borotválják le a hajukat, ezért viselnek a 

mindennapokban parókát, sátlit. A regényben a haj leborotválása tehát a vallási 

ortodoxiával és a regény alapproblémájával, a reprodukció elutasításával áll 

összefüggésben.  

(3) A tükör a képzeletbeli médiuma, ami a Kaddisban a tudat terében helyezkedik 

el. (Ha a tükör nem lenne a szobában, nem beszélhetnénk képzetalkotó tudatról) Ezen belül 

a regény a képzeletbeli médiumát a piros pongyolás nő tükör előtti pozíciójában viszi 

színre. Az idézett részlet tér-koordinátái úgy vannak kialakítva, hogy a tükör és a szoba 

észlelési határai nem esnek egybe. Ebből következően a nőalak látóhelyzete – miközben 

rendelkezik egy a tükörhöz képest külső látóhelyzettel – a szoba terén belül helyezkedik el. 

Láthatja tehát önmagát a tükörben, azonban a tükörben szemlélődő önmagára nem lát rá 

külső perspektívából mint a belépő gyermek. Az érzékelés ilyen ambivalenciája a 

képzeletbeli empirikus tapasztalatának tudatbeli szolipszizmusát írja le. A kopasz nő 

empirikus viszonyban áll a képzelettel, annak tudata nélkül, hogy saját szubjektivitása is 

kitett az imaginárius működésének. A regénybeli szituáció leírásában a női néző nem képes 

kilépni a tudat bensőjéből, s meghaladni az észlelés fenomenális szintjét. A kopasz nő mint 

benső néző és az előtte lévő tükör a női test és illuzórikus „tárgya” (tükörkép) közti 

kapcsolat szubjektivitását szemlélteti. 

A tükör előtt szituált női figura az észlelés nárcisztikus helyzetét jeleníti meg. A 

narcisszusi szcenika a tárgy nélküli autoerotikus szerelem illúziójának kifejezése, ahol a 

szubjektum önnön imaginárius láthatóságának foglya. Narcissus ezért lehet Kristeva 

számára a nyugati szubjektivitás történetének központi szereplője, a platóni idealitást 

spekulatív bensőséggé degradáló újfajta téboly (novitas fuoris) elindítója. A tükröződés 

ilyen bensővé válásának az imaginárius alkotja a lényegét:  

 
„Nárcissus tárgya a pszichikai tér; maga a reprezentáció, a fantázia.”

389
 

 

Az empirikus önszemlélet a tükörben tehát magát a képzeletet észleli, a tükör 

heterotópiája
390

az imaginárius érzékelhetőségének a lehetőségfeltétele. A tükörben látható 

mindig valaminek a képe, ezért a tükör a reflexív-duplikatív percepció tudását jelöli. A 

tükör általi megkettőződés az empirikus és a képzelet közti viszony sajátossága. A 

tükörkép megképződése feltételezi az empirikusan láthatót, amit visszatükrözhet, mivel 

tükörkép csak akkor létezik, ha van egy külső néző is. A tükör passzívan befogadja az 

empirikusan látható formáit, önmaga azonban eltűnik a tükörképekben, s az empirikusan 

látható (imaginárius) láthatatlansága marad. Tükörbe nézni az empirikusan létezőnek a 

képzelet illúziója által való látását jelenti. A test tükörképe önmagában élettelen és 

haláltalan, nem több mint egy érinthetetlenségében csupasz, árnyéktalan visszfény. 

Narcissus autoerotikus szerelme ezért saját képzeletének szól, amely szerelem csak addig 

létezik, amíg érzéki és képzeletbeli látás általi összefonódása fennáll.        

                                                
387 Nancy Huston: Anyák és harcosok. Ford: Daróczi Anikó. In: Magyar Lettre, 1997. nyár. 64. A tanulmány 

„Sámson-komplexus”-ként írja le a nemi önmegtartóztatás és a férfias harci erények közti – a hősi-katonai 

típusú kulturális szimbolikába illeszkedő – kapcsolatot. 
388 Yuval-Davis: Nem és nemzet. 65-67. 
389 Julia Kristeva: Nárcisz: az újfajta téboly. Ford: Babarczy Eszter. In: Café Bábel. 1995. 56.  
390 Foucault: Eltérő terek. Ford: Sutyák Tibor. In: Nyelv a végtelenhez. 147-156.  
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 A Kaddisban a tükör előtt látható kopasz nő képviseli a nárcisztikus megismerő 

pozíciót. A mű szövege azonban nem bocsátkozik a tükörkép és nézője közti viszony 

boncolgatásába. Ennek oka, hogy a regény nem a képzeletbeli esztétikáján alapul, hanem a 

szemtanú figurájával túllép az imaginárius novitas fuorisán, s eleve a képzetalkotó tudat 

közvetítésével viszi színre a tükör problémáját. Amíg tükör előtt helyezkedik el, a belső 

néző tekintete mindig bezárt marad a tudat terébe, határátlépés nélkül, kiszolgáltatva az 

imaginárius teremtette vizibilitás hatásának. Ezt szemlélteti a női figura mint benső néző 

tükörhöz való viszonya, akinek alakja a képzelet létesítette illuzórikus látványba feledkező, 

önmaga tükröződő láthatóságának tudati meghatározottságáról mit sem tudó élet realitását 

mutatja.  

A testi érzékelésnek alárendelt benső néző szituációja a tudatról ad képet, ahol a 

nőalak a vágyélet megtestesült alanya. A női test vágya a regényben a gyermek születésére 

vonatkozik, amely vágy azonban a túlélő döntése következtében nem ölthet testet. A női 

test végtelen reprezentációs lehetőségei közül Kertész regénye a tükör előtt ülő kopasz nő 

képét választja, s ez a szelekció nem különíthető el a reprodukció elutasításától. A mű 

olyan képet alakít ki a női testről, amelynek egyedi vonása, hogy megfosztja a női testet az 

anyaság lehetőségétől. Ez az átalakulás a regényben, amint erre a későbbiekben kitérünk, a 

férfi test és az apaság összefüggésében is végbemegy. Mindez elsősorban azt eredményezi, 

hogy a férfi és a női test jelentése nem redukálható az anya ás apa genealógiai 

szerepmintáira. A meg nem született gyermek felbontja a test nemi jelentésének 

homogenitását, s felszabadítja azt a genealógia és a fajfenntartás szülői szerepei alól. 

Mindez nem hagyja érintetlenül az identitás és a nemi különbségek viszonyát sem.
391

            

(4) A szemtanú túlélő a képzetalkotó tudat határainak megsértésével tekint be a 

fenomenális képzeleti világba. S bár a tudat immanenciájához képest a határon áll, a szoba 

felé forduló helyzete kijelöli és behatárolja perceptuális szabadságának mértékét. Amit a 

gyermek a küszöbről lát, indirekt módon, az ő helyzetét is meghatározza.  

A képzetalkotó tudat belső világába belépve a túlélő többé nem képes szabadulni 

mindattól, amit látott. A regény elbeszélője a tapasztalat feldolgozásakor saját tudatának 

képzelet általi feltételezettségére ismeri rá. S a túlélő a képzelet közvetítésével azért képes 

azonosulni a képzetalkotó tudattal, mivel a határsértés célja is voltaképpen ennek 

megtételére irányul. A túlélő azonosul a látvánnyal, hogy ezt követően immár tudatosan is 

úgy definiálja önmagát mint akinek az identitását a képzelet fenomenális látványa 

határozza meg: 

 
„értem már ki vagyok, tükör előtt ülő nő, piros pongyolában”

392
 

 

A Kaddis túlélője átlépi a nemi különbségek határait, s képzeletben azonosul a női 

szereppel. Az azonosulás a képzetalkotó tudat szintjén történik meg, ami azonban csak 

részben határozza meg a túlélő létét. A képzetalkotó tudat csak esszenciális jelentéssel 

rendelkezik, ami nem érinti tehát az egzisztencialitás régióit, ahol a túlélő megőrzi 

maszkulinitását. A szövegnek ezen a szintjén a túlélő elidegenedett akárkiként ismer 

                                                
391 A Kaddis problematikájának pontosabb megértéséhez járulhat hozzá azon etnológiai jelenség rövid 
ismertetése, amelyet Eliade idéz egyik munkájában. Egyik munkájában Eliade ismertet egy az általánosan 

elterjedt, a férfi és női nemi érettségre vonatkozó ifjúavatási szertartásoktól alapvetően különböző sajátos 

avatási formát. A subincisio beavatástípusban a beavatott a kétneműség (androgün) és a vér vallási értékét és 

jelentését sajátítja át. Ennek során a férfi beavatandót szimbolikusan nővé változtatják át, hogy így lehetősége 

nyíljon visszatérni abba a teljességbe, amely a nemi különbségek totalitásának kifejeződése. S azon okból, 

hogy a gyermeknek az anyától származó vére helyett saját férfivérre kell szert tennie, a rituálé alanyának 

testét vörös okkerral kenik be. Részletesebben: Mircea Eliade: Misztikus születések. Tanulmány néhány 

beavatástípusról. Ford: Vargyas Gábor. Európa, Bp., 1999. 56-60.        
392 Kertész: Kaddis. 33. 
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önmagára, olyan női figuraként, ami létének esszenciális dimenzióját mutatja be. Mindez a 

képzetalkotó tudat teljesítménye, amely redukált formában ad számot a képzelet valós 

teljesítményéről. A túlélő írói egzisztenciáját nem érinti a fenomenális metamorfózis, a 

nő/férfi váltás, az egzisztencia és esszencia közti különbségből eredően ez a pozíció a 

kreatúra-lét ábrázolásaként nyeri el jelentőségét.     

 
 

VI. 2. b. A képzelet textúrája – esztétikai képzelet 

 

Az esztétikai képzelet kilencvenes évek elején Kertész által megfogalmazott fogalma 

fontos változást jelölt a képzeletre vonatkozó tudásdiszpozíción belül. Ennek a váltásnak 

az elsődleges jelentősége abban áll, hogy a képzelet önmagában is érzékelhető 

diskurzusként tesz szert jelentésre. A képzelet esztétizáltsága egy olyan megváltozott 

percepcióra vezethető vissza, amely a fenomenális képzelet reflexív világát felfoghatóvá és 

áttekinthetővé alakítja át. Az érzékelhető képzelet azonban a fikcionálás eredeti aktusával 

építhető az irodalmi mű szerkezetébe.  

     Írásunk Nietzsche-olvasata az esztétikai fenoménként igazolható tragikus képzelet 

működésekor igyekezett leírni a látszat azon sajátos típusát, amely a szövet, textúra, lepel 

kettős takaró mozgásában nyilvánul meg. Az eltakarás és kitakarás, elleplezés és leleplezés 

a képzeletbeli esztétikai jelenségvilágát annak látszólagos minőségében teszi 

hozzáférhetővé. Kertész esztétikai képzelete hasonló módon épül be a Kaddis fikciójának 

szerkezetébe, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a szövettextúra a női test 

imaginárius megjelenítését végzi el. Az esztétikai képzelet meghaladja a fenomenális 

képzeletet, amennyiben nem redukálja a fantáziát a tudat működésére. S ennek 

következtében a képzeletbeli képes érintkezésbe lépni az álom tudattalan világával, aminek 

legfontosabb hozadéka, hogy az imaginárius önmagában is érzéki-esztétikai jelentéssel 

gazdagodik. A képzeletnek ez az új megismerésbeli potenciálja kamatozik akkor, amikor a 

túlélő pozícióját tekintet és szövet kettősségében helyezi el.  

Az esztétikai képzeletben már nem a szubjektum, a tudat képzelőereje létesíti a 

fantazmák kvázi-jelenlétét, hanem maga a tudat is esztétikai fantazmagóriává alakul át. A 

tudat bennefoglaltsága az érzéki képzelet világában a textúra anyagába való 

beleszövődöttségként írható le. Amint láthattuk, a Kaddis túlélője a képzetalkotó tudat 

szintjén azonosult a női létmód esszenciális megjelenítésével, megértve tükör előtti piros 

pongyolás nővé való átalakulását. A túlélő önazonosságát fenomenális jelentésében ez a 

női figura szavatolja. A fenomenális képzelet azonban nem érzékeli ennek a fantazmának 

az esztétikai meghatározottságát, azaz a képzelet texturális anyagiságát. Az esztétikai 

képzelet hivatott tehát arra, hogy megmutassa a női figura voltaképpen nem a tudat 

fenoménje, hanem érzéki látszat, olyan textúra, amelyben a képzelet érzéki karaktere 

nyilatkozik meg. A túlélőnek tehát önnön elképzelt női identitását látszatként kell 

érzékelnie ahhoz, hogy az esztétikai képzelet fikcionális funkciót tölthessen be a 

regényben. Ennek megfelelően a túlélő az esztétikai képzelet szintjén érzékeli a női figurát, 

ami alapveteően egy a látót és a láthatót kiasztikusan egymásbakapcsoló, önmagát 

megvalósító eredendő láthatóságnak a teljesítményére vezethető vissza.
393

                  

 Az esztétikai képzelet pretudatos, preobjektív episztemológiai teljesítménye a tekintet 

és a szövet kettősségében nyilvánul meg. Az egybefonódásnak köszönhetően a tekintet 

érzékeli a textúrát, míg a textúra jeleníti meg a látszat anyagiságát. A tekintet nem céltalan 

látósugár, hanem a szövetbe belemerülő, annak áttekintethetőségét és felfoghatóságát 

                                                
393 Merleau-Ponty a világ és a dolgok húsaként nevezi meg az összefonódást lehetővé tevő elemet. Merleau-

Ponty: A látható és a láthatatlan. Ford: Farkas Henrik, Szabó Zsigmond. L’ Harmattan – SZTE Filozófia 

Tanszék, Bp., 2007. 161. 
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biztosító fókuszált pillantás. A tekintet optikai megismerésmódja behatol a képzelet 

szövedékszerű felépítésébe, hogy belőle képződjön meg, s forduljon vissza. Merleau-Ponty 

úgy fogalmaz, hogy önmagunk számára csak a tekintet révén válunk teljesen láthatókká.
394

 

A tekintetnek nincs önálló szubjektuma, mivel a képzetalkotó tudatnál eredendőbb 

érzékelési régióban tájékozódik, amely szövetszerű minőségében állandó keletkezésnek, 

önmagára gyűrődéseknek van kitéve. A percepciónak egy tudatnélküli, alanytalan érzéki 

világában járunk tehát, amely esztétikai világnak a szövet kölcsönöz érzéki konzisztenciát. 

Ebben a folyamatosan hullámzó és szétbomló szövetben a tekintet felbukkanása 

automatikusan megformáló erővel bír. A tekintet mindig valamiként látja az érzéki 

képzelet szövedékvilágát, s mivel Kertész regényében a képzetalkotó tudat női figurává 

alakult át, ezért az esztétikai képzeletnek elsősorban egy tudatától eloldott női test 

imaginárius szőttesét kell létrehoznia. A Kaddis alábbi részlete pontosan leírja tekintet és 

szövet, látás és látható érzéki-anyagi összefonódását. 

 
„(…) és most, hogy mintegy hátába nézek a történeteimnek, messziről, mélán, mint a 

cigarettámból felkanyargó füstnek, egy rám tapadó női tekintetet látok, mely mintha forrást 

akarna meríteni belőlem, és e tekintet világosságában egyszerre megértem, megértem és 
szinte látom, hogyan szövődnek a történeteim kanyargós fonallá, színes fonalból font puha 

hurkokká, melyeket feleségem, előbb azonban a szeretőm, az ágyamban fekvő, selymes fejét a 

vállamon nyugtató szeretőm dereka, melle, nyaka köré vetek, befonom őt, és magamhoz 
kötözöm, perdülve, fordulva, két tarka és mozgékony cirkuszi mutatványos, akik aztán 

holtsápadtan, üres kézzel hajlonganak a kaján néző, a kudarc előtt.”
395

  

 

A szövegrészlet komplex kidolgozottságában az imaginárius érzéki anyagisága 

összefonódik a túlélő elbeszélői diskurzusával. A nyelv és az esztétikai képzelet egymásból 

képződik meg, az önmagára göngyölődő esztétikai képzelet bensőjéből. Az elbeszélői 

pozíció optikailag reverzibilis alaphelyzetében („hátába nézek a történeteimnek”) a 

képzetalkotó tudat által érzékelhető lét másik oldala tárul fel. S ahogy a túlélő alámerül, a 

fenomenális képzelet által női figuraként megjelenített képzetalkotó tudat az esztétikai 

képzelet világában illuzórikus szövetképződményként ölt érzéki formát. A képzelet érzéki 

közegében a női figuraként érzékelhető fantazmagória az érzéki látszat fonaljaiból, 

szövetszálaiból szövődik meg. S ebből a formát öltött gombolyagból egy női tekintet 

pillant vissza a túlélőre, amely biztosítja a képzelet látszatának belső érzékelését, a létesülő 

textúra felfoghatóságát. A női tekintet rabja a szőttesnek, s egyedüli teljesítménye éppen a 

képzelet érzéki karakterének hozzáférhetővé tételében áll. Ez a női tekintet a túlélőt nézi 

abban, amit az lát – a textília érzéki anyagiságában szétterülő képzeletet.
396

 A férfi 

elbeszélő és a női tekintet találkozása az észlelés inverz helyzetében megy végbe (a 

narratíva mögött), a képzeletbeli esztétikai tartományában, ahol a női test anyagi „takarója” 

is észlelhető. Mindkét pólus az esztétikai képzeletből formálódik meg, a túlélő önmagában 

mint a női test érzéki fantazmagóriája formálódik meg: „Előszőr válik így a látó, aki én 

magam vagyok, önmaga számára igazán láthatóvá; először jelenek meg magam előtt 

kifordítva, a saját szemeim láttára, magamból maradéktalanul kiforgatva.”
397

 A láthatatlan 

ilyen, a regényfikció textusába süllyesztett, ezért határátlépéssel kifordítható létét, a 

képzetalkotó tudat számára elrejtett képzeletbeli érzéki struktúrája hordozza. A fikciónak 

ezen a szintjén az esztétikai fantázia önnön látszólagos minőségén keresztül érzékelhető.    

                                                
394 Uo. 162. 
395 Kertész: Kaddis. 63. 
396 „Mindig a fantom néz engem” – írja Derrida arról a Merleau-Ponty írásaiból is ismert fordított tekintetről, 
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A női tekintet „világossága” bevilágítja a tudat prereflexív, önmagában nyugvó 

sötét állapotát – s a képzeletbelit mint a textília szövetszerű anyagát feltárva – érzéki 

jelentéssel ruházza fel A narráció kettős szituáltsága ennek megfelelően alakul át: a 

fokalizáció a képzetalkotó tudat túloldalára tekint, míg a narráció nyelvi módusza egy 

szövetanyag megszövésével, elkészítésével egyenértékű. A szövegben olvasható 

szóismétlés („történeteim”) a történetmondás módját a negativitás olyan körben forgó 

mozgására építi fel, ahol a nyelvi rend egységét az esztétikai képzelet szövetmatériája 

garantálja (”hogyan szövődnek a történeteim kanyargós fonallá”). A szöveg egy további 

repetitív eleme is alátámasztja az imaginárius anyagiságát: a „felkanyargó” füstből a női 

szempár úgy néz vissza, ahogy a „kanyargós” fonalak hurkaiból összeszőtt történet 

behálózza a női testet. A képzelet spirális körmozgása mintegy lepelként terül rá a testre, 

hogy a képzelet illúziójából szőtt anyagi takaróval vegye birtokba azt. S a Kaddis fikciója 

– azáltal, hogy elbeszéli a történetet – a képzelet érzéki szintjén folyamatosan szövi ezt a 

textúrát, amelyet az olvasó képzelete is mindig aktualizál. Kertész regényének fikciója a 

maga témájának megfelelően mozgósítja az esztétikai képzeletet, amely a szőttes/tekintet 

kettőssége által egy női test érzéki fantazmagóriáját formálja meg.  

Az esztétikai képzelet aktiválja a kolorális, színekben feltáruló érzéki lét 

potecialitását is. A képzeletben érzékelhető szín követi az önmaga körül hömpölygő, az 

egymásba szálazódó szövedékek körkörös egybefonódását, s „színes fonalból font puha 

hurkokból” alkotja meg imaginációjának szőttes testét. Kertész regényének túlélője látja a 

képzelet kolorális esztétikai minőségét, a színekből szövődő látszat érzéki szerveződését a 

szétsugárzó piros színcsomó festi be. Amint láthattuk, az imaginárius textíliaszerű anyagi 

kódjai a kopasz nő esetében is részét képezik a regény fikciójának, amikor a vendéglátó 

néni tükör előtti jelenlétét a regény úgy szcenírozza, hogy a női testet egy piros pongyola 

fedi. A ruha tapintható anyaga a Kaddisban a női testtel áll kapcsolatban, s ez feminin 

jelentéssel gazdagítja az esztétikai képzelet jelentését. Újfent Merleau-Pontyt idézve: 

  
„A piros ruháról még inkább elmondhatjuk, hogy az anyagát alkotó minden egyes szállal 
beleszövődik a látható dolgok – és ezen keresztül a látható lét – szövetébe. Felfoghatjuk 

valamiféle a piros dolgok által alkotott mezőt tagoló, azt egyfajta csomópont köré rendeződő 

– központozásnak; központozás a piros dolgok terében, amelybe beletartozik a tetőcserepek 
pirosa, a bakter és a Forradalom zászlójának vöröse,(…) a piros ruhák nyelvtana is, kezdve 

a női ruhákkal, a professzori, püspöki, ügyvédi palástokon át egészen a különféle cicomákis 

és egyenruhákig.”
398

 

  

A piros érzéki jelentést hordoz, mintegy a képzelet esztétikumának megnyilvánulásaként 

értelmezhető. A fenomenális képzelet reflexivitásának nárcisztikus tükörvilága önmagában 

színtelen médium, amely nem ismeri az egymástól elkülönböződő színdifferenciák 

létezésének önkitárulkozását. A képzelet szövedéke megfestődik a pirossal, s a szín 

viszkózus minősége mintegy megtapad a szövetszálak mintázatában.  

   A képzelet érzéki textúrájának a regény fikcionális jelentésképzésében betöltött 

szerepét elsősorban azért fontos külön is értelmezni, mert általa differenciálható az 

esztétikai tapasztalat belső struktúrája. Kertész esetében az „esztétikai képzelet” fogalma 

ennek az elvárásnak felel meg. Az esztétikai képzelet ott működik a regény fikciójában, s 

az imaginárius anyagi textíliáján keresztül írja le a látszat érzéki létezését. A regény 

minden olvasójának esztétikai tapasztalatába belejátszik a látszatként érzékelhető képzelet 

működése, s ezáltal mozgósítja a képzelet tudat által nem kontrollálható, prereflexív 

régióit. Miután a túlélő felismerte, hogy képzetalkotó tudata egy piros pongyolás tükör 

előtt ülő női figura, most annak tudásával lesz gazdagabb, hogy az elbeszélt történet, maga 
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a narráció leválaszthatatlan az esztétikai képzelet érzéki textúrájától. Amíg a túlélő 

elbeszélőként ugyanis megnyilatkozik, képzeletben folyamatosan alkotója a keletkezésben 

lévő textúrának. Az elbeszélő diskurzus tehát az esztétikai képzelet létesítette, önnön belső 

üregéből kiterülő, kigöngyölődő szövetanyag vezérfonalaként szövi a történet fonalait 

egymásba. A regényfikció egésze tehát az esztétikai képzelet szintjén egy egybefüggő, a 

befogadói képzeletet folyamatos redőződésre, hullámzásra, gyűrődésre késztető 

szövetmatériaként írható le. S az az olvasó, aki érzékeli képzeletének texturális látszatát, 

tisztában van azzal is, hogy az emberi észlelés strukturáltságánál fogva mindig az 

érzékelhető képzeletbeli közegében megy végbe, ezért nincs olyan világra vetett pillantás, 

amely kikerülhetné a fantázia esztétikai szövetébe való behatolását.       

Az esztétikai képzelet az érzéki létében meghatározott képzelet látszatként való 

megismerését teszi lehetővé. A tekintet és a texturális matéria egymásbafonódása 

kölcsönösen feltételezi egymást, az imaginárius illúziója a maga anyagiságában 

„megkötözi” a tekintetet. Ahogy a sötét folyam, sordó fekete vizének áradása 

megállíthatatlan, úgy a texúra hullámzása, kiterülése, gyűrődése is folyamatosan 

mozgásban tartja az olvasást. Az esztétikai képzelet önmagából bomlik ki, s a test körül 

végzi kibogozhatatlan, de a tekintet révén mindig felfogható jelentésképzését. A Kaddis 

olvasója – ha érzékeli saját képzeletét – tekintetbe veszi, hogy az imaginárius prereflexív 

szintjén ő maga is a fantazmagórikus szövettest szövődésének aktualizálója. Az ember létét 

többek közt a képzelet tartja fenn, amely képzelet esztétikai jelenségként integrálható az 

irodalmi fikció szerkezetébe. Erre nyújt példát Kertész regénye azáltal, hogy érzéki létében 

fikcionálja képzelet működését.  

 

 

VI. 1. 3. A MITIKUS APAGYILKOSSÁG – A FIKCIÓ ONEIRIKUS SZINTJE  

 

A Kaddis fikcionális szerkezetén belül az imaginárius szintet a női szereplők jelenítik meg. 

Kertész egzisztencialista prózájában a képzeletbeli ilyen fenomenális és esztétikai 

módozata az esszencia jelentését határozza meg. A képzelet a látszat sajátos (fiktív) 

diskurzusa, amelynek legkidolgozottabb formája – a textúrán keresztül – érzéki 

modalitásában ismerhető meg. A túlélő képzeletben azonosul az esszenciális női 

megnyilvánulásaival, azonban egzisztenciájának meghatározásakor szükségszerűen 

elhatárolódik az esse értelmében vett létmódtól. A regényben az egzisztencia és esszencia 

közti különbség az elbeszélő és feleség közti konfliktuson keresztül artikulálódik. A túlélő 

létének esszenciális meghatározottsága – az életösztön képzelete – a genealógia 

folytatásától reméli az Auschwitz utáni élet értelmessé tételét. Ezzel ellentétben a túlélő 

egzisztenciája – az álom – mindebben egy vágyálom mitologikus megvalósulását látja, 

amely annak illúziójára épül, hogy Auschwitz egy család boldogságával eltörölhető. A férj 

és a feleség útjai nem véletlenül egy közösen megvitatott és átbeszélt regény megírásának 

kudarca kapcsán kezdenek el szétválni. A „házasság emlékműveként” megnevezett írásmű 

– amelyet a házastársak úgy gondoznak „mintha a gyerekük lenne”
399

 –, egy boldog élet 

kiküzdéséről szólna, amíg a túlélő fel nem ismeri, hogy számára csak a fájdalom, a 

negativitás lehet az írás egyetlen ihlete. A semmibe beletartott író egzisztencia ennek 

folytán szembekerül az önalkotás munkáját nélkülöző, az írással szemben az élet 

elsőbbségét tételező esszenciával. Írni vagy élni, egzisztencia és esszencia ilyen 

különbsége rajzolja ki a Kaddis szerelmi alaptémáját.      

 Kertész regényének fikcionális szerkezetében az álom megjelenésével az esszencia 

lehetőségfeltételét jelentő egzisztenciális szinthez érkeztünk. Emlékezhetünk rá, Kertész 
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úgy fogalmazott, hogy amíg az ember álmodik, amíg a túlélő birtokában van meséinek, 

mítoszainak, addig irodalom is létezni fog. Az álom mitologikus jelentése csak 

egzisztenciális szempontból értelmezhető, az esszenciális képzelet számára az elbeszélés 

szellemének autonóm igazsága érthetetlen és elfogadhatatlan. Az életet a mitikus szféra az 

álmokon keresztül uralja, így a túlélő létének egzisztenciális dimenziójában szembesül 

önmaga ilyen meghatározottságával. Az oneirikus etikailag közömbös mitológiájába a 

túlélő beletartozik, álmai ebből a világból merítik képi anyagukat, ez a világ fogja körül az 

egzisztenciáját. Az álom képei azonban nem a tudatbeli tükröződés kvázi-jelenléte, ahogy 

nem is a látszat szövetébe való elmerültséget szemlélő tekintet felől mutatkoznak meg. A 

regényfikciónak ezen a szintjén a szövegszervezés módozatát a világba vetett egzisztencia 

álomtapasztalata határozza meg.  

 Az álomtapasztalat sajátossága, hogy az álmodó számára nem létezik külső pozíció 

saját álmához képest: az álom alanya nem rendelkezik az önmagán-kívül-lét 

eksztázisával.
400

 Mivel az álomvilágban inzisztensen bennefoglalt álmodó én mindig 

azonos magával az álommal, ezért a benső érzékelés differenciálatlan módja nem teszi 

lehetővé a szubjektum megkülönböztetését az álomban láthatótól. Ahhoz, hogy ez 

megtörténjen, a demitologizálás aktusa szükséges, ami kritikai távlatánál fogva megfosztja 

az oneirikust mitológiai totalitásától. S ebből az értelmezői pozícióból az álmot érzékelő 

alany és az álomban megjelenő látvány különbsége – Foucault Binswanger-olvasatából 

kiindulva – az egzisztencia és a világ fogalmaival írható le.  

Amikor a túlélő álmodik, önnön ontológiai léthelyzetét mindig világonbelüli 

egzisztenciaként éli meg. Ebből fakadóan a világ által körülfogott egzisztencia egy 

eredendően immanens pozíció birtokosa. Az álom észlelhetőségéről ezért írhatta Merleau-

Pontyt értelmezve Richir, hogy az álom „test nélkül lenni a világban”, olyan intra-

korporális lét, amelynek nincs kívülsége.
401

 A kívülség hiányában az egzisztencia egy 

belsőként megélhető világba belevetve létezik. S ez az immanencia egy világ teljességét 

ölti magára. A létezés világként való érzékelésének lehetőségfeltételét az álom jelenti, 

ahogy Foucault fogalmaz: az egzisztencia egyedül az álomban jelenik meg világszerű 

formában.
402

 Az egzisztencia álomtevékenysége olyan illuzórikus valóságot teremt meg, 

ami sajátos jellegénél fogva tehát világként érzékelhető. A világ az álomként érzékelhető 

specifikus megnyilvánulása, ezért is mondhatjuk azt, hogy egyáltalán létezik ’világ’, 

elsősorban az álom által lehetséges.  

 Az álom tehát az egzisztencia világa, amely a túlélő létéhez annak belsőjeként 

tartozik hozzá. Az egzisztencia álomvilága azonban különbözik a képzelet esszenciális 

megnyilatkozásától, s ezt a különbséget a vertikális dimenzió fejezi ki.
403

 Az álomban az 

élet és a halál nem a fizikai test törvényei szerint, hanem sajátos kozmológiai ritmus szerint 

érzékelhető. Az oneirikus világában az egzisztencia egy olyan ciklikusan ismétlődő 

folyamat alanya, amelyet a felemelkedés és alábukás váltakozása jellemez. A felívelő és 

aláhulló mozgás a magasság és mélység pontjai közt cirkulál, a Kaddis magántúlélője a 

vertikális mozgásnak megfelelően ássa a felhők magasában saját sírját, majd merül alá a 

regényzárlatban a csatorna szennyes vizében. A regény narrátora, hol az apaistennel 
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találkozik, hol menyétként menekül a házak tövében, összekapcsolva a természetfeletti és 

az animális lét ellentéteit is.  

 A fikció oneirikus szintjén – maga mögött hagyva az esszenciális létmegértés női 

szereplőit – a túlélő egzisztenciaként ad számot egy olyan világ tapasztalatáról, amely a 

mitológia nyomait viseli magán. Kertész művének elbeszélője ezen a ponton alámerül 

egzisztenciális álomtapasztalatainak külön világába, hogy feltérképezze 

magánmitológiájának belső viszonyait. A regény szereplői közül egyedül ő volt 

Auschwitzban, ezért csak számára járható az út, amely visszavezeti őt másokkal 

megoszthatatlan túlélő egzisztenciájának mitikus világába.  

 

 

A mitikus apagyilkosság 

 

Az egzisztencia számára az álom önmagába zárt világmindenség, amelynek érvényességét 

a mitológia totalitása szavatolja. Kertész írásaiban a fikciónak ez a szintjét az elbeszélés 

szelleme, Auschwitz uralja. Amíg az ember álmodik, addig Auschwitz is létezik, s az 

irodalom kizárólag Auschwitz-irodalom lehet. Az álom tapasztalata azonban 

ellentmondásosan dolgozza fel a holokauszt példa nélküli eseményét, amennyiben 

irodalom és mitológia megkülönböztethetetlen egységben, differenciálatlan formában épül 

be a regényfikció szerkezetébe.  

A mitikus irodalom az álmok nyelv nélküli néma világára épül, ami Kertésznél 

mindig a boldog élet jelentését ölti magára.
404

 A házasságnak „emlékművet” állító 

regénytervezet ennek megfelelően a boldogság lehetőségét dolgozta volna fel, amely 

boldogságot fikcionáló mitologikus irodalom az élet igenlésére, elfogadására épült volna. 

Az írás traumatikus negativitása azonban összeférhetetlen ezzel az írásmóddal, miközben 

folyamatosan szembesül a holokausztot felejteni hivatott boldogság mitikus vonzerejével. 

A Kaddisban ezt a boldogságot – az Auschwitz után is folytatható élet lehetőségét (a 

túlélhető túlélést) – az apaság elfogadása jelöli. Az apaságra mondott igen azt jelentené, 

hogy – valóra váltva vágyálmát –, a túlélő belépne a genealógia mitologikus jelölőláncába. 

Apává lenni ebben az esetben annyit jelentene mint mitikus Istenné válni. A mítosz 

egzisztenciális világában ugyanis kizárólag az apaisten hatalma van érvényben, s a túlélő 

számára apává lenni ennek a mítosznak a folytatását jelentené.  

A mítosz az álom öntudatlan tovább álmodásának, a genealogikus jelölés naturális 

folytatásának, a boldog családi élet megvalósításának lehetőségét kínálja. Mivel minden 

genealógia mitológia, ezért gyermeket nemzeni az egzisztenciaalapítás sorsdöntő 

eseményét jelenti. A túlélő egzisztenciális választásra kényszerül tehát, s a tagadás azt 

jelenti, hogy a Kaddis elbeszélője nem enged a kísértésnek, s nem foglalja el az Apaisten 

mitikus egzisztenciáját, ami az álommitológia egyedüli urává tenné.   

 
„sosem tudnék egy másik ember apja, sorsa, istene lenni”

405
 

 

Amikor a túlélő elutasítja, hogy apja, sorsa, istene legyen születendő gyermekének, 

megtöri az élet mitológiájának álomhatalmát, s a sorstalanok társtalan útjára lép. A 

vágyálom beteljesítésének megtagadása azt jelenti, hogy a túlélő nem azonosul az apai, 

isteni szereppel, nem hagyatkozik rá álmainak világára. Mindez azzal a következménnyel 

jár, hogy a negativitás beírja az esszencia és egzisztencia különbségét az oneirikus 

világába. Az esszenciális létezés negativitást nem ismerő formája megőrzi mitikus alapjait, 

s így a képzeletbeli is alárendelt marad a vágyvilág álmainak. Ennek értelmében a gyermek 
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utáni vágy olyan álom, amely közvetlenül fejti ki hatását a képzeletre. Az imaginárius az 

álom fizikai realizálásának funkcióját tölti be, s működése kimerül abban, hogy fenntartsa 

a mitológiát, a boldog életbe vetett hitet, s szolgálja a vágyak testi kielégülését, a 

genealógia folytathatóságát. Kertész epikai művének alábbi részlete ezt a helyzetet úgy 

ábrázolja, mint amiben a szubjektum szükségképpen maga is mitikus lénnyé alakul át:         

 
„’Lidércként befolyásolni másvalaki álmait, másvalaki életében szerepet, apaszerepet, tehát, 

végzetes szerepet játszani, az igazi borzalmak egyike…’”
406

 

  

Az apaszerep a „lidérc” kísérteties, emberi vonásokat nélkülöző alakjával való azonosulást 

feltételezi. Az álom diskurzusában az ember mitikus lénnyé változik át, enged a lidérces 

hatásnak, ami szükségszerűen „végzetes” szerepre kárhoztatja. Minden álom a mítosz 

nyelvét beszéli, amelynek dezantromorf hatalmai az álmodó egzisztenciát tudattalanul is 

megszállás alatt tartják. Ha a túlélő átengedi létezését ennek a terrénumnak, engedve a 

világra hanyatlottság lehetőségének, nem képes a mitológia szabadságnélküli állapotát 

varázstalanítani, s feloldani az álomba ringató mesék hatalmát. A világ varázs alól történő 

feloldása tehát Kertész epikájában teljesen más jelentést hordoz mint Max Webernél, 

amennyiben az életet élhetővé tevő apollóni álomhatás illúziója alól való felszabadulást 

célozza meg. Az álom nem a lét végső értelme, ahogy létezik fontosabb és egzisztenciális 

értelemben autentikusabb létmód is mint a családi boldogságnak élni. Nemet mondani az 

apaságra ezért egzisztencialista szempontból azt jelenti, mint felébredni az élet rózsaszínű, 

a boldogság illúzióját kínáló álmából. Mivel Auschwitz nem álom volt, az irodalom és a 

túlélő nem oldódhat fel és tűnhet el öntudatlanul a mitológia univerzumában. 

A magántúlélő döntése folytán a genealógia által fenntartott szülő pozíciója üres 

marad. Az egzisztenciális döntés klasszikus példájaként értékelhető gesztus azt 

eredményezi, hogy a túlélő feladja álmait, s visszahúzódik a vágyálmok mitikus 

világmindenségéből. A túlélő elutasítja, hogy álmai révén túlélhesse Auschwitz traumáját, 

s ezzel a döntésével átengedi az isteni apa mitikus pozícióját Auschwitznak. 

 
„Igen, akkor, a gyerekkorral, a neveltetéssel kezdődött megbocsáthatatlan megtöretésem, 

soha túl nem élt túlélésem, mondtam a feleségemnek. (…) Auschwitz, mondtam a 
feleségemnek, nekem az apa képében jelenik meg, igen az apa és az Auschwitz szavak 

bennem egyforma visszhangot vernek, mondtam a feleségemnek. És ha igaz az az állítás, 

hogy isten felmagasztalt apa, akkor isten nekem Auschwitz képében nyilatkozott meg, 

mondtam a feleségemnek.”
407

 

 

A rokonság mitologikus rendszerébe Auschwitz az apa helyének elfoglalásával lép be. Az 

álom által mitikussá felnagyított apaisten figurája Auschwitz és mítosz, genealógia és álom 

differenciálatlan egységén nyugszik. Felöltve az apai szerepet Auschwitz megszállja a 

natális ösztönrendszert, s mitikus hatalomként magába zárja a család genealógiai 

intézményét. Ezt követően Auschwitz totalitarizmusa kiterjed minden születendő 

gyermekre, akik ebből adódóan csak a koncentrációs tábor rabjaiként jöhetnek világra. A 

tagadással azonban a magántúlélő kiszabadul a rokonsági rendszert megalapozó 

jelölőláncból, amivel egy „rokontalan” lélek magányos szabadságára ítéli önmagát. A 

döntést követően már csak az író demitologizált túlélő egzisztenciája nélkülözi a 

genealógia ösztöntartalmait, s marad független az álom mitikus totalitarizmusától.  

Az idézett regényrészlet a magántúlélő létmódját a „soha túl nem élt túlélés” 

diszpozíciójában jelöli meg. A túlélés új stációja egy megváltoztathatatlan és 
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visszafordíthatatlan tapasztalat átsajátításán nyugszik. A soha azt jelenti, hogy a szakadás 

végérvényes, s többé nem lehet gyermeke a túlélőnek. A regény átlépi a „soha túl nem 

élhető” határát, ahol a túlélő túlélését nem garantálják többé a genealógia ösztönmintái (az 

apaság). Egy álom ér véget ezáltal, s az elkövetett apagyilkossággal a túlélő felszámolja 

egzisztenciájának mitikus fundamentumát.  

 Miután az elbeszélő nem azonosul az apai szereppel, megöli magában az apaistent. 

Ez a halott apa azonban nem tűnik el, nem is süllyed a tudattalanba, hogy majdan 

elfojtottként egyszer visszatérjen. Auschwitz apaistene nem több mint egy álomkép, ahogy 

a szövegben is áll: „isten nekem Auschwitz képében nyilatkozott meg”. Az álom az 

önkonstituáló világban való eredeti jelenlétet jelöli, amikor az álmodó egzisztencia 

differenciálatlanul azonosul az álomképpel. Az álmodó azonban eredetileg nem képet 

érzékel, hanem egy világ teljességét, ami önmagában azonos az egzisztencia álmodó 

képzeletével. A világként egzisztáló álom azonban elrejti és deformálja a valóságot, s az 

álom illúziója nyomán az egzisztencia világának megjelenése elfedi önnön képi mivoltát. 

Az álmodó belevész a világba, s így nem képes ráismerni arra, hogy mindössze egy olyan 

kép tartja foglyul, amit ő maga álmodik. Az álomban az egzisztencia egy világot álmodik, 

de ennek a világnak a létezése a kép eredeti lehetőségén nyugszik.    

Kertész szövegében a túlélő azonban idegen az álom világában, ezért képes képként 

– az Apa képeként – érzékelni az álmot. A tagadás lehetővé teszi, hogy az álmot 

visszavezesse arra az egyetlen vágyképre, amelyből a világ oneirikus illúziója 

megteremtődik. Kertész regényének vizuális konstitúciója ily módon redukálható arra az 

egyetlen képre, amelyben az álom jelentése összesűrűsödik: Auschwitz képére. Ebből ered, 

hogy a szövegfikció teljes mitológiai archívuma a maga illuzórikus mivoltában nem több 

mint egy az álom által világgá átváltozott kép. Az álomvilág ennek az optikai 

metamorfózisnak köszönhetően rendelkezhet egy világkép
408

 teljességének illúziójával. 

Auschwitz apaistenének világképe (a mítosz) magába zárja az álmodó egzisztenciát, aki 

világonbelüli létezőként maga is képként létezik. Az apa álomképe a túlélő saját álma, 

amelyet csak a negativitás működésének eredményeként érzékel világképként, mitikus 

formában.     

A túlélő mindaddig Auschwitz mítosza és apaistene által meghatározott, amíg 

magára nem vállalja az apagyilkosság bűnét. S amint az irodalom csak ezen az úton 

szabadulhat meg a kultusz és mitológia esztétikájától, úgy a holokauszt is csak ilyen áron 

válhat mítoszból etikai kultúrává. Az apagyilkosság a mítosz végét jelenti, ami a 

holokauszt kultúrájának alapköveként az álom helyett az etika kőbe vésett törvénytábláját 

helyezi el. Az apa álomképként történő fikcionálása beépíti a mitológiát a regény 

szerkezeti felépítésébe. 

 

Az álom topológiája és a kószáló 

 

Ahogy Freud megfogalmazta az álom vágybeteljesülés, mégpedig egy olyan 

hallucinatórikus beteljesülés, amelyben az egzisztencia világának eredetpontját a vágy 

jelöli. A Kaddisban a vágy a gyermek születésére vonatkozik, így az álmokat is ez a vágy 

projektálja. Amikor megtörténik az álomvilág redukciója a képre, az illuzórikus világ 

helyett Auschwitz apaistenének képe marad vissza. A vágy keletkezésének helye tehát 

Auschwitz, ebből a képből bomlik ki az álom világszerű teljessége, amelyben a túlélő 

döntése okán otthontalanságra van ítélve.  

 Az apaságra kimondott tagadószó az álom demisztifikálásának, varázstalanításának, 

demitologizálásának aktusát jelenti. A nyelv töri meg az illúzió varázsát, s a túlélő csak a 
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kimondott szónak köszönhetően szabadul fel a világképbe foglalt mitikus pozíciójától. A 

negáció verbális aktusa egyszerre indítja el a „mesélés” és a „bolyongás” folyamatát.
409

 Az 

elbeszélői diskurzus a mesélés narratív típusává alakul át, amely céltalan, irányt nélkülöző 

szekvencialitása nem a folyam áradásához és nem a szövetmatéria szövéséhez hasonlít, 

hanem mitikus, mesei formát ölt magára. Az álom elbeszélésének adekvát szerkezetét a 

mesélés teszi lehetővé, amely fikcionálja az álmodó egzisztencia világát. A mítosz tehát 

folytatódik, a regény az oneirikus szintjén nem más mint egy elmesélt mítosz. A túlélő 

meséje értelemszerűen egyedül az álomról szólhat, a gyermek utáni vágyról, akivel a 

túlélőnek az álom tudattalan szintjén azonosulnia kell. A Kaddis elbeszélője ezért visszatér 

múltjába, saját gyermekkorába, hogy újraélje és feldolgozza mindazt a megélt tapasztalati 

réteget, ami álmaiban mindezidáig kimondatlan maradt.
410

 Kertész regényének meséje a 

gyermekről szól, akiről a tudattalan vágy álmodik, ezért a szöveg az ő mitologikus világát 

idézi vissza. A túlélő gyilkosként tér vissza halott gyerekkorának mitikus terébe, ahol 

megérinti a „megmaradás misztériuma”, miközben a múlt helyszínein kószálva felismeri, 

hogy „talán soha ki sem jutott innen, mert ez az a hely, ahol vezekelnie kell”.
411

 A bűn 

helye maga az álom, amelynek világszerű illúziója varázsa alatt tartotta – s mindaddig 

amíg mesél, továbbra is hatalmában tartja – a túlélő egzisztenciáját. A gyerekkor 

elmesélése szóra bírja a felidézett, s most archeológiai színtérként megmutatkozó 

álomvilágot. A mesélés elbeszélői diskurzusában szóvá tett álom mitológiai világának 

belső viszonyait jól példázza az alábbi regényrészlet:    
 

„Igen, és nemcsak mesélni, bolyongani is akkor kezdtem, (…) apró, rokkant, álomroncs 

paloták közt előkelő betegként szunnyadó mellékutcába osonok, tornyos, szélkakasos, 
csipkés, csúcsos, vakablakos meseházak árnyai közt lopakodom, ahol most minden olyan 

kifosztott, olyan csupasz, átlátható, ócska és ésszerű, mint egy elhagyott ásatási színtér.”
412

  

 

A túlélő végigjárja életének álommúltját, ami csak egy gyermek számára ölti magára a 

mesék világát. A mesélés narratív módusza maga a pusztítás, amely az „álomroncs 

paloták” és a „vakablakos meseházak” világát üres, jelentését vesztett ásatás terepévé 

változtatja át. A túlélő idegen kószálóként, bolyongó árnyként keresi önmagát többé nem 

megélhető álmában, hogy ily módon elszakadjon öntudatlanul álmodó gyermeki lényétől. 

Külön figyelmet érdemel a szövegben szereplő „vakablakos meseház” kifejezése, 

amelynek ablakából nem nyílik kilátás. A kilátás hiánya az álom azon sajátosságára 

vezethető vissza, hogy nincs kívülsége, mivel egy pszichikai benső tartományát foglalja 

magába. Merleau-Ponty alábbi kijelentése pontosan rávilágít az egzisztencia világonbelüli 

pozíciójának jelentésére: 

                                                
409 „Igen és nem csak mesélni, bolyongani is akkor kezdtem (…)” In: Kaddis. 126. 
410  Ennek egy példája a szövegből: „Egy álmomat is elmeséltem a feleségemnek, egy vissza-visszajáró, 

régi álmomat, amelyet akkor elég régóta nem álmodtam már, de amely e napokban váratlanul újra 

visszatért. Ott történik, igen, mindig ott, azon a színtéren, abban a sarokházban. (…) Ott fenn azután, 

mintha patkánylyukba nyitna be az ember: szuvas homály és döglehelet. (…) Semmi sem indokolja, hogy 

benyissak. Benyitok. (…) Ott ülnek, a fölülről beeső, sűrű port táncoltató fénypászmák bizonytalan 

forrásával, talán egy tetőablakkal? szemközt, a cementpadlatra állított réges-régi rekamién. Minden jel 
arra vall, hogy csak fölültek, előzőleg azonban fekve várhatták már évtizedek óta esedékes látogatásomat, 

a nemtörődöm, a reménygyilkos unoka látogatását. Két öreg a porfényben, tele szemrehányással. Olyan 

gyöngék, hogy alig mozognak. Átadom nekik a magammal hozott sonkát. Örülnek, de nem csillapuló 

nehezteléssel. Beszélnek, de nem értem, hogy mit. (…) Nehéz a szívem, akár a lépcső kövei. Aztán minden 

elmerül, felszáll, szétfoszlik, mint egy szégyenletes titok.” Uo. 129-130. 

 
411 Uo. 129. kiemelés az eredetiben 
412 Kaddis. 127-129. Az intézet épületét hasonló módon írja le a regény: „amelyre egykor villanegyedként 

emlékeztem, tornyos, szélkakasos, csipkés, csúcsos meseházak egyikeként” uo. 133. 
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„A lelkünknek nincs ablaka: ez nem jelent egyebet, mint azt, amit az In der Welt Sein fogalma 

kifejez –„
413

 

 

Az álom világából hiányzó ablak az álmodó egzisztencia öntudatlan álomtevékenységének 

jelzése, amire saját világa zárul rá. A vizuális megjelenítés az álomban világszerű 

teljességként nyilvánul meg, s világbeli centrumként az álmodó vakon bennefoglalt az 

álomban. A „vakablak” kifejezés annak jele, hogy nincs kiút az álomból, s az ablaktalan 

gyermeki egzisztencia mindörökre a lélekvilág mitológiájának foglya, saját álmainak 

kreatúrája marad.  

A befalazott ablak a vakság egy sajátos típusa, amely azonban Kertész regényében 

nem egyedüli példa a vakság leírására. Amint látni fogjuk, létezik egy másfajta vakság is, 

amelyet nem az ablak sémája foglal keretbe. A Kaddis fikciójának oneirikus szintjét a 

mesélés és a bolyongás, az apa világképe határozza meg, ami a mű mitológiai olvasatára ad 

lehetőséget. Az álmodó egzisztencia a túlélő létének konstitutív mozzanata, amelyet a 

regény integrál fikcionális felépítése, ahogy tette azt a fenomenális és az esztétikai 

képzelettel is. Kertész műve azonban nem „álomregény’, hanem több ennél, mivel képes 

az álom határának túlnanjáról is megmutatni az álmodó egzisztenciát. Ez az egzisztencia az 

„éj feltörhetetlen magjára” emlékeztet bennünket, arra a helyre, ahol a túlélő felébred 

álmában, s megpillantja, miként álmodik önnön egzisztenciája.     

 

 

VI. 4. AZ EGZISZTENCIA MAGJA: ÁLOM ÉS KÉPZELET EGYSÉGE 

 

Az álom az egzisztencia világa, amely a túlélő létének ablaktalan, pszichikus belsőjéhez 

tartozik. Az érzékelés mitológia által uralt terében egy olyan egzisztencia van belevetve, 

amelyet a világ határoz meg. Az álom által projektált világ nem ismeri az igen és a nem, az 

affirmáció és a negáció alternatíváit, ahogy indifferens a saját és az idegen 

megkülönböztetésének vonatkozásában is. A mitológia alanya az álmodó gyermek, aki 

vágyainak illuzórikus pszichikai bensőségét éli meg valóságként. Az emberi lét 

egzisztenciális szerkezetéhez hozzátartozik az érzékelésnek ez a lelki rétege. Az ember 

álomtevékenysége az egzisztenciára vezethető vissza, amely világonbelüli centrumként 

teremti meg az oneirikus illúzióját.  

 Az egzisztencializmus alaptétele szerint az egzisztencia elsőbbséget élvez az 

esszenciával szemben, az álom eredendőbb léttartomány mint a fenomenális és esztétikai 

imaginárius. Az álmodó egzisztenciának van világa, ami ontológiai értelemben azt jelenti, 

hogy rendelkezik mélységgel. Az egzisztencia mélyvilága a függőleges Lét, a vertikalitás 

rendezőelvének megjelenésére vezethető vissza. Az exsistere tapasztalata feltételezi az 

ember önmagába szállását, elmélyedését önnön létének alapjaiba. Az önmagába nyíló 

elmélyült kutatás az aláereszkedés, süllyedés, elnyelődés tapasztalatán keresztül ismeri 

meg az egzisztálható lét világát. Ez a mélység – Merleau-Ponty kifejezésével élve – a 

„csend világa”. Radnóti Miklós a Levél a hitveshez című versének kezdősoraiban – „a 

mélyben néma, hallgató világok” – beszél az oneirikus ilyen szubliminális vidékéről, 

amelyre a társtól azért nem érkezhet válasz, mert ennek a térnek a némasága elnyeli a szót: 

„hangod befonja álmom”. A dolgok mélyére hatoló, beható vizsgálódás eredményeként 

tárul fel tehát az oneirikus önmagában nyugvó, önmagába mélyedő területe. A fikció 

szerkezetébe az álom – a fikció tudattalanjaként –,
414

 az immerzió révén épül be, ennek 

                                                
413 Merleau-Ponty: A látható és a láthatatlan. 249. 
414 Michael Riffaterre: A fikció tudattalanja. Ford: Gács Anna. In: Narratívák 2. Fikció és történelem. Szerk: 

Thomka Beáta. Bp., Kijárat, 1998. 85-104. 
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köszönhetően rendelkezik Kertész regénye egy kifejezetten nyelvkritikai értelmezést 

igénylő dimenzióval. 

    Heller Ágnes a holokausztot övező csönd négy típusát különbözteti meg: az 

értelmetlenség csendjét, az iszonyat némaságát, a szégyen hallgatását és a bűntudat 

csöndjét.
415

 Az Auschwitzot körülvevő csendnek azonban létezik egy egzisztenciális 

jelentése is. Az önnön némaságába alámerült, s ebbe a csöndzónába szükségszerűen bezárt 

álmodó egzisztencia egy alvó élet öntudatlanságát éli. Amikor a Kaddis túlélője kimondja 

a tagadószót, megnyitja ezt az önmagába temetkező egzisztens léttartományt, nyitottságot 

teremtve azáltal az álomnak kiszolgáltatott egzisztencia számára, hogy túlélőként 

önmagára ébredjen. Ezáltal jön létre annak lehetősége, hogy a túlélő öntudatra ébredve 

ismerje fel egzisztenciális létmeghatározottságát, amely folyamatosan vágyálmaiban talál 

illuzórikus kielégülésre. Ahogy Nietzsche fogalmaz: „legbensőbb lényünk, a 

mindannyiunkban közös alap és lényeg mélységes kéjjel és örömteli kénytelenséggel 

álmodik."
416

Amit Nietzsche a „legbensőbb lény” megnevezéssel jelöl meg, Kertész 

regényének kontextusában az egzisztencia kifejezéssel illethetjük. Az álmodó egzisztencia 

azonban nem a természet művészetösztöne, hanem a túlélő létének konstituens mozzanata. 

S az álom világkonstituáló ontológiai értelme nem magától értetődő, amennyiben a túlélő 

állandó döntéskényszernek van kitéve, hogy megélje, átengedje magát vágyálmainak s a 

világra hanyatlott akárki-Önmaga szétszórt létmódjában egzisztáljon, vagy épp 

ellenkezőleg, megszüntetve az önelvesztő létállapotot, szembenézzen veszendő létének 

véges időbeliségével, s rátaláljon tulajdonképpeni létmódjára. Kertész túlélője visszaveszi 

az álmok felejtést szolgáló hatalmától azt, ami önnön belsője, hogy megtörve az önnön 

mélységébe temetkező csendet, szóra bírja azt, ami az álomban is megőrzi az éberlét 

függetlenségét, sorstalan szabadságát. Az éber álom tapasztalata annak kivételes pillanatát 

jelöli, amikor a túlélő létére ébred egzisztenciájának, arra a magra, amelyből az 

egzisztálható lét elnyeri kibontakozásának lehetőségét. A feleszmélés aktusa alapvetően az 

írás teljesítménye, az írás idézi meg az álmodó egzisztencia tudatosulását kísérő szokatlan 

idegenség érzését:  

 
„És most, hogy leírom, amit akkoriban leírtam, hirtelen megelevenedik bennem egy akkori 
éjszakám, egy álmom, pontosabban ébrenlétem, vagy talán éber álmom, vagy álombeli 

ébrenlétem, nem is tudom, de rendkívül pontosan emlékszem rá, mintha csak tegnap történt 

volna. Valami egészen szokatlanul heves, addig még sosem érzett ’idegenségérzésre’ riadtam 
föl, vagy merültem álomba, nem is tudom, és teljesen mindegy. Fényes éjszaka volt az is, 

mint fényes a mostani éjszakám is, bársonyfeketén fénylő és valamilyen mozdulatlan, néma, 

de rendíthetetlen tudattól áthatott és hirtelen ráeszméltem: úgyszólván teljes lehetetlenség, 
hogy ez a metsző, ez a szenvedő tudat egyszerre csak megszűnjön és eltűnjön a világból. 

Igen, mintha ez a tudat egyáltalán nem az én tudatom, inkább a rólam való tudat lenne, és 

így tudok róla ugyan, de nem rendelkezhetem vele, mintha, mondom, nem a kizárólag 

hozzám tartozó, hanem a mindig is meg- és jelen lévő tudat volna, amelytől egyszerűen nem 
lehet szabadulnom, és amely engem, személy szerint, teljesen hiába és hasztalan gyötör 

halálra. Másfelől egészen világosan éreztem, hogy ez a szenvedő tudat valójában mégsem 

boldogtalan tudat, és ha én, de csak mintegy e tudat tárgyaként, ebben a pillanatban 
boldogtalan lennék is, az inkább csak a saját tehetetlenségem tudata e tudattal szemben, e 

könyörtelen, örök, kínzó és, mondom, mindamellett egyáltalában nem boldogtalan tudattal 

szemben. Teljesen fölébredve, vagy teljesen álomba merülve, hiszen mondom, mindegy, 

utóbb tehát lehetetlen volt nem a misztériumra következtetnem, illetve lehetetlen volt 
legalább nem azon elmélkednem, hogy  ez a tudat része valaminek, ami engem is magában 

foglal, hogy nem a testemé, de nem is teljesen az értelmemé, noha az értelmem közvetíti, 

                                                
415 Heller: Lehet-e verset írni a holokuszt után? In: Auschwitz és Gulag. Múlt és Jövő, Bp., 2002. 23.   
416 Nietzsche: A tragédia születése. 27.  
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hogy tehát nem kizárólag az enyém, és hogy valóban, ez a tudat a legvégső magja talán a 

létemnek, amely ezt az egészet, mármint a létemet, létrehozta és kifejlesztette.”
417

  

 

Az idézet egy a túlélő számára eddig ismeretlen, sosem érzett idegenségtapasztalatról 

számol be. Az idegenség a tudat megkettőződéséből származik, az „én tudatom” és a 

„rólam való tudat” különbsége a megismerés differenciáltságában bekövetkező fontos 

előrelépés jelzésként értelmezhető. A két tudat nem hozható közös nevezőre: a túlélő 

identitását szavatoló éntudat nem képes birtokolni az egzisztenciával azonosítható metsző, 

szenvedő tudatot. Ennek az oka abban rejlik, hogy a túlélő folyamatosan billeg, ingázik 

éberség és álmodás közt, miközben egyik pozícióval sem képes azonosulni. Az álom és 

ébrenlét között a túlélő önnön létének kettős meghatározottságával szembesül, s ennek a 

polaritásnak a belső feszültsége eredményezi a határtapasztalatnak a szövegben leírt sajátos 

formáját. Az elbeszélő az önmagán-kívül-lét eksztázisát tapasztalja meg, ami önnön 

álmodó egzisztenciájának inzisztens helyzetére világít rá.  

 Az egzisztencia szövegbeli leírásának egyik fontos momentumát az az állítás képezi, 

amely szerint „teljes lehetetlenség, hogy ez a metsző, ez a szenvedő tudat egyszerre csak 

megszűnjön és eltűnjön a világból”. Az egzisztencia nem tűnhet el a világból, mivel világ 

és egzisztencia dichotómiáján alapul az álom lehetősége. Az álmodó egzisztencia a 

világban-benne-lét alanya, amíg világ létezik, addig szükségszerűen az egzisztencia is 

része a világnak. Az egzisztencia mint „a mindig is meg- és jelen lévő tudat” egyszerre 

elszenvedője az álom illuzórikus megnyilatkozásának, ugyanakkor boldogságot is talál 

benne, mivel az oneirikus a permanens vágybeteljesülés- és kielégülés hallucinatórikus 

forrása is egyúttal. Az egzisztencia tehát a világ létezésének szilárd tudata – „mozdulatlan, 

néma, de rendíthetetlen tudat” –, amely stabil, rögzített pozíciójánál fogva konstituálója a 

világnak. Az egzisztencia olyan nyelvtelen, néma világkonstituáló tudat, amelynek 

funkciója abban áll, hogy folyamatosan álmodja a világot, miközben önmaga megőrzi 

változatlan rögzítettségét. Heidegger úgy fogalmazott, hogy csak az ember egzisztál, s az 

egzisztencia az „állhatatosság” („Inständigkeit”) jelentésével bír.
418

 Az egzisztencia 

ennyiben a világ létalapja, ahonnan az álom önkonstituáló tevékenysége ered, ahol elnyeri 

ontológiai igazolását.  

Az egzisztencia mint „rólam való tudat” kizárólag az éberálom határtapasztalatában 

férhető hozzá tudatként, amikor a túlélő ráeszmél egzisztenciájára, s felébred az álomvilág 

centrumában. A világ tud az emberről, s amíg álmodik, a túlélő sem szűnik meg a világ 

tudatában lenni. Az egzisztálható lét arra szolgál, hogy megőrizze a túlélőt a világon belül, 

a világ fennállása számára. Az álmodó egzisztencia mint világtudat azonban nem a létezés 

teljessége, ontológiai értelemben az oneirikus behatárolt jelentéssel bír: „ez a tudat része 

valaminek, ami engem is magában foglal”. Annak megértése, hogy álmaink világa 

meghatároz bennünket, kifejezetten egzisztenciális felismerés, s ennyiben az 

egzisztencialitás konstituens mozzanata. Amíg az ember álmodik, a világ az egzisztálható 

lét lehetőségét nyújtja, amely mindenkor meghatározza a túlélő létét. A túlélő léte azonban 

nem redukálható az egzisztenciára, az ember nem csupán álmodó néma egzisztencia, 

hanem többek közt beszélni képes ébrenlét is. Az egzisztencia tehát csak része annak az 

átfogó létegésznek, ami magába foglalja a túlélőt magát is.      

A regényszöveg az egzisztenciát úgy írja le mint a túlélő létének legvégső magját: 

„ez a tudat a legvégső magja talán a létemnek”. A mag szilárd egzisztenciális tartást, 

szuverén önmagában-álló pozíciót biztosít az álom illuzórikus, mitologikus hatásával 

szemben, megjelölve azt a helyet, ahova a túlélő a negativitáson keresztül visszahúzódhat, 

koncentrálódhat. A mag a lét olyan világtudata, amely eredetpontját jelenti a világnak, még 

                                                
417 Kertész: Kaddis. 91-93. 
418 Heidegger: Bevezetés a Mi a metafizikához? Ford: Vajda Mihály. In: Útjelzők. 342-343. 
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akkor is, ha nem azonos teljesen a létezéssel, ahogy a szöveg fogalmaz, a mag az, ami „ezt 

az egészet, mármint a létemet, létrehozta és kifejlesztette”. Az álmodó egzisztencia tehát a 

létrehozója a túlélő létezésének, aki belőle – az egzisztálható lét világából – származik. De 

ne feledjük, hogy a regényben ez áll: „ez a tudat része valaminek, ami engem is magában 

foglal”. A mag tehát csak része egy olyan teljességnek, amelyről annyit tudunk, hogy a 

túlélő létének egészét jelöli. Ez a látszólag jelentéktelen mozzanat azért kulcsfontosságú, 

mert a mag a túlélő létén belül foglal helyet, erre a belső pozíciója vezethető vissza, hogy 

az egzisztencia ontológiai értelemben nem csupán a világbeli immanencia, de az 

önkonstituáló jelenlét helyzetével is rendelkezik. A mag a túlélő létének belső centruma, 

ami csak az egzisztenciális létmegértés számára tárul fel mint ennek a létegésznek a (nem 

pszichikus) belsője. 

Az éberálomban megjelenő mag az álmodó egzisztencia létére mutat rá. Kertész 

regényében azonban nem ez az egyetlen szöveghely, ahol a mag leírásra kerül. A mag 

minden esetben a megálmodott világ élhetőségének, egzisztálhatóságának rejtett, belső 

alapja. Amikor a túlélő feltárja a létező világ belső magját, a világ elveszti magától 

értetődő fennállását, ahogy a túlélő fogalmaz, a világ nem képzet, hanem „agyrém”.
419

 Az 

álom látszatától megfosztott világ a túlélő számára „katasztrófaként”, „skizofréniaként”, 

azaz állandó veszteségtudat formájában – traumaként – érzékelhető. A világállapot 

katasztrófája az álom nyújtotta világlétesítő illúzió elvesztéséből fakad, a mag kitakart 

megjelenéséből:   

 
„Még továbbá pedig, hogy eszerint a világállapot átélésére (én) és realizálására (Obláth 
doktor), amire egyébként minden világállapot mindig is törekszik, hit, kultúra és egyéb 

ünnepi eszközök híján, ma egyedül a katasztrófa… És így tovább, fújtuk, fújtuk a hamis 

angolkürtöt, miközben a mozdulatlan, meredt fák tetejére ráereszkedett a vékony, kék alkonyi 
pára, melynek mélyén, mint sűrű mag, rejtőzködött az üdülőház tömörebb tömege, ahol 

terített asztal és a vacsora várt…”
420

   

 

Az üdülőház az elbeszélő Obláth-tal folytatott sétájának célpontjaként tűnik elő, amely felé 

a két „félhalott túlélő” együtt halad. Az üdülő épülete a gyermektelenség, az „érzelmi 

elmeszesedés” és a „beszédkényszerrel takargatott üresség” végállomását jelenti. A 

regénynek ezen a pontján a mag a ház toposzával kapcsolódik össze. Az üdülőház 

„tömörebb tömege” ellentétben áll a „kék alkonyi pára” oldottabb, szétfolyó közegével, 

miközben annak mélyén, elrejtőzve létezik. Az illékony, megformálatlan és diffúz 

homályosság önnön mélységében összesűrűsödik, s tömöttebb konzisztenciája megjeleníti 

az üdülőházat mint ennek a rejtőző látszatnak a tulajdonképpeni belső magját. A mélység 

belső magjában, az álomvilág középpontjában foglal tehát helyet a ház, itt történik meg a 

villámfényes éjszaka sorsdöntő eseménye. A maghoz társított ház nem vakablakos 

meseházikó, nem mitológiai képződmény, hanem az a hely, ahol az egzisztencia magja 

otthonra lel a mitológia világából történt száműzetését követően. A mag/ház fogalmi 

kettőse a túlélő egzisztencia olyan körülhatárolt terét jelöli, ami elrejtőzve a világ 

sűrűjében az álom mélyén lapul, ahova nem léphet be gyermek és álmodó, kizárólag a 

vágyálmait megtagadó, apagyilkos író. Ide húzódik vissza a mitológia csábítása elől a 

túlélő, hogy a mitológia önfeledt álmodásától megszabadított képzeletét önnön belső 

centrumára, az álommal való eredeti jelenlét helyére redukálja. A belső mag az 

egzisztencia pozícióját jelzi, ami visszahúzódott mitologikus álomvilágából. Mert a 

világkép hamis teljességét kínáló mítosz belső alapját ez a mag képezi, ahol a túlélő előtt 

megmutatkozik, hogy világlétesítő álma nem valóság, csak önkonstituáló álmodó 

                                                
419 „nem képzetünk, hanem agyrémünk a világ” Kertész: Kaddis. 66. 
420 Kaddis. 20.  
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képzeletének elidegenedett állapota. A mitológiával szemben az egzisztencia ebben a 

magban ismeri fel önmagát egzisztenciaként, olyan állhatatos önmegtartó pozícióként, ami 

emberlétének tapasztalatát biztosítja a lidércek, apaistenek, meseházikók dezantromorf 

illúziója közepette. A váltás azt is jelenti, hogy a világot álmodó egzisztencia felismeri, 

hogy világa nem a világ, hanem csak önmaga világszerű megjelenítése, csak az ő saját, de 

elidegenedett világa. Az egzisztencia az ember önmagát birtoklását jelenti, ami akkor 

történik meg, amikor a túlélő visszatér a mitológia világából belső világába, hogy 

felismerje önmaga immanens magját mint egzisztenciájának lehetőségfeltételét.   

 

 

VI. 5. AZ ÍRÓI EGZISZTENCIA 

 

Ahogy Foucault fogalmazott, a mag önmagában álom és képzelet egységét jelöli, azt a 

pontot, ahol mitológia és irodalom találkozik, s ahol e két diskurzus szétválaszthatóvá 

válik. A képzelet a magban olvad össze az álommal, s nyeri el önkonstituáló képességét. A 

képzelet visszatérve az álomba egzisztenciális jelentőségre tesz szert, amely jelentőség egy 

belső világ létesítésében realizálódik. Ennek alapján fogalmazhatunk úgy, hogy az álom az 

önmagában vett egzisztenciális világ, amelynek ontológiai origója a „mozdulatlan, néma, 

de rendíthetetlen tudat” – az egzisztencia. Az egzisztencia tudatként világonbelüli, de 

ugyanakkor nem oldódik fel a világszerű megjelenésben, hanem rögzített pont marad, mert 

csak e statikus pozíción keresztül tesz szert a tudat ontológiai alapra, s alakul át 

egzisztenciává. A túlélő világa tehát az egzisztencia által létrehozott álom. Annak 

veszélyét, hogy a túlélő belevesszen az álomvilágba s apaként eltűnjön, felszívódjon a 

mitikus világképben, az egzisztencia léte hárítja el. A világ az egzisztencián keresztül nyeri 

el visszacsatolását a léthez, itt különböztethető meg a világ fenomenológiája és az 

egzisztencia ontológiája.    

   Önmagában az egzisztenciális mag feltárása, az érzékelés körébe történő beemelése 

még nem jelenti az irodalomként felfogható és értelmezhető egzisztencializmus 

kialakulását. A túlélő látja a mélyben némán álmodó egzisztenciáját, azonban ezzel még 

nem történt meg az írás összekapcsolása a maggal. S a némaságot megtörő szó nélkül ez a 

mag csupán a belső fenomenológiai jelentésével (rólam való tudat) rendelkezik, de még 

nem birtokolt „saját belső” („das eigne Innere”), még nem történt meg az átsajátítás, a 

sajáttá tevő esemény fordulata, aminek eredményeként a túlélő megalapozhatja saját 

szinguláris írói egzisztenciáját. Amíg a túlélő csak látja, addig a mag a csöndzóna 

mélységének alapja marad, amikor viszont az írás szóra bírja, megtörténik az egzisztencia 

elsajátítása, birtokba vétele, fikcionálása is. Ez a szó az álmodó egzisztencia önkonstituáló 

rögzített pontját nyelvi alapra helyezi, s írói egzisztenciaként definiálja újra. Az álom tehát 

nem előzi meg a nyelvet, hanem az irodalom tételező ereje hozza létre az egzisztencia saját 

világát. Ez teremti meg a világ és az álom irodalmi fikcionálásának lehetőségét, s a 

mitológia világképének destrukcióját.     

S a mag Kertész regényében nem marad érintetlen, nem marad a túlélő létének 

önmagában nyugvó hallgatag középpontja. Az egzisztenciális önalkotás, az átsajátítás 

folyamata az álom belső centrumából indul ki, s az írás révén dolgozza fel az álom 

tapasztalatát. Kertésznél a mag azt az önmagát birtokló alanyi pozíciót jelöli, ahol a 

világban-benne-lét egzisztenciális jelentése értelmezhető. A mag kétféle úton lehet 

egzisztenciális tapasztalat kiindulópontja, amennyiben az akárki-Önmaga és a saját-

Önmaga egzisztenciális létmódjában is szert tehet ontológiai jelentésre. Az akárki világra 

hanyatlott, szétszórt, önállótlan, felejtő diszpozíciója éli a világot – s beleveszve a világba 

– átengedi képzeletét vágyálmai valóra váltásának (a világ fenomenológiája). A saját 

Önmaga viszont nem éli meg közvetlenül a világot, hanem összeszedi szétszórt önmagát, s 
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megírja az álmodó egzisztencia világba vetett léthelyzetét, birtokba véve azt (az 

egzisztencia ontológiája). Az írás distanciát teremt, amely a mag egzisztenciáját élő embert 

saját álmainak öntudatlanul kiszolgáltatott kreatúrájaként leplezi le. Az álom és a világ 

nem a túlélő létének végső értelme, a megismerés legszélső, meghaladhatatlan határa, 

hanem csupán az egzisztencia visszanyerésének kiindulópontja. Ennek viszont egyetlen 

lehetséges módja, hogy az írás révén újra meg kell alkotni azt, ami egzisztenciálisan nem 

élhető meg többé a világban. A mag egyetlen autentikus módon sajáttá tevő értelme 

Kertész regényében ebben áll: az írás révén újra felépíteni az álmától megfosztott világot, s 

szóra bírva a néma álmodót, s újraalkotni azt irodalmi szövegként. Annak lehetőségét, 

hogy Kertész esetében írói egzisztenciáról beszélhetünk, abból ered, hogy a mag-

egzisztencia képezi az írás alapját.  Az előbbi idézet a regény szövegében a 

következőképpen folytatódik: 

 
„Lehetetlen volt nem arra gondolnom, hogy következőleg ez a tudat feladattal jár, és ha ezt a 
feladatot csak föltételezem is, parancsa mégis megszeghetetlen (…), ez a parancs mégsem 

kizárólag, mit is mondjak, erkölcsi parancs, nem, van benne valamilyen, úgyszólván 

egyenesen a kézművesi tehetséghez szóló mozzanat, követelmény, sőt követelés is, az, hogy a 
’világot fel kell építeni’, ’le kell másolni’, ’meg kell tanulni’, és a maga idején tudnunk kell 

felmutatni, mindegy, miért, mindegy, kinek, bárkinek, aki majd szégyenkezik majd miattunk 

és (esetleg) érettünk, hogy tehát a világ megértése az ember vallási feladata, (…) igen, hogy 

végső soron ebben, és csakis ebben: a világ és helyzetem megértésében kereshetem a, mit is 
mondjak megint, hogy ne azt mondjam, amit mondanom kell: a megváltásomat, igen, mert 

hiszen mit is keresnék, ha már keresek valamit, ha nem a megváltásomat keresném.”
421

      

 

Az írás mint egzisztenciális feladat, a mag írás általi megformálásának kötelessége a 

világban-benne-lét fikcionálásának írói feldolgozását igényli. Miután megtörtént a mag 

felkutatása az éjszaka mélyén, s az írás megtöri az álomvilág illuzórikus hatását, nem 

szabad hagyni, hogy ez a tapasztalat veszendőbe menjen. A mag azt a határpontot jelöli, 

ahol megtörténik az irodalom kiszabadítása a benső világ fennhatósága alól. Az író 

egzisztencia megalapozásáról szólnak tehát ezek a sorok, arról a sajáttá tevő pillanatról, 

amikor a túlélő felismeri, hogy meg kell szólaltatnia, és birtokba kell vennie az 

öntudatlanul álmodó lét elsüllyedt belső világát, ha nem akarja, hogy szótlan illúziójába 

elmerülve mitikus mélység maradjon. A világ megértése az ember vallási feladata, mondja 

a túlélő, s az írás célja nem más, minthogy az alkotás révén megváltsa őt ettől a világtól 

azáltal, hogy irodalomként újra felépíti, fikcionálja.  

Az álmodó egzisztenciának az álmodó lét világától való megváltása kizárólag az 

írói egzisztencia révén, annak birtokbavételével történhet meg. Kertész egzisztencialista 

prózájában a legfontosabb tétje mindig az írásnak van, amely mozgása során előbb 

alámerül az álom világába, hogy ezt követően kiemelkedjen onnan, s felmutassa azt, amit 

látott, ami épp az írás általi felmutatás által lehet egyedül az övé – a saját egzisztenciát. A 

túlélő vállalja a lebukást az álmodáson alapuló vertikális, körben forgó (aláhulló és 

felemelkedő) mozgásba, ami a regényben újra és újra a biztos talaj elvesztésének, az 

alaptalan semmibe történő zuhanásnak a tapasztalataként kerül fikcionálására. Nem egy 

világ dől össze a túlélőben, ahogy mondani szokták, hanem belezuhan egy olyan 

mélységbe, amelyet önelvesztésként él meg: 

 
„egyszerre mégiscsak fordult velem egyet a világ, egy hirtelen, gyomorszorító és zuhanásszerű 

érzéssel”
422

 

 

                                                
421 Uo. 93. 
422 Uo. 36. 
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A túlélővel nagyot fordul a világ, amennyiben elveszti a világtudat nyújtotta biztonságot, s  

alámerül a mélybe. A bukás szégyene azonban nem némíthatja el, ezt a kiszolgáltatottságot 

szóra kell bírnia, műalkotássá kell formálnia, ezt üzeni önelvesztésének legbensőbb 

egzisztenciális magja. Mindez azt jelenti, hogy a túlélő nem hagyhatja, hogy életét legyűrje 

a gyalázat, a vereség, a kudarc, hanem ezt a gyalázatot, ezt a vereséget, ezt a kudarcot meg 

kell írni irodalmi műalkotásként, mert a túlélő csak írói egzisztenciaként tehet tanúságot 

mindarról, amit szégyenének mélyén látott. A túlélőt az írás emeli fel az álom 

mélységéből, hogy újra visszatérhessen a felszínre, a kimondott szavak világosságára. 

Önmagát kell elsősorban kimondania, hogy a kimondás aktusában íróként ismerhesse fel 

saját létét, írói egzisztenciaként, aki nem hagyta a szótlan csendvilág mélyén, álmainak 

fogságában az életét, hanem művé formálta és irodalommá alakította át azt. A „saját 

belsőnek” a lét belső mélyvilágából való kiemelésével, napvilágra hozatalával és 

felmutatásával teljesedik be „az önmegsemmisítő, életellenes munkafilozófia 

radikalizmusa”.
423

 Mintha a túlélő azt mondaná: ez vagyok én, ez az egzisztencia immár az 

enyém, a sajátom, a tollam ebből a világból merített, hogy kiemelje belőle azt, aki vagyok, 

akiben magamra ismerek, a magam írói egzisztenciája.  

A mag azt a helyet jelöli, ahol a túlélő számára egzisztenciálisan birtokba vehető 

saját léte, ami így az írás által is felmutatható. Ez a mag az alkotás centruma, az irodalom 

jelöltje. Ebből a magból ered Kertész epikájának fontos vonása, hogy kizárólag 

egzisztenciális tapasztalatok képezik az egyes művek inspirációs forrását. A mag 

felfedezése önmagában esemény, aminek elsődleges egzisztenciális jelentőségét az adja, 

hogy az írásra rótt feladat közvetítője. Minden kreativitás, alkotás, inspiráció egyedüli 

bázisa, végső fundamentuma a mag. Amíg a mag működik, generálja az alkotást, s a túlélő 

az írás révén birtokba veszi a magot, így az egyes regények is világra jönnek és 

elkészülnek. A Kaddisban a mag – a világot felépíteni és lemásolni tudó „kézműves 

tehetség” normájában – ezért is közvetít imperatív jellegű elvárásokat. A kifejezetten 

alkotói, produktív képességek igénylése a világalkotás tekhné jellegű feladatát különleges 

jelentőséggel ruházza fel, amikor a megváltás vallási szerepe mellett a tanúsítás terhét rója 

a túlélő író egzisztenciára. A holokauszt túlélőjének író-kézművesként a mag által 

megalkotott világot mint példaszerű művet kell felmutatnia, hogy így tegyen tanúságot 

önnön birtokba vett írói léte és az általa megalkotott irodalmi mű egzisztenciális 

hitelessége mellett. Mindez azt jelenti, hogy a túlélő írói egzisztenciájának tanúságot kell 

tennie, hogy önnön egzisztenciálisan megélt magvilágából ered mindaz, amit papírra 

vetett. Ez Kertész regényében a „lekerekített üvegkemény tárgy” műformájában történik 

meg. 

 
„Ezekben az években álmodtam újra egyszer már megálmodott, s ma már tudom, hogy a 

’Tanító úr’ példáján megálmodott feladatomat és titkos reményemet. Ezekben az években 
ismertem fel életemet, egyfelől mint tényt, másfelől mint szellemi létformát, pontosabban az 

egy bizonyos túlélést már túl nem élő, túlélni nem akaró, sőt túlélni valószínűleg nem is tudó 

túlélés létformáját, mely mindazonáltal megköveteli a magáét, vagyis azt, hogy 

megformálják, mint egy lekerekített, üvegkemény tárgyat, hogy így végül is fennmaradjon, 
mindegy: minek, mindegy: kinek – mindenkinek és senkinek, annak, aki van vagy nincs, 

egyre megy, annak, aki szégyenkezik majd miattunk és (esetleg) érettünk; melyet azonban 

mint tényt, mint a túlélés puszta tényét, megszüntetek és felszámolok, akkor is, és csak akkor 
igazán, ha ez a tény történetesen én vagyok.”

424
 

 

                                                
423 Radnóti Sándor: Auschwitz mint szellemi létforma. 251. 
424Kertész: Kaddis. 166. (kiemelés K. I.) 
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A túlélhetetlen túlélés „szellemi létformája” nem képes többé megélni a világot álmodó 

gyermekként, nem képes apává lenni, így az egzisztálható élet alanya az írás révén 

felszámolja és megírja önnön vágyálmait. Az egzisztens belső mag tagadó-alkotása 

azonban olyan horderejű esemény, amelynek negativitása kizárólagos inspirációs forrásul 

szolgál az író számára. A tagadás megakadályozza az élet egzisztenciális megélését 

(akárki-Önmaga), ezáltal rögzíti az életet a belső mélyén, amit az írás körbefog, körbeépít, 

hogy saját irodalmi műveként mutathassa fel. A mag belsőjét az írás átsajátító gesztusa, az 

író egzisztencia teszi „saját belsővé”. A regény szövegében a „lekerekített üvegkemény 

tárgy” belső pozíciót foglal el, aminek fikcionális funkciója abban áll, hogy visszaigazolja 

az író egzisztencia munkáját. Az írói tevékenység fikcionálja, birtokba veszi a nyelv által 

körbezárt egzisztencia belső magját, amit a szöveg mint saját tárgyát ki is mond, explicite 

meg is fogalmaz. Mert egy kemény tárgyról van szó, az egzisztenciáról mint tényről, 

magáról a túlélő életéről, amit az írás megszüntetett, megfosztott élő, álmodó minőségétől.     

A mag világkonstituáló hatalmával bíró, álmában egzisztáló életből Kertész túlélője 

egy „lekerekített üvegkemény tárgyat” alkot meg. Ez a regény fikcionális szerkezetének 

„saját belsője”, egzisztenciális jelentésének irodalmi foglalata. Mindazonáltal ez az 

egzisztencia specifikusan az irodalmi mű fikcionális önreprezentációja, az irodalom révén 

kimondott, birtokba vett álmodó képzelet. Kérdés marad azonban, hogy miként lehetséges 

az egzisztencia ilyen fikcionális önfeltárása, amely a mű „saját belsőjeként” nyitja meg 

önnön egzisztenciáját. Nem akárkinek a tulajdonáról van szó, hanem az egzisztenciális 

műtárgy a regény saját tárgya, amelyről az írás tulajdonképpen szól, de ez a megjelenítés 

nem esik egybe a túlélő ontológiai meghatározottságának egészével. Az egzisztencia és a 

túlélő léte az írás révén birtokba vett álmodó képzelet szintjén teljesen lefedi egymást, s 

egy hiánytalan, de megosztott teljességgé áll össze, s ennek a totalitásnak az „üvegkemény 

tárgy” a „saját belsője”, ahol az irodalom és az író megtalálja belső centrumát a fikción 

belül. A fikció azonban nem egyenlő az irodalommal, ahogy a túlélő sem azonos teljes 

mértékig az író egzisztenciával. Ebből ered, hogy az írói egzisztencia ennek folytán még a 

túlélő számára sem rendelkezhet pozitív értékekkel.
425

Íróként élni, még a saját egzisztencia 

birtokában is véges, halálnak kitett létmód, ezért csak átsajátítani és felmutatni képes 

Auschwitz letörölhetetlen szégyenét, de a halált és a felejtést nem győzheti le.  

 

 

VI. 6. A VAK ÉLET AZ ÍRÁS FÉNYÉBEN  

 

Az írói egzisztenciával mint „saját belsővel” hasonló probléma kerül felszínre mint az 

álommal – önmagában nincs kívülsége. A kívülség ilyen hiánya azonban más szinten 

érvényes, amennyiben itt az ontológiai külső megalkotása nem lehetséges. Az író csak a 

saját létéből merít, s ez a sajáttá tett, birtokba vett mag megmarad belsőnek, a létező 

létének, az író életének.   

A Kaddis túlélője tisztában van az egzisztencia ilyen fogyatékosságával, tudja, 

hogy ez a belsőbe zárt, s ebben a belsőben eltárgyiasított élet nem kielégítő megoldás. A 

vágyálmokban álmodó élet blokkolása, az egzisztencia belsőbe való koncentrálása, az 

irodalom hermetikus önmagába zártságát eredményezi. Ezt fejezi ki az író egzisztencia 

olyan regénybeli ábrázolása, amely a túlélőt úgy írja le mint aki egyedül munkájának él, a 

munkája által létezik, bezárva saját magányába, száműzve szobájának izolált csendjébe. 

Mivel a világ a felejtve-álmodó élet, Auschwitz írója részlegesen kivonul a világból, 

visszatér „saját belsőjének” eldugott, világtalan zugába, hogy emlékezzen és írjon. Csak 

                                                
425 A túlélő egyszerre utasítja el a „magyarországi sikeres író szégyenletes egzisztenciájának” és a 

„magyarországi nem sikeres, sőt sikertelen író éppoly szégyenletes egzisztenciájának” lehetőségét is. Uo. 24-
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ebben az izolált, világtól elvonult magányban képes látni önnön életét, amely öntudatlanul 

álmodja a mag néma világát. A mag viszont állandó inspiráció forrása, amely az írás révén 

akar felszínre kerülni, hogy formát öltsön és létrejöjjön. A mag nem hagyja nyugodni a 

túlélőt, amíg a mélység minden kiaknázatlan potencialitása nem aktualizálódik, s az írás 

által meg nem valósul. Ez a mag hajtja és űzi a túlélőt, hogy írjon és alkosson, hogy 

lemásolja és birtokba vegye a világot, s író egzisztenciaként adjon értelmet saját életének, 

saját belsőjének. A túlélő azonban nem boldog ettől a feladattól, egyfajta 

megváltoztathatatlan szükségszerűségként éli meg, amit feltétlenül meg kell tennie. Az írás 

a sorstalan túlélő sorsa, ami megköveteli a magáét, ennek megfelelően a mag egyfajta 

elkerülhetetlen sorstendenciaként jelöli ki az életnek íróként való beteljesítését. A túlélő és 

az egzisztencia között a szabadság problémája jelenti az ontológiai belső határt.   

 A túlélő és az egzisztencia különbsége a regény fikcionális szerkezetének további 

elemzését igényli. Mivel a túlélő léte nem azonos egészen a birtokba vett írói 

egzisztenciával, egy ontológiai kettősség jön létre a túlélő sorstalan szabadsága és az írói 

sorsegzisztencia kötelezettsége közt. Írni a mag diktálta sorszerű feladat, ami azonban 

megvalósulása pillanatában egyúttal a szabadság időleges beteljesedése is. A mag 

mélyvilági némaságát az írás bírja szóra, az álmodó képzeletet a nyelv képzelete váltja 

valóra. Ennek feltételét pedig az egzisztencia és a túlélő dualizmusaként működő álom és 

képzelet kettőssége jelenti, s e két egymásba ékelt szféra között a nyelv negativitása 

közvetít. A túlélő képzelete arról ír, azt másolja, amit az egzisztenciamag álmodik, de 

arról, hogy mi történik a mélyben, viszont az írás révén szerezhetünk tudomást. Hadd 

idézzük fel újra ezen a ponton állításunkat alátámasztandó még egyszer Kertész korában 

már idézett megfogalmazását: 

 
„A ritka lucidus pillanatok ezek, amikor hirtelen a tudomásunkra jut, hogy minden sorunk, 

minden leírt mondatunk valamiféle koherencia erőterében mozog, amiből a létezésünk 
mélyén lappangó szilárdabb valóságra, a tulajdonképpeni egzisztenciánkra 

következtethetünk.”
426

 

 

A létezés mélyén nyugvó szilárd egzisztencia önmagában nem több mint a túlélő létének 

álom általi meghatározottsága. A képzeletnek azonban van egy olyan része is, amely nem 

álmodik, amely nem magszerű, amely nem rendelkezik egzisztenciális jelentéssel, s így 

nem irodalmi faktum. Az álomtalan képzelet nem lép be az álom által konstituált világba, s 

így nem részesül annak optikai megjelenéséből sem. A regény ezt a világtalan tartományt 

az emlékezés sötét éjszakájaként írja le. Kertész epikai műve olyan emlékező regény, 

amely az írás révén emlékezik vissza az életre: 

 
„később mindent elfelejtettem, és csak sok év múltán kelt bennem ismét életre ez az éjszaka, 

és megint éveknek kellett elmúlniuk, míg most megpróbálkozhatom azzal, hogy leírjam, amit 

akkor éjszaka írtam volna”
427

 

 

Az átvirrasztott éjszaka nem hagyja aludni a túlélőt, nem engedi aludni és álmodni, 

alámerülni a világot létesítő mag némaságába. Az éjszaka sötétségében nincs álom, ahogy 

nincs világ sem, csak az írás tartja ébren az emlékezést. Ennek az „alvilági” éjszakának a 

sötétjében ébred rá és látja meg túlélő az önmagát konstituáló álom magját, a felejtésnek 

kitett saját élet egzisztenciáját. A megismerésnek ezt az éjszakai sötétben is érvényesülő 

módozatát a túlélő képzelete teszi lehetővé. A képzeletnek egy olyan modalitása, amely 

nem álmodik, hanem kihúzódva a világ világosságából, behatol a nem-megjelenő 

                                                
426 Kertész: K dosszié. 241. 
427 Uő: Kaddis. 22. 



 136 

sötétjébe. Az írás a nemlétnek ebbe a terrénumába átlépve tesz szert egy az egzisztenciális 

megértést meghaladó ontológiai jelentésre. Ez a sötét éjszaka nem egzisztálható, mivel 

kívül fekszik a megálmodható világ határain.  

Az egzisztencializmus szótárában a valóság ezen szintjének megjelölésére a semmi, 

a nemlét megnevezéseket találhatjuk. A meg nem született gyermek, a megtagadott 

világrajövetel, a preegzisztencia problémája ebbe az ontológiai térbe nyúlik vissza. A 

túlélő képzelete ebbe az éjszakába gyújt fényt, hogy szélviharos, villámfényektől 

bevilágított sötétjében megvilágítsa a „zegzugos hieroglifaként” kirajzolódó betűket: 

„Nem!” Ez a „Nem!” a nemlét sötétjét nyitja meg, a szorongás Semmijét, az 

ösztönvilágnak azt a szintjét, ahol „egészen természetes immár, hogy ösztöneink ösztöneink 

ellen működnek, hogy úgyszólván ellenösztöneink működnek ösztöneink helyett”.
428

 A 

túlélő léte beletartott ebbe a világtalan semmibe, amelyhez képest az egzisztálható világ 

jelenti a létezés ontikus valóságát. Ezen a ponton aktualizálódnak azok a jellegzetesen 

negatív egzisztencialista tapasztalatalakzatok, mint az undor, a rosszhiszeműség, a 

bűntudat, a szorongás vagy éppen az unalom. A halál és a végesség ad hírt ezeken az 

emberi tapasztalatokon keresztül önmagáról, amelyek a birtokba vett, állhatatos 

egzisztencia halandóságára mutatnak rá. 

Az egzisztencia az önmagában-állás szilárd és néma helyét jelöli a világban. 

Amennyiben az egzisztencia világonbelüli létező, részesül az álom tapasztalatából, s maga 

is kitett a világszerű megjelenítés optikájának. Az egzisztencia magja ezért lehet a világ 

mélységének olyan centruma, ahol a képzelet és az álom összeér. Az inspiráció bázisát 

jelentő mag így alá van vetve önnön világszerű megjelenítésének, amelyből nem léphet ki. 

A negativitás viszont épp ezt célozza, a tagadás épp azért hangzik el, hogy ne kizárólag az 

egzisztencia-alapítás határozza meg a túlélő létét, hanem a túlélő számára nyitva maradjon 

egy szabad terület, ahol írói képzelete is érvényre juthat. A túlélő képzelete ezért a világon 

kívül, az éjszakában keres menedéket, a nemlét szorongásokkal teli sötétjében. S az írásnak 

ebből a pozíciójából a sorsot működtető egzisztencia magja olyan személytelen 

mechanizmusként mutatkozik meg, amely a beszédkényszer mániákus áradását, a szövet 

szövését, a mesélés folyamatát egyaránt uralja. A sötét éjszaka a világ megjelenését a mag 

önműködő létesüléseként láttatja, amelyen a sors totalitárius törvényei úgy uralkodnak, 

hogy nincs megjelölhető alanya a keletkező lét ilyen állapotának. S az írói egzisztencia 

csak magáévá teheti, a tudás által birtokolhatja, de kivonni magát nem képes Auschwitz 

totalitarizmusa alól. Az egzisztencia halandósága azonban nem esik teljesen egybe a túlélő 

létével. A mag problémája kapcsán Merleau-Ponty a következőképpen fogalmaz:  

  
„Az ’én’ semmim olyan mint egy stroboszkópikus spirál csúcsa, amelyről nem lehet pontosan 

tudni, hogy hol van. Az örvény magjában senki sincs.”
429 

  

A nemlét világtalan sötétjébe visszahúzódó túlélő nincs teljesen jelen a világban, a mag 

által örvénylésben tartott világszerű megjelenés egyedül az álmodó képzelet teljesítménye. 

Mivel átsajátítja, birtokba veszi azt, a túlélő egzisztenciálisan ugyan maga is kitett a 

permanens létesülésnek, a világ keletkezésének, de nem generálója, nem aktív centruma 

annak. A világ világlása a túlélő nélkül megy végbe, ebből kifolyólag nincs alanya a 

sorsnak, aki azonosulna, identifikálódna a világgal. A sorstalan túlélő szabadsága azonban 

ennek ellenére is csak feltételes és behatárolt. Mégpedig azért, mert maga az írás viszont a 

mag örvényléséből keletkezik, ami folyamatosan indukálja, generálja a képzeletet, hogy 

újabb és újabb fikcionális világokat létesítsen, hogy író egzisztenciaként szövegbe másolja, 
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felépítse az álmot. A túlélő mindezt látja, s mint saját életének sorsszerű 

meghatározottságát ismeri fel.    

Kertész túlélőjének egyetlen célja, hogy bevégezze a sorsot,
430

amely kifejezetten 

egy író sorsa. Mert az írói sors egzisztenciális jelentőségénél fogva a sors törvényeinek van 

alárendelve, ily módon nem kerülheti el halálát. A túlélő sorstalansága abból fakad, hogy 

tudja, sorsa eleve meg van pecsételve, élete a halálnak, Auschwitznak kitett élet. S mégis 

ezt a halandó életet saját birtokaként, egzisztenciájaként formálja meg. Ebből fakad, hogy a 

túlélő elutasítja az irodalmi siker lehetőségét,
431

 s az írói munka a sírásást, az elvégzendő 

önfelszámolást, az írói egzisztencia megszüntetését jelenti. Szilágyi Márton joggal 

állapíthatta meg, hogy a regény túlélője „a halálélmény heideggeri szemléletét vállalja a 

tragikum teljes súlyával”.
432

Az írói egzisztencia alapvetően tehát saját magát is az örvénylő 

álommagból formálja meg, ahogy a zárásban ebben az örvénylésben merül alá. Az álomból 

így jön létre egy író képzeletbeli figurája, aki arról ír, amit álmodik, szóra bírva és sajáttá 

téve az éjszakában némán egzisztáló létét. S ez a folyamat addig tart, amíg el nem fogynak 

az álmok, véget nem ér a világ örvénylése, s az író egzisztencia létezése okafogyottá nem 

válik. Látszólag ez történik meg Bé öngyilkosságával a Felszámolásban, ahol úgy tűnik, 

végérvényesen lezárul az egzisztencialista író története.  

 Az utolsó szempont, amelynek értelmezésére kitérünk az írás szerepe a Kaddis 

fikciójában. Ez az írás az életről szól, a túlélő életéről, aki elszakadt a világtól, s a nemlét 

sötétjében egyedül munkájának él. Miután kilépett a vizuálisan érzékelhető világ 

megjelenéséből, az élet olyan leírására nyílik módja, amely megfosztott a világtól. A 

világnélküli élet önmagában láthatatlan, egy vak és világtalan élet mint az az éjszaka, 

amelyben a túlélő dolgozik:     

 
„mert élek és írok, és mindkettő törekvés, az élet inkább vak, az írás inkább látó törekvés, és 

így másféle törekvés persze, mint az élet, talán azt törekszik látni, hogy mire törekedik az 
élet, és ezért, mert nem tehet mást, utánamondja az életnek az életet, ismételgeti az életet, 

mintha ő, az írás is élet lenne, holott nem az, egészen alapvetően, össze nem mérhetően, sőt 

össze nem hasonlíthatóan nem az, és így a kudarc, ha írni kezdünk, és az életről kezdünk írni, 

eleve biztosított.”
433

 

 

Az egzisztenciális értelemben vett írói munka az élet ismétlése, „utánmondása”, ami úgy 

őrzi meg irányultságát az életre, hogy tisztában van az élet és az írás közt húzódó 

átléphetetlen határral. A határ optikai jelentése a látás/vakság oppozícióban képződik meg, 

az írás elsődleges célja mindannak feltárása, amit a vak élet nem érzékel, amire vakon 

mégis törekszik. Az élet ilyen teleologikus jelentése a Kaddisban a nemzésben, a gyermek 

születésében, az álom vizuális megjelenésében a világ világrajövetelében áll. S mivel az 

élet célja – a világ megszületése és látható megjelenése – nem valósulhat meg, ezért az élet 

vak és világtalan marad, az írás pedig szükségszerűen kudarcba fullad. Az élet, amelytől az 

írás megtagadta a világ világosságát, a semmi és nemlét preegzisztens, küszöb alatti 

léttartományát foglalja magába. S Kertész regénye, a Kaddis a meg nem született 

gyermekért ezért lehet olyan „művészregény”, amelynek „meghalásművészete” azt a 

folyamatot fikcionálja, ahol a „művésszé válás” az „életről való leválást”, a „halálra válást” 

jelenti.
434

 Mert az élet vakságát a halál jelenti, a halál vakítja meg, fosztja meg világától az 
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életet, ezért a halandó létével számot vető egzisztencialista író regénye nem is zárulhat 

mással mint a halandó életét felmutató író határhelyzetével, aki magasra emelt két kezében 

még felmutatja „életének batyuját” [sajáttá tett egzisztenciáját], hogy a „sötét folyam 

sodró, fekete vizében” vele együtt alábukjon a nemlétbe és a semmibe.  

       A Kaddis az álom és képzelet egysége által létesülő, mindig a sors működésének 

alávetett, a mag örvénylő áradása által keletkező létezés fikcionálását valósítja meg. A 

túlélő egzisztenciájával része ennek az időbeli létrejövésnek, de belevetettségét a sorsot 

bevégző írás révén mint sajáttá tett belsőt felmutatja. A sorsát az íráson keresztül 

sorstalanul szemlélő túlélő képzelete előtt így jelenhet meg saját belsőjében az önnön 

érzéki minőségében kontingens létezés körforgása, a semminek, a pusztulásnak kitett, de 

folyamatos keletkezését mégis megőrző életnek a valósága.       

  

  

VI. A HOLOKAUSZT TŰZPRÓBÁJA 
 

Kertész prózaírásában a Kaddis által feldolgozott téma nem marad folytatás nélkül. Sajátos 

módon a magántúlélő szellemi tanúságát elbeszélő mű publikálásához képest tizenhárom 

évvel később, a Nobel-díj elnyerését követően megjelent Felszámolásban az író újra 

visszatér az egyszer már fikcionált problémához. Mindez azt jelzi, hogy Kertészt nem 

hagyta nyugodni mindaz, ami a Kaddis megírásával epikai formát öltött, s szükségét 

érezte, hogy még egyszer újra feldolgozza a témát. Mielőtt rátérnénk a két regény közti 

összefüggések interpretálására, röviden megvizsgáljuk Kertész esszéinek egy fontos 

kijelentését, amely fontos támpontot nyújt a Felszámolás elemzéséhez. 

     Egy évvel a Kaddis publikálása után, Kertész 1991-ben a Magyar-zsidó együttélés 

című konferencián tartott előadást. A beszéd egy a hallgatósághoz intézett intéssel zárult, 

amely az Európa szellemiségéhez való csatlakozással járó elodázhatatlan feladatok 

teljesítésére figyelmeztetett:   

 
„És aki része kíván lenni e szellemnek, annak sok egyéb mellett a Holocausttal való erkölcsi-

egzisztenciális szembenézés tűzpróbáján is keresztül kell mennie.”
435 

 

Kertész az előadásban a szellemmel való találkozáskor a megismerés egy sajátos 

módozatát hangsúlyozza. A mindig tűzmetaforikát mozgósító szellem kettős, egyszerre 

egzisztenciális és erkölcsi számvetést igényel, aminek jelentése a szembenézés aktusán 

alapul. Amint azt korábban tárgyaltuk, az etika Kertésznél az apagyilkosság erkölcse, 

amelynek fikcionális feldolgozása a Kaddisban valósul meg. Amikor a túlélő képzelete 

szembenéz a holokauszttal, a tekintet nem közvetlenül a lángokba néz, hanem csak 

áttételesen, közvetetten, a „világtudatban tükröződő etikai következményével” 

találkozik.
436

 Az egzisztenciális szembenézés tehát az etika alapját jelentő holokauszt 

eseményét a világtudatban tükröződve pillantja meg. A holokauszt ugyanakkor egy 

„tűzpróba” kiállását is feltételezi, olyan próbatételt, beavatási aktust, ami az európai 

szellemhez való csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges.  

A szembenézés által elnyerhető tudás Kertész gondolatainak egyik visszatérő 

eleme. Így többek közt Kertész A száműzött nyelvben beszél arról, hogy számára a 

legfelejthetetlenebb tapasztalatot az jelentette az életben, hogy láthatta „e szörnyű század 

igazi arcát”, s miközben „belenézett” a Gorgó-fő szemébe, élve mehetett tovább. A látvány 

kitörölhetetlenül bevésődött emlékezetébe, amitől a túlélő soha nem szabadulhat, ahogy 
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Kertész fogalmaz – „ez az arc örökké fogva tart”.
437

 A Medúza-fő a halállal való 

szembenézés próbaköve, amennyiben kővé dermeszti azt, aki belepillant a szemébe. De a 

halál le is győzhető, ami a mítosz szerint Perszeusznak a tükör segítségével sikerült, aki 

úgy kerülte el a Gorgó-fővel való végzetes „szembenézést”, hogy a tükörből figyelve vágta 

le a Medúza fejét. A mitológia szerint a halált hozó tekintettel tehát nem lehet közvetlen 

úton szembenézni, a túlélés feltételét azt jelenti, ha a tükör közvetítésével találkozik vele 

az emberi tekintet.  

A halált látni, s mégis túlélni, kapcsolódik a holokauszt tűzpróbájához is, annak a 

hat millió halálnak a látásához, amely Kertésznél a sötétbe száműzve megfosztja világától 

az írást, s a világtalan élet szemlélőjévé avatja azt. Az apagyilkos írás a holokauszttúlélő 

életének vakságát szemléli, ami az irodalomra hárítja át azt a feladatot, amit Perszeusz 

esetében a tükör tölt be. Az irodalom kizárólag Auschwitz-irodalom lehet, ennek egyedüli 

tárgya a megtörtént esemény, amivel egzisztenciális és erkölcsi értelemben is szembe kell 

nézni. S bizonyos szempontból elmondható, hogy Kertész művei mást sem tesznek, mint 

az egzisztenciális haláltapasztalat tükörfényében szemlélik Auschwitz eseményét. A 

Kaddis azonban annyiban új fejezetet jelent, hogy a túlélőt apagyilkossá változtatja át, 

akinek írása a világtalan, vak életet fikcionálja. A világától megfosztott túlélő a sötét 

éjszakában követheti nyomon a vak életet, amely sosem nyeri vissza közvetlen 

láthatóságát, világát, álmait megélő képzeletét. A holokauszt „világtudatban tükröződő” 

apagyilkos etikája a túlélő számára azt jelenti, hogy az egzisztenciális szembenézés nem 

közvetlenül szemléli a világot, hanem egy hosszú, sötét árnyékon keresztül. A holokauszt 

árnyéka eltakarja a világot, hogy sötét éjszakájában az írás fénye a túlélt életet világtalan, 

vak folyamatként pillantsa meg. Az élet és a világ szétválasztása eredményezi azt, hogy a 

holokauszt nem ábrázolható közvetlenül, ha a túlélő szembe akar nézni vele, akkor csak az 

életet megvakító képzelet tükrében, az irodalom „esztétikai szellemének”
438

 közvetítésével 

teheti azt meg.   

      A Kertész által kijelölt feladat, hogy megtörténjen a holokauszttal való, tűzpróbával 

felérő szembenézés, végül Kertész írásainak összefüggésében, a szövegkorpusz saját 

belsőjében megy végbe. Ezt az eseményt a Felszámolás dolgozza fel. A tűz és a láng, 

amely a szellem elmaradhatatlan kísérőjelensége, a Kaddist követő regények lapjain is 

feltűnik, perzselő jelenléte továbbra sem huny ki. A világát vesztett élet nem marad 

független ettől a lángtól, a nemlét, a születetlen lelkek sötét éjszakájában maga is lángra 

gyúl:   

    
„Elemezni kellene a ’sötétség’-érzést, amelyhez képest az életet lángnak látjuk (az egyik 

legősibb metafora): a holtak s a meg nem születettek sötétsége ez, amire gondolunk?”
439

 

 

A világ világosságát elvesztett élet olyan lángként mutatkozik meg, amit az írás hivatott 

megőrizni a halál és a semmi sötétjében. Pontosabban a holokauszttúlélő író alakja, aki 

ebben a fényben szemléli egyetlen tárgyát, a túlélt, a semminek kitett életét. Ez az író, a 

Kaddis magántúlélője nem kerülheti el tehát a sorsát, s művével együtt önmagán is el kell 

szenvednie a tűzpróba megpróbáltatásait. Az egzisztenciális kijelentések mindig 

feltételezik a megélt tapasztalat hitelességét, igazságuk enélkül nem szólalhat meg 

érvényes formában. Amint láthattuk, minden kimondott szónak a saját belső magja jelenti 

az alapját, s így van ez a tűzpróbára vonatkozó mondat esetében is. A magnak ezért lángra 

kell kapnia, hogy vele együtt kihunyjon az apagyilkos író figurájának élete, s a Kaddis 

fikciója. Erről szól a Felszámolás.   

                                                
437 Uő: A száműzött nyelv. 296. 
438Uő: Hosszú, sötét árnyék. 72. 
439Uő: Valaki más. 112.  
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A Felszámolás alapkoncepciójának ötletéről, az első tervezett vázlatokról a Valaki más 

című műben találhatók utalások. Az elbeszélői önértelmezés ezen passzusai az 

egzisztencialista alkotói írástechnikát tükrözik, amennyiben az írás tárgyát a halállal 

szembenéző saját élet problémájának ábrázolása jelenti. Amint a következőkben idézett 

részlet mutatja, az író egzisztencia önmegsemmisítése a túlélés feltételeként nyeri el 

jelentését:   
 

„A vonaton, valahol Zürich és Berlin között, megtalálni véltem készülő színművem 

inspirációval terhes, forró magmáját: az öngyilkos főszereplőben a magam alkotói létét 
fogom gyászolni – a lényt, aki harminc éves titkos, termékeny és tulajdonképpen gyanútlan 

munkája során, gubóból a selyemhernyót, létrehozta ezt a másikat, aki most vagyok. Ám ő az 

igazi alkotó – halott. Szerettem, most is szeretem még ezt a korábbi, szenvedő, felstilizált 
énemet, akiben oly sokáig laktam, ezt a nagy halottat, akit a színdarabomban eltemetek. 

Ibsen szavait ismételgetem – írni annyi, mint ítélkezni önmagunk felett. A darabban halálra 

ítélem magam (minden munkámban, mindig meghalok), s ha túlélem az ítéletet, tovább 

menekülök, újabb halálok felé (…).”
440

  

 

A szövegben említett színdarab a regénybe illesztett, s azzal megegyező címet viselő 

Felszámolás drámai műre utal. A fentiek fényében megállapítható, hogy az új regényben 

Kertész alkotói egzisztenciájától kívánt megszabadulni, attól a „felstilizált énjétől”, akinek 

korábbi regényei a létüket köszönhették. Mindez abból a szempontból jelent igazi 

nóvumot, hogy kifejezetten egy írói halál egzisztenciális tanúsítása kerül a középpontba. A 

végesség egzisztenciális témájának feldolgozása visszatérő eleme Kertész irodalmi 

munkájának, azonban az író halálának fikcionálása előzmények nélküli esemény.  

            A regény fikcionálási technikája a szerző halálának ábrázolásakor sajátos 

megoldással él. A szépírói tevékenység sírásói munkája befejeződik, ennek következtében 

az egzisztencia halálát a túlélő már nem íróként éli túl. A Kaddisban az író 

egzisztenciájának feltételét, az ihletet adó inspiráció bázisaként működő mag létezése 

szavatolta, amit Kertész most a „forró magma” kifejezéssel jelöl meg. Amint az idézetből 

kiderül, a túlélő az alkotó egzisztenciából származik, ahogy a Felszámolás regény is a 

Felszámolás színdarab magmájából jön létre. Álom és képzelet egységében – a mag és 

magma
441

 eredetpontjában – tehát nem választható szét az író és a túlélő figurája, az 

egzisztencia sorsában mindkettő eredendően összetartozik. A beszélő helyzetét tekintve 

mégsem beszélhetünk differenciálatlan azonosságról, mivel a sorstalan túlélő önnön író 

egzisztenciájáról bizonyos távlatból beszél. Az egzisztencia véges, az álom és képzelet 

mag(ma) egysége halálra van ítélve, s ezt a halált a túlélő mondja ki önnön író mivolta 

fölött. Mindez egybecseng a Valaki másban megfogalmazott eredeti célkitűzéssel, amely 

szerint az elkészítendő mű Auschwitz-nak, az elbeszélés szellemének a győzelmét hivatott 

bemutatni és ábrázolni.
442

  

    A Felszámolás összetett poétikai szerkezetének részletes elemzésére nem térünk ki. 

Ha a Kaddis elemzésekor alkalmazott eljárás felől szemléljük, akkor a regény négy szintje 

különíthető el. Az egzisztencia belső magját a Kaddisból ismert Bé által írt komédia 

alkotja. A színdarab a sors tere, amely minden regényszereplő életét teljes mértékig 

determinálja. Az egzisztenciális létmegértés feladatának minden szempontból eleget tevő, 

az irodalmat élete egyedüli értelmeként meghatározó Keserű története a sajáttá válás, az 

                                                
440 uo. 64-65. lásd még. 86. 
441 A magma kifejezés Castoriadisnak a radikális képzeletet tárgyaló The Imaginary Institution of Society 

című munkájában – ahogy arra elemzésében Iser rámutatott – „a változás állapotában lévő meghatározottság 

egyik metaforájaként”, az azonossági logikát megelőző, a meghatározottság mindenkori „másikjaként” nyeri 

el elméleti jelentését. In: Iser: A fiktív és az imaginárius. 252-273.    
442 Kertész: Felszámolás. 92. 
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autentikus egzisztencia birtoklására való törekvésről szól. Keserű feltétel nélküli 

példaképének tekinti Bé-t, az egzisztenciát, s ennek a „szellemi hatásnak” köszönhetően 

tönkremegy a családi élete, kirúgják az állásából. Keserű története az autentikus létmód 

megteremtéséről szól, az egzisztencia elsajátításáról, a belső függetlenség, az öntörvényű 

alkotó pozíciójának birtokbavételéről.
443

 Keserű ellenpólusát, az akárki létmódját 

egzisztáló esszenciális létmegértést Bé volt felesége, Keserű egykori szeretője Judit jelöli. 

Amíg Keserű az egzisztencia elsajátítását az irodalmi narratíván keresztül képviseli, addig 

Judit a genealógiai narratívát folytatja, s kívül az irodalom világán boldog családi életet él 

két gyermekével és építész férjével. Egészen addig, amíg Keserű újbóli megjelenésével 

Judit szembesülni nem kénytelen, hogy „életösztönének” Igenje nem kerülheti el 

Auschwitz negativitásának hatását. A regény másik három szereplője – Obláth, Kürti, Sára 

– a pregzisztens létmegértés kreatúrái, akik nem kerülnek közelebbi kapcsolatba a regény 

világának központi kérdésével, a Kaddis kéziratának keresésével és elégetésével. 

     A holokuszt tűzpróbája Bé öngyilkosságával és a Kaddis elégetésével valósul meg. 

Bé mint a szuverén írói egzisztencia öngyilkosságával és művének Judit általi elégetésével, 

megszűnik annak lehetősége, hogy Kertész a saját belsőt ezt követően mint írófigurát 

ábrázolja. A Kaddis magántúlélője átsajátította az író egzisztenciát, s apagyilkossága által 

önmagában álló szilárd pozícióra tett szert, amit a konzekvens egzisztencialista 

sorsmintának megfelelően a végességgel való radikális szembenézésen keresztül formál 

meg végérvényesen. Amit Bé-nek fel kell mutatnia, saját félelem nélküli szembenézése a 

halállal. „Szabad halálának”
444

 közelebbi okát Judit fogalmazza meg, amikor úgy 

fogalmaz, hogy Bé „kiégett”, s a morfiummal elvégzett öngyilkossága pontot tesz az 

először A kudarcban megjelenő fiktív író egzisztencia belső történetének végére. 

Auschwitz utolsó élő szemtanú írója megszünteti a szégyenteljes túlélés vergődését, s 

aláveti önmagát a holokauszt tűzpróbájának.       

       Az egzisztencialista irodalmi fikció a saját belső, az egzisztencia ábrázolása köré 

épül fel. Ha a szövegnek ezt a pontját felismertük, akkor megírható Kertész regényeinek 

saját belső története, a túlélés egyes stációinak lépésről-lépésre történő kiépülése. A 

Felszámolás legfontosabb újdonsága a fiktív író egzisztencia halála, aki azt a helyet tölti 

be, amit a Kaddisban a mag foglalt el. Amint azonban arra Kaddis-elemzésünkben 

rámutattunk, az egzisztencia az írás révén sajátítható át, vehető autentikus módon birtokba, 

a túlélő az irodalmi munkán keresztül jut el a világtalan éjszaka, a nemlét terrénumába. Az 

egzisztencialista író halála után ezt a szerepkör az irodalomkritikus Keserűre hárul, az 

önnön létét a semmivel szembenéző túlélőnek a szerepében. A Felszámolás keretes 

kompozíciója Keserű önnön létét firtató töprengéseivel kezdődik, illetve záródik („vagyok 

vagy nem vagyok”), aki állhatatosan kutatja saját belsőjében (Bé színdarabjában) a 

létezésének miértjére vonatkozó, egzisztenciális értelemben vett elfogadható választ.  

      A Felszámolás mint irodalmi fikció a következő módon rendezi tehát el az 

egzisztenciális jelentésösszefüggések egyes pontjait. A középpontban a véges író 

egzisztencia, aki az álom és képzelet találkozási pontját jelöli. Az esszenciális létmegértés 

Judithoz köthető, akinek az élet felé forduló képzelete számára ismeretlen az álmodó 

egzisztencia belső mélysége. Keserű az ellentétes pólust jeleníti meg Judithoz képest, Bé 

komédiáját olvasva a képzeletnek a halál felé forduló aspektusát viszi színre. Ahogy 

Keserű az ablakból a hajléktalanokat szemléli, a regény fiktív jelene azt a határhelyzetet 

örökíti meg, amit a halálával szembenéző, egzisztenciáját birtokba vett autentikus túlélő az 

életből megláthat. S Kertész művének irodalmi fikciója ebben a beállításban minden 

                                                
443 „amíg azután a történetébe is belekeveredtem, amelytől azóta sem tudom különválasztani a sajátomat” 

uő: Felszámolás. 52. 

444 Radnóti Sándor: Auschwitz betege. In: Holmi, 2004. 3. 353. 
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ellentmondásával együtt, valóban autentikus módon ábrázolja a saját halálát megalkotó és 

túlélő azon szövegpozícióját, ahogy az általa elkészített műben, saját belső világában 

helyet foglalva a lét és a semmi, az írás és az otthontalanság egzisztenciális döntést igénylő 

alternatíváival.     

          Radnóti Sánor kritikájában Kertész regényét tézisregénynek minősítette.
445

 S abból a 

szempontból igaz ez a megállapítás, hogy Kertész a fiktív író halálát már egy 

megkeseredett kritikus figura távlatából, mintegy a végesség tematikájának megfelelő 

módon ábrázolta. Kertész utolsó regényét, amelyben a holokauszt tűzpróbáján keresztül 

szembenézett sajáttá tett író egzisztenciájának kiégésével, visszafogott kritikai fogadtatás 

jellemezte.
446

 Ha a Kaddis a meg nem született gyermek regénye volt, akkor a 

Felszámolást az Auschwitzban született gyermek és az író túlélő halálának történeteként 

értelmezhetjük.    

  

          

VII. BEFEJEZÉS   
                
Kertész epikájának egzisztencialista irodalomként történő értelmezésével a fikcióalkotás 

egy sajátos példájára kívántunk rámutatni. Kertész értekező és fikcionális szövegei 

egzisztencialista karakterének a holokauszt irodalmi feldolgozása ad sajátos jelentést. 

Talán ebből a szempontból még inkább érthető, hogy Kertésztől miért állt mindig is 

távol az antifasiszta Auschwitz-értelmezés elfogadása. Az egzisztencializmus az önnön 

időbeli végességével számot vető ember – kifejezetten egyéni – felelősségvállalásán és 

személyes szabadságán alapul, amivel nem békíthető össze a totalitárius rezsimek 

kollektivista világa. Mégis ez a szuverén, önnön létét a véges idő szorításában is a saját 

erejéből megalkotó író egzisztencia számára a totalitárius ideológia elleni, megalkuvást 

nem ismerő tagadó szembenállás, a negativitás jelenti a legfontosabb inspiráló tényezőt. 

Annak a sajátos helyzetnek a konzekvenciáit, miszerint Kertész írói pozíciója csak a 

totalitással szemben alkothatta meg szuverén írói egzisztenciáját, Nádas Péter a 

következőképpen fogalmazta meg: 
 

„Az európai kultúra legmélyebb, esszenciális jellegű realitásaként ismerte fel Auschwitzot, 

amikor a diktatúrák folytonosságának realitásából pillantott vissza saját gyermekkorának 

szép és egyetlen Auschwitzára. Szépírói művének nagy strukturális felismerése, hogy 

Auschwitzból nézve nem látni Auschwitzot, a diktatúrák folytonosságának szemszögéből 
viszont úgy látni vissza rá, mintha lenne szép emléke.”

447 

 

Paradox módon a holokauszt egzisztencialista irodalmi fikcionálása egy olyan megfordított 

vizuális pozícióra épül, amely Auschwitz kivételes eseményének közvetlen 

láthatatlanságára a totalitarizmus folytonos, megszakítatlan fennállásának szemszögéből 

tekint vissza. Ez a visszatekintés teremti meg a vakító szembenézés lehetőségét. Kertész 

írásai önnön belsőjükben alkotják meg azt a teret, ahol Auschwitz megtörtént eseménye 

sosem veszti el aktualitását. A holokauszttal való szembenézés ezen a belsőn keresztül 

történik, ahol a túlélő még láthatja és visszaidézheti azt, ami fizikai értelemben 

végérvenyes a letűnt múlt része lett. Kertész túlélője ebbe az immanens térbe 

bennefoglaltan, saját egzisztenciáján keresztül érti meg önnön, Auschwitz meghatározta 

létét. S hogy miként is értelmezhető a létmegértésnek ez az ontológiai összefüggése, egy 

festészeti analógia segítségével kíséreljük meg érzékeltetni.    

                                                
445 Radnóti: im. 353. 
446 Lásd pl. Kálmán C. György: Kertész felszámol. In: Beszélő, 2003. okt., 10. 108–109. 
447 Nádas: Kertész munkája és témája. 58-59. 
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    Walter Benjamin Adorno 1933-ban megjelent Kierkegaard könyvéről írt 

recenziójában tárgyalja az egzisztencia fogalom problematikus voltát. Benjamin kritikája 

az egzisztenciát olyan bensőségként értelmezi, amelyben mitikus és történelmi tartalmak 

keverednek össze. Az egzisztencia mint belső tér mintája Benjamin értelmezésében a 

polgári enteriőr, ami egy pikturális immanenciában nyeri el jelentését 

 
„A (festő) eltűnése a (maga festette) képben: ebben a kínai meséből hagyományozott 

mozgásban leli meg Wiesengrund e filozófia záróakkordját. Az én-t ’mint eltűnőt, a redukció 

menti meg’. A beolvadás a képbe nem megváltás, de vigasz. Vigasz, amelynek forrása a 
fantázia: ’a mitikus-történelmiből a megbékélésbe való töretlen átmenet organonja’.”

448    

 

A képzeletbeli egy képvilág bensőségeként jelöli ki az egzisztencia helyét, amelyben ha 

megváltást nem is, de vigaszt talál önmaga időbeliségére. Emlékezhetünk rá, Nietzsche az 

álmodónak az álomban való inszisztens helyzetét a festményen látható harcosnak a csatáról 

alkotott tudatához hasonlította. Kertész pozícióját azonban nem ez a helyzet jellemzi. Az 

egzisztencialista író kifejezetten képzeletbeli alkotóként van jelen saját művében, abban az 

alkotásban, ami így elválaszthatatlan tőle. S ez a jelenlét a képzeletbeli olyan fikcióképző 

teljesítményére vezethető vissza, amely az egzisztencialista írót úgy ábrázolja mint aki 

saját képzeletének bensőjében talált rá az álom magjára. Mivel az irodalmi mű a saját 

belső, a túlélő átsajátított, birtokba vett enyémvalósága, épp ezért az alkotót senki sem 

foszthatja meg művétől. Kertész szövegeinek fikcionális minősége a képzelet világtalan, 

leárnyékolt belsőjének mélyén fedezte fel létezésének magját. S miután meglelte, az író 

elfoglalta a képzeletbeli centrumát, hogy annak magjából uralja az írást. Erre a belső 

pozícióra saját halálának megírásán keresztül jut el, előbb kifordítva, majd belsővé téve 

önnön létének alapjait. A kifordítás következtében először a képzelet kiszabadul, s 

belevész a felnyíló határtalan világba. A belsővé tétel arra irányul, hogy a túlélő a kifelé 

szétsugárzó imaginárius minőséget az írás és a jelölés révén újra visszafoglalja, mintegy a 

fantázia intencionalitást nélkülöző, diffúz alaktalanságát koncentrált formában a bensőben 

a sajátjává tegye. A végtelenbe belevesző életet, a mitológia kísértésének, csábításának 

folyamatosan kitett képzeletbeli ilyen, a távoli élet illúziójának engedő mozgását tehát az 

egzisztencia a tagadás, a negativitás révén egyrészt blokkolja, majd a belsővé tétel 

visszahúzó erejénél fogva újra folyamatosan feldolgozza. A képzelet megfegyelmezése, 

behatárolása teszi lehetővé, hogy a túlélő léte szilárd és állhatatos pozícióra tegyen szert, 

olyan önmagában megálló szilárd tartásra, ami az egzisztencia magján alapul. A belsőbe 

való visszafordítás aktusa azonban sosem lehet teljes, s mindig annak tudatában történik, 

hogy az imaginárius megregulázása tulajdonképpen az élet ellenében megy végbe. A túlélő 

egzisztenciája azért zárkózik önmagába, hogy ezt a veszteséget a szorongás, az undor, a 

sorstalanság, a bosszú negatív tapasztalatain keresztül önmagán belül valamiképpen 

megértse. Keserű – milyen sokatmondó név! – egy olyan regény szereplője, amelynek 

fikcionális szerkezete úgy világítja meg a képzeletbeli révén ennek a figurának a helyzetét 

mint aki maga is a fikció saját belsőjének (a színdarabnak) a fiktív alakja.  

      Az egzisztencialista irodalmi fikció alapvetően a képzeletbelinek belülről történő 

megmunkálásán alapul. Amit az álom a külsőben nem nyerhet el, az írásnak köszönhetően 

az imaginárius belső térben irodalmi formát nyer. Az írás belép az imaginárius létesítette 

illúzióba, hogy annak mélyén felfedje az álmot, s ezt a néma, rendíthetetlen pozíciót 

használja fel arra, hogy a most már hozzá képest külsővé vált képzeletet kontroll alatt 

tartsa. Ennek legfontosabb eredménye, hogy a mag-egzisztencia a nyelv révén visszatartja 

az álmot, amit így a túlélő megőrizhet mint létének alapját. A világra hanyatlott 
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Novus. 713-715. 



 144 

diszpozíciók, Kertész prózájának női szereplői engednek az álom megélésének, s a 

képzelet illúziójával szemben védelmet nyújtó saját belső körülhatárolása helyett 

belevesznek egy az álom és képzelet összeolvadásán alapuló mitologikus világba. S ebben 

a világban Auschwitz totalitarizmusa, az öntükröző ideológia uralkodik. Ahogy Merleau-

Ponty írta, a világban-benne-létben feloldó léleknek nincs ablaka, a nyitottságnak ez a 

hiánya a létmegértés inautentikus formáját jelöli. Keserűt ezzel szemben fo lyamatosan az 

ablaknál állva látjuk, amelyből látványként a mitológiába vesző preegzisztens világ tárul a 

szeme elé. Az egzisztencialista létpozíció tehát a külsővé vált, az imaginárius és álom 

differenciálatlan illúziójával ellentétben alkotja meg saját belsőjét, ahonnan ablaka nyílik 

önmaga kívülségére. Ez a kívülség mégsem lépi át a mű határait, hanem a fikció belsőjét 

ismeri fel saját világaként. Ahogy a kínai festő is a saját megfestett képzeletének világában 

bennefoglalt, az író egzisztencia is önnön megírt fikciójának a foglya marad. Egy a saját 

belsőre nyíló fiktív világnak.  

              Az egzisztencialista fikcióalkotásnak azonban létezik alternatívája. Elég csak 

felidéznünk Foucault Velazquez festményére vonatkozó elemzését, hogy a különbség 

világos legyen. A Las Meninas vásznán is látható a festő, aki tehát szintén immanens saját 

festményéhez képest. Azonban ez a festő nem egyedül jelenik meg a képen, nem birtokolja 

annak centrumát saját belsőjeként, hanem megmutatja saját festményének hátoldalát is, a 

vászon szürke hátsó felületét. A kínai festő sosem láthatja saját művének hátlapját a maga 

alkotta képben, ahogy Kertész túlélőjének sincs erre a hátlapra a belsőből rálátása. Ez a 

hiány szükségszerű ahhoz, hogy a fikció képzelete saját belsőként ölthessen formát, 

magába zárva és örök magányra ítélve alkotóját. Foucault a képvászon hátsó felét a 

„psziché túloldalaként”, egy „tükör hátlapjaként” nevezi meg, amelyben a néző nem 

pillanthatja meg önmagát.
449

 Mert a festmény egy a képen kívüli ideális pontból – a király 

helyéről – fogja át a belső egészét. A képen látható alakok közül senki sincs önnön 

eltűnése határán, hanem szinte minden szereplő egy a képvilágot meghaladó külső felé 

figyel. Ez a külső fókuszpont képzeletbeli, a képzelet egy olyan rögzített pontja, amely 

képes meglátni és felfedezi a belső mélyén a tükröt. S ennek a tükörnek épp abban 

egyedülálló funkciója, hogy látványa a szemlélőt folyamatosan a képvilág határán innenre 

kényszeríti, s nem engedi meg számára, hogy a képet önmaga bensőjeként sajátítsa ki és 

vegye birtokba. A képzeletbeli néző így azon a helyen áll, ami álom és képzelet között 

helyezkedik el. Ez az oka annak, hogy nincs Velázquez képének olyan saját belső igazsága, 

amely a külsőtől való elfordulás, a külső megtagadása által jönne létre. Ezért nincs a 

festménynek egy önmaga egészére érvényes immanens egzisztenciális igazsága.  

    A saját belső és a kívülség gondolata eltérő kritikai távlatból láttatják az irodalmi 

fikcióalkotás lehetőségeit. Kertész prózája az imaginárius immanenciaként történő nyelvi 

megmunkálására nyújt szemléletes példát, ami az irodalmi fikciót egzisztenciális 

jelentéssel ruházza fel. A holokauszt ez az úton alakulhat át egy szemtanú túlélő irodalmi 

tanúságtételének belső igazságává. 

    Zárásul hadd utaljunk egy történetre, amit egyik írásában Lévinas mesél el. A 

történet Haim rabbiról szól, aki híveinek felkérésére értelmezte Az atyák mondásainak 

egyik passzusát. Ez a szöveghely a rabbinikus magyarázatot „forró parázshoz” hasonlította. 

A rabbinak a szövegre vonatkozó értelmezése a következőképpen szólt: „A parázs 

kivilágosodik, amikor valaki ráfúj; a láng erőssége, amely így életre kel, attól függ, milyen 

hosszú annak a személynek a lélegzete, aki az értelmezést adja.”
450
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              A Lévinas által idézett történet sokféleképpen olvasható. Amit állít, miszerint 

egyetlen értelmezés sem válaszható el a kifújt lélegzet hosszától, minden bizonnyal egy 

másfajta tűzpróba jelentőségéről szól mint amellyel Kertész írásaiban találkozhatunk. 

Kertész prózája azonban mindettől függetlenül feltehetően a jövőben is elegendő 

lehetőséget és alkalmat nyújt majd az értelmezők számára, hogy szembesüljenek annak 

ellentmondásaival, erényeivel, értékével vagy éppen problematikusnak tűnő részeivel. 

Mert Kertésznek a holokauszttal való szembenézés által inspirált szövegeiről annyi talán 

különösebb kockázat nélkül ma is kijelenthető, hogy magukon viselik a történetben 

említett, hosszan kitartott lélegzet nyomát, amely írásoknak így valószínűleg a 

hatástörténete sem fog rövid életűbbnek bizonyulni mint a létrejöttükhöz eredetileg 

szükséges lélegzetnek [exspirációnak] a hosszúsága.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 146 

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM  
 
Kertész Imre: Sorstalanság. Magvető, Bp., 1975. 
Kertész Imre: A kudarc. Magvető, Bp., 1988. 
Kertész Imre: Az angol lobogó. Holnap, Bp., 1991. 
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Magvető, Bp., 1990. 
Kertész Imre: Gályanapló. Magvető, Bp., 1992. 
Kertész Imre: A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Magvető, Bp., 1998. 
Kertész Imre: A száműzött nyelv. Magvető, Bp., 2001. 
Kertész Imre: A stockholmi beszéd. Magvető, Bp., 2002. 
Kertész Imre: Felszámolás. Magvető, Bp., 2003. 
Kertész Imre: K dosszié. Magvető, Bp., 2006. 
 
„Magyarországot mindenütt szeretik.” Szőnyei Tamás interjúja Kertész Imrével. In: Magyar 
Narancs 2002. december 12. 6-7. 35. 
 
 

******  
 

Nicolas ABRAHAM: A burok és a mag: a freudi pszichoanalízis tere és eredetisége. Ford: Nádasdy 
Nóra. In: Bókay Antal – Erős Ferenc: Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum, Bp., 298-312. 
(The Shell and The Kernel. In: Diacritics, 1979 Spring, 16-28.) 
 
Johannes ANDEREGG: Fikcionalitás és esztétikum. Ford. V. Horváth Károly. In: Narratívák 2 
Fikció és történelem. Szerk: Thomka Beáta. Bp., Kijárat, 1998. 47-53.  
 
ANGYALOSI Gergely: A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. In: Angyalosi: 
Romtalanítás. Kritikák, esszék, tanulmányok. Kijárat, Bp., 2004. 84-90. 
 
ANGYALOSI Gergely: Roland Barthes, a semleges próféta. Osiris-Gond, Bp., 1996. 
 
Hannah ARENDT: A múlt és a jövő között húzódó szakadék. Ford: Módos Magdolna. In: 
Arendt: Múlt és jövő között. Nyolc gyakorlat a politikai gondolkodás terén. Osiris – Readers 
International, Bp., 1995. 11-24. 
 
Hannah ARENDT: A totalitarizmus gyökerei. Ford: Berényi Gábor, Braun Róbert, Erős 
Ferenc és Seres Iván. Európa, Bp., 1992. 
 
ARISZTOTELÉSZ: Lélekfilozófiai írások. Ford: Steiger Kornél. Európa, Bp., 1988. 
 
Jan ASSMANN: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban. Ford: Hidas Zoltán. Atlantisz, Bp., 1999. 
 
Michael BANTON: The Idiom of Race. A Critique of Presentism. In: Theories of Race and Racism. A 
Reader. Ed. Les Back and John Solomon. Routledge, London and New York, 2000. 51-63. 
 
Roland BARTHES: Az ismeretlen nyelv. Ford: Miklós Pál. In: Barthes: Válogatott írások. Szerk: 
Kelemen János. Európa, Bp., 1972. 241-243. 
 
Jehuda BAUER: Definiálható-e a Holocaust? Ford: Pajkossy Gábor. In: Valóság, 1987. 11. 70-
81. 



 147 

 
BÉKÉS Gellért: Szentszéki emlékirat a soáról és a zsidó-keresztény párbeszéd. In: Magyar megfontolások 
a Soáról. Szerk: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László. Balassi – Magyar Pax Romana 
Fórum – Pannonhalmi Főapátság, Bp., 1999. 212-217. 
 
Walter BENJAMIN: Az álomról. Ford: Tandori Dezső. In: Benjamin: Angelus Novus. 
(Értekezések, kísérletek, bírálatok) Szerk: Radnóti Sándor. Magyar Helikon, Bp., 1980. 547-549. 
 
Richard BERNSTEIN: „Dialógus” Yerushalmival. Ford: Kiss Zsuzsa. In: Hagyomány és 
freudizmus. Szerk. Heller Ágnes, Új Világ, Bp., 1998. 78-98. 
 
BIBÓ István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után. In: Bibó: Válogatott tanulmányok II. 1945-
1949. Válogatta: Huszár Tibor. Magvető, Bp., 1986. 621-914. 
 
Ludwig BINSWANGER: Álom és egzisztencia. (Részlet) Ford: Zalka Tibor. In: Enigma, 1996. 
45-52. 
 
Maurice BLANCHOT: Az irodalmi tér. Ford: Németh Marcell. Kijárat, Bp., 2005. 
 
Otto Friedrich BOLLNOW: Existenzphilosophie. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969. 
 
Pierre BOURDIEU: A totális értelmiségi és a gondolat mindenhatóságának illúziója. Ford: Ádám 
Péter. In: Világosság, 1993. 3. 20−23. 
 
Randolph L. BRAHAM: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon I-II. Ford: Zala 
Tamás, Berényi Gábor, Sz. Kiss Csaba, Garai Attila, Seres Iván, Hernádi Miklós. Belvárosi, 
Bp., 1997. 
 
André BRETON: A szürrealizmus kiáltványa. Ford: Bajomi Lázár Endre. In: A szürrealizmus. 
Szerk: Bajomi Lázár Endre. Bp., Gondolat. 1979. 167−216. 
 
André BRETON: Introduction aux «Contes bizarres» d'Achim d'Arnim. Point du jour. In Œuvres 
complètes. II. Paris, 1992. 341−360. 
 
Cornelius CASTORIADIS: Gondolatok a rasszizmusról. Ford: Nagy Zsuzsa. In: Mozgó Világ 
1991. 2. 54-60. 
 
CSORBA János: Ludwig Binswanger lélekgyógyászata új megvilágításban. In: Orvostörténeti 
Közlemények, 1986. 113-114. 37-45. 
  
Annie COHEN-SOLAL: Sartre 1905-1980. Ford: Nagy Nóra, Vajda Lőrinc. Bp., Európa, 
2001.  
 
Simon CRITCHLEY: Az eredendő traumatizáltság: Lévinas és a pszichoanalízis. Ford: Seregi 
Tamás. In: Helikon, 2007. 4.  
 
DÁVIDHÁZI Péter: Hányatott múlt az utószerkesztés révében. Sorsértelmezés Kertész Imre 
Gályanaplójában. In: Dávidházi: Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára. 
Argumentum, Bp., 1998. 344-351.  
 



 148 

Gilles DELEUZE: Foucault arcképe. (1986-os beszélgetés Claire Parnet-vel). Ford: Romhányi 
Török Gábor. In: Kalligram, 1996. 12. 72−84. 
 
Gilles DELEUZE – Paul RABINOW: Foucault és a börtönmozgalmak. Ford: Karádi Éva. 
Magyar lettre internationale 1998. tavasz 72-73. 
 
Paul DE MAN: Kant és Schiller. Ford. Katona Gábor. In: de Man: Esztétikai ideológia. Janus-
Osiris, Bp., 2000. 131-174. 
 
Paul DE MAN: Walter Benjamin A műfordító feladata című írásáról. Ford: Király Edit. In: 
Átváltozások, 1992. 4. 65-80. 
 
Jacques DERRIDA: A szellemről. Heidegger és a kérdés. Ford: Angyalosi Gergely, Babarczy 
Eszter. Osiris, Bp., 1995. 
 
Jacques DERRIDA: Az archívum baja. Ford: Sutyák Tibor. In: Hagyomány és freudizmus. Szerk. 
Heller Ágnes. Új Világ, Bp., 1998. 42-77. 
 
Jacques DERRIDA: Cogito és bolondság története. Ford: Gángó Gábor. In: Világosság, 2008. 7-8. 
29-57. 
 
Jacques DERRIDA: Éperons. Nietzsche stílusai. Ford: Sajó Sándor. In: Athenaeum, 1992. 3. 
172-213. 
 
Jacques DERRIDA: Marx kísértetei. Az adósállam, a gyász munkája és az új Internacionálé. Ford: 
Boros János, Csordás Gábor, Orbán Jolán. Jelenkor, Pécs, 1995. 
 
Jacques DERRIDA: Me – psychoanalysis: An Introduction to the Translation of „The Shell and 
Kernel” by Nicolas Abraham. In: Diacritics, 1979. Spring, 4−12. 
 
Georges DIDI-HUBERMANN: A látvány végeláthatatlan küszöbe. Ford: Házas Nikoletta. In: 
Enigma 18-19. 1998-1999. 101-115. 
 
Eric Robertson DODDS: Álom-sémák és kulturális-sémák. Ford: Hajdú Péter. In: A görögség és 
az irracionalitás. Gond-Cura Alapítvány–Palatinus, Bp., 2002. 91-114. 
 
Mircea ELIADE: Misztikus születések. Tanulmány néhány beavatástípusról. Ford: Vargyas Gábor. 
Európa, Bp., 1999. 
 
ERDŐDY Edit: Halálfúga – prózában. In: Jelenkor, 1990. 11. sz. 886–889. 
 
FEHÉR Ferenc – HELLER Ágnes: Biopolitika. Ford: Tarnóczi Gabriella. In: Világosság, 
1993. 8-9. 5-49. 
 
Michel FOUCAULT: A kívülség gondolata. Ford: Angyalosi Gergely. In: Nyelv a végtelenhez. 
Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk: Sutyák Tibor. Latin Betűk, Debrecen, 2000. 99-118. 
 
Michel FOUCAULT: A szavak és a dolgok. A társadalomtudományok archeológiája. Ford: 
Romhányi Török Gábor. Osiris, Bp., 2000. 
 



 149 

Michel FOUCAULT: A szexualitás története II. A tudás akarása. Ford: Ádám Péter. Atlantisz, 
Bp., 1999. 
 
Michel FOUCAULT: Az őrület, a mű hiánya. Ford: Romhányi Török Gábor. Bp., Pallas 
Stúdió – Attraktor Kft. 1998. 28-35. 
 
Michel FOUCAULT: A testem, e papír, e tűz. Ford: Gángó Gábor. In: Világosság, 2008. 7-8. 
59-78. 
 
Michel FOUCAULT: A tudás archeológiája. Ford: Perczel István. Bp., Atlantisz, 2001. 
 
Michel FOUCAULT: Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Ford: Sutyák Tibor. Latin 
Betűk, Debrecen, 1998. 
 
Michel FOUCAULT: Bevezetés Binswanger: Álom és egzisztencia című művéhez. Ford: Sutyák Tibor. 
In: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk: Sutyák Tibor. Latin Betűk, 
Debrecen, 2000. 13-60. [Foucault: Introduction. In: Dits et Écrits I. 1954-1969. Éd: Daniel Defert 
– François Ewald. Paris, Gallimard, 1994. 65−119.] 
 
Michel FOUCAULT: Életben hagyni és halálra ítélni. A modern rasszizmus gyökerei. Ford: Ádám 
Péter. In: Világosság, 1992. 145-153. 
 
Michel FOUCAULT: Foucault válaszol Sartre-nak (interjú) Ford: Miklós Pál. In: Strukturalizmus 
I. Szerk: Hankiss Elemér. Bp., Európa, 1971. 269−277. 
 
Michel FOUCAULT: Meghalt-e az ember? Ford. Romhányi Török Gábor. In: Kalligram, 2003. 
4. 2−5. 
 
Michel FOUCAULT: Előszó a határsértéshez. Ford: Sutyák Tibor. In: Nyelv a végtelenhez. 71-86. 
[Foucault: Prèface à la transgression. In: Dits et Écrits I. 1954-1969. Éd: Daniel Defert – François 
Ewald. Paris, Gallimard. 1994. 233−250.] 
 
FÖLDES Anna: A holokauszt a magyar (próza)irodalom tükrében. In: Tanulmányok a holokausztról. 
Szerk: Randolph L. Braham. Balassi, Bp., 2001. 73-122. 
 
Manfred FRANK: A költészet mint „új mitológia”. Ford: Gombos Csaba. In: Kortárs német 
filozófusok. Szerk: Nyizsnyánszky Ferenc. Debrecen, KLTE Filozófiai Intézet, 1997. 261-289. 
 
Sigmund FREUD: A tagadás. Ford: Májay Péter. In: Ösztönök és ösztönsorsok. Metapszichológiai 
írások. Sigmund Freud Művei VI. Filum, Bp., 1997. 146-150. 
 
Sigmund FREUD: Bevezetés a pszichoanalízisbe. Ford: Hermann Imre. Gondolat, Bp., 1986. 
 
Sigmund FREUD: Mózes. Michelangelo Mózese. Két tanulmány. Ford: Ozorai Gizella, Kertész 
Imre. Európa, Bp., 1987. 
 
Saul FRIEDLÄNDER: A náci antiszemitizmus. Egy tömegpszichózis története. Ford: Kormos Illés. 
Uránusz, Bp., 1996. 
 



 150 

Saul FRIEDLÄNDER: Az európai zsidóság megsemmisítésének kérdése a történetírásban 50 év után. 
Ford: Nemes Krisztián. In: Holokauszt: történelem és emlékezet. Szerk: Kovács Mónika. Hannah 
Arendt Egyesület, Jaffa Kiadó, Bp., 2005. 107-116. 
Rodolphe GASCHÉ: Szövettépés. Ford: Molnár Gábor Tamás. In: Intézményesség és kulturális 
közvetítés. Szerk: Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás. Ráció, Bp., 1995. 475-500. 
 
David Theo GOLDBERG: Modernity, Race, and Morality. In: Race Critical Theories. Ed.: 
Philomena Essed, David Theo Goldberg. Blackwell, Oxford, 2002. 
 
GRÜLL Tibor: „Új Hámánok szelleme”. A hiányzó paradigma a magyar holokauszt-értelmezésben. In: 
Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerk: Karsai László, 
Molnár Judit. MAZSIHISZ, Bp., 2002. 229-247. 
 
GYÁNI Gábor: Az asszimiláció fogalma a magyar társadalomtörténetben. In: Gyáni: 
Történészdiskurzusok. L’ Harmattan, Bp., 2002. 119-133. 
 
GYÁNI Gábor: „Erkölcstelen emancipáció” és „illuzórikus asszimiláció”. In: Gyáni: 
Történészdiskurzusok. L’ Harmattan, Bp., 2002. 149-158. 
 
GYÖRFFY Miklós: Thomas Bernhard Magyarországon. In: Jelenkor, 2005. 1. 56-65. 
 
GYÖRFFY Miklós: Kertész Imre: A kudarc. In: Új magyar prózaszemle. Jelenkor, Pécs, 1992. 103-
107. 
 
GYÖRKÖSY Lajos – KAPITÁNFFY István – TEGYEY Imre: Ógörög-magyar nagyszótár. 
Akadémia, Bp., 1993. 
 
GYURGYÁK János: A zsidókérdés Magyarországon. (Politikai eszmetörténet). Osiris, Bp., 2001. 
 
HEGYI Dolores: Polis és vallás. Bevezetés a görög vallástörténetbe. Osiris, Bp., 2002. 
 
Martin HEIDEGGER: A fenomenológia alapproblémái. Ford: Demkó Sándor. Osiris/Gond, 
Bp., 2001. 
 
Martin HEIDEGGER: A világkép kora. Ford: Pálfalusi Zsolt. In: Fenomén és mű. Fenomenológia 
és esztétika. Szerk: Bacsó Béla. Kijárat, Bp., 2002. 87-108. 
 
Martin HEIDEGGER: Bevezetés a Mi a metafizikához? Ford: Vajda Mihály. In: Útjelzők. 
Osiris, Bp., 2003. 335-349.  
 
Martin HEIDEGGER: Hegel és a görögök. Ford: Pongrácz Tibor. In: Heidegger: Útjelzők. 387-
402. 
 
Martin HEIDEGGER: Levél a „humanizmusról”. Ford: Bacsó Béla. In: Heidegger: Útjelzők. 
293- 334. 
 
Martin HEIDEGGER: Lét és idő. Ford: Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, 
Orosz István, Vajda Mihály. Osiris, Bp., 2001.² 
 
Martin HEIDEGGER: Megjegyzések Karl Jaspers Világnézetek pszichológiája című művéhez. 
Ford: Czeglédi András. In: Heidegger: Útjelzők. 11-48. 



 151 

 
Martin HEIDEGGER: Mi a metafizika? Ford: Vajda Mihály. In: Heidegger: Útjelzők. 105-121. 
 
HELLER Ágnes: A trauma szégyene, a szégyen traumája. In: Heller: Trauma. Múlt és Jövő, Bp., 
2006. 7-44. 
 
HELLER Ágnes: Auschwitz a gnózis árnyékában. In: Heller: Költészet és gondolkodás. Múlt és 
Jövő, Bp., 1998. 217-226. 
 
HELLER Ágnes: Lehet-e verset írni a holokauszt után? In: Auschwitz és Gulag. Múlt és Jövő, 
Bp., 2002. 
 
HIMA Gabriella: Kosztolányi és az egzisztenciális regény. (Kosztolányi regényeinek poétikai vizsgálata.).  
Irodalomtörténeti Füzetek, Akadémiai, Bp., 1992. 
 
Max HORKHEIMER – Theodor W. ADORNO: Az antiszemitizmus elemei. Ford: Geréby 
György. In: A felvilágosodás dialektikája. Filozófiai töredékek. Gondolat – Atlantisz, Medvetánc, 
Bp., 1990. 201-243. 
 
Nancy HUSTON: Anyák és harcosok. Ford: Daróczi Anikó. In: Magyar Lettre, 1997. nyár. 64-
67. 
 
Wolfgang ISER: A fiktív és az imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein. Ford: Molnár Gábor 
Tamás. Osiris, Bp., 2001. 
 
Hans Robert JAUSS: Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapasztalatai. 
Ford: Kulcsár Szabó Zoltán. In: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. 
Irodalomelméleti tanulmányok. Szerk: Kulcsár Szabó Zoltán. Osiris, Bp., 1999. 158-177. 
 
Hans JONAS: Az istenfogalom Auschwitz után. Zsidó gondolatok. Ford: Mezei Balázs. In: 2000, 
1996. 8. 46-51. 
 
Hans JONAS: Gnosticism, Existentialism, and Nihilism. In: Jonas: The Phenomenon of Life. Toward a 
Philosophical Life. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1982. 211-234. 
 
Hans JONAS: Szellem, természet és teremtés. Kozmológiai lelet és kozmológiai sejtés. Ford: Papp 
Zoltán. In: Mérleg, 1996. 4. 372-391. 

 
Wulf KANSTEINER: Egy fogalmi tévedés származástörténete. A kulturális trauma metaforájának 
kritikai eszmetörténete. Ford: Nemes Péter. In: 2000, 2005. január. 23-34. 
 
KÁLMÁN C. György: Kertész felszámol. In: Beszélő, 2003. okt., 10. sz. 108–109. 
 
KARÁDY Viktor: Politikai antiszemitizmus és nemzetállam-építés Közép-Európában. In: Magyar 
megfontolások a Soáról. Szerk: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László. Balassi – Magyar Pax 
Romana Fórum – Pannonhalmi Főapátság, Bp., 1999. 134-147. 
 
KARSAI László: Holokauszt. Pannonica, Pécs, 2001. 
 
Jakov KATZ: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története 1700-1933 között. Ford: 
Pelle János. Osiris, Bp., 2001. 



 152 

 
Walter KAUFMANN: Existantialism from Dostoevsky to Sartre. In: Existantialism from Dostoevsky 
to Sartre. Ed: Walter Kaufmann. Meridian, 1956. 11-51. 
 
KELEMEN Pál: „A holokausztról (…) egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos 
elképzelést.” Idegenség és emlékezet Kertész Imrénél. In: Az elbeszélés módozatai. Narratíva és identitás. 
Szerk: Józan Ildikó – Kulcsár Szabó Ernő – Szegedy-Maszák Mihály. Osiris, Bp., 2003. 406-
430. 
 

     Søren KIERKEGAARD: Félelem és reszketés. Ford: Rácz Péter. Európa, Bp., 1986. 
 
Søren KIERKEGAARD: Filozófiai morzsák. Ford: Hidas Zoltán. Göncöl, Bp., 1997. 
 
Søren KIERKEGAARD: Vagy-Vagy. Ford: Dani Tivadar. Osiris, Bp., 2001. 
 
G. S. KIRK: A mítosz. Ford: Steiger Kornél. Holnap, Bp., 1993² 
 
KISZELY Gábor: Mondd el fiaidnak…! A holokauszt és Magyarország. Kairosz, Bp., 2005. 
 
Victor KLEMPERER: A harmadik birodalom nyelve. Ford: Lukáts János. 
Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Bp., 1984. 
 
KOMORÓCZY Géza: Holocaust: a pernye beleég a bőrünkbe. Osiris, Bp., 2000. 
 
Reinhart KOSELLECK: Terror és álom. Módszertani megjegyzések a harmadik birodalom 
időtapasztalataihoz. Ford: Hidas Zoltán. In: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Atlantisz, 
Bp., 2003. 321-344. 
 
Julia KRISTEVA: Nárcisz: az újfajta téboly. Ford: Babarczy Eszter. In: Café Bábel. 1995. 51-60. 
 
KUBINSZKY Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon 1875-1890. Kossuth, Bp., 1976. 
 
KULCSÁR SZABÓ Zoltán: Felszámolt történetek. Kalligram, 2004. 4. 110-111. 
 
Richard L. LANIGAN: Rhetorical semiotics. In: The American Journal of Semiotics, 2001. 17:1 
(Spring), 253−271. 
 
Jean LAPLANCHE – Jean Bertrand PONTALIS: A fantázia és a szexualitás eredete. Ford: 
Csabai Márta. In: Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Szerk: Bókay Antal – Erős Ferenc. Filum, 
Bp., 1998. 220-242. 
 
Primo LEVI: Akik odavesztek és akik megmenekültek. Ford. Betlen János. Európa, Bp., 1990. 
 
David Michael LEVIN: Nyomok, árnyékok, salak a papíron: a holokauszt Derrida írásaiban. Ford: 
Demeczky Jenő. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1995. 5-6. 821-845. 
 
Henry G. LIDDELL – Robert SCOTT: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford, 
1996. 
 
Jonathan LOESBERG: Materializmus és esztétika. Ford: Füzi Izabella. In: Paul de Man 
„retorikája”. Szerk: Füzi Izabella – Odorics Ferenc. Gondolat, Bp. – Szeged, 2004. 139- 177. 



 153 

 
LUBINSZKY Mária: Létanalízis és pszichoanalízis. Ludwig Binswanger és Sigmund Freud kapcsolata. 
In: Thalassa, 2003. 2-3. 157-168. 
 
LUDASSY Mária: A faji egyenlőtlenség mítosza: Gobineau. In: Világosság, 1988. 8-9. 529-540. 
 
François LYOTARD: Az életben maradó. Ford: Balogh István. In: Antropológia az ember halála 
után. Szerk: Dietmar Kamper-Christoph Wulf. Jószöveg-Műhely, Bp., 1998. 102-133. 
 
Magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1938-1945. Szerk: VÉRTES Róbert. Bp., 1997. 
 
MAKAI György: Fajelmélet és fajüldözés. Bp., 1977.  
 
Thomas MANN: A kiválasztott. Ford: Jékely Zoltán. Bp., Magyar Helikon, 1980. 
 
MANNHEIM Károly: Ideológia és utópia. Ford: Mezei I. György. Atlantisz, Bp., 1996. 
 
MARNO János: Regénysirató. In: Jelenkor, 1990. 11. 878–885. 
 
Karl MARX – Friedrich ENGELS: Német ideológia. Bp., Magyar Helikon, 1974.  
 
Davis Dunbar McELROY: Existentialism and modern literature. Greenwood Press, Westport 
 
Maurice MERLEAU-PONTY: A látható és a láthatatlan. Ford: Farkas Henrik, Szabó 
Zsigmond. L’ Harmattan – SZTE Filozófia Tanszék, Bp., 2007. 
 
Maurice MERLEAU-PONTY: The Battle over Existentialism. Transl: Hubert L. Dreyfus, 
Patricia Allen Dreyfus. In: Merleau-Ponty: Sense and Non-Sense. Northwestern University Press, 
Evanston, 1964. 71-82. 
 
David MILLER (szerk): Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth, Bp., 1995. 
 
MOLNÁR Sára: Ugyanegy téma variációi. Irónia és megszólítás Kertész Imre prózájában. Koinónia, 
Kolozsvár, 2005. 
 
Edgar MORIN: Az ember belső megkettőződöttsége. Ford: Balogh István. In. Antropológia az ember 
halála után. Szerk: Dietmar Kamper-Christoph Wulf. Jószöveg-Műhely, Bp., 1998. 15-27. 
 
George L. MOSSE: The Jews: Myth and Counter-Myth. In. Theories of Race and Racism. A Reader. 
Ed. Les Back and John Solomon. Routledge, London and New York, 2000. 195-205. 
 
NÁDAS Péter: Kertész munkája és témája. In: Nádas: Hátországi napló. Újabb esszék. Jelenkor, 
Pécs, 2006. 57-59. 
 
Jean-Luc NANCY: Ipso facto cogitans ac demens. Ford: Orbán Jolán. Világosság, 2007. 7-8. 
83−94. 
 
Friedrich NIETZSCHE: A tragédia születése a zene szelleméből. Ford: Kertész Imre. Európa, 
Bp., 1986. 
 
Friedrich NIETZSCHE: Bálványok alkonya. Ford: Romhányi Török Gábor. Holnap, Bp.,  



 154 

 
N. KOVÁCS Tímea: Emlékezet, identitás, történelem. In: Tabula 2000. 3. 115-126. 
 
ORBÁN Jolán: A dekonstruktív irodalomtörténet-írás lehetőségei és lehetetlenségei. In: Literatura, 2005. 
3. 298-311. 
 
Jan PATOČKA: Mi az egzisztencia? Ford: Rózsahegyi Edit. In: Gond 13-14 1997. 81-100.  
 
PELLE János: Antiszemitizmus és totalitarizmus. Jószöveg Műhely, Bp., 1999.  
 
PEREMICZKY Szilvia: Irodalom és antiszemitizmus. In: A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. 
Szerk: Jeney Éva, Szegedy-Maszák Mihály. Balassi, Bp., 2006. 347-398. 
 
Andrei PLEŞU: Mit bizonyítanak az álmok? Gustav Jung és az álomfejtés hagyománya. Ford. 
Horváth Andor. In: Magyar lettre internationale. 36. 2000. 35-38. 
 
Forest PYLE: Képzelőerő és ideológia. Ford: Bagi Ádám, Bagi Zsolt. In: Helikon, 2000, 1-2. 31-
58. 
 
RADNÓTI Sándor: Auschwitz betege. In: Holmi, 2004. 3. 352-356. 
 
RADNÓTI Sándor: Auschwitz mint szellemi létforma. In: Radnóti: A piknik. Írások a kritikáról. 
Magvető, Bp., 2000. 243-254. 
 
RÁNKI György: A németek szerepe a magyar zsidó elpusztításában. In: A Harmadik Birodalom 
árnyékában. Bp., Magvető, 1988. 211-231. 
 
RÁNKI György: Magyar Holocaust. In: A Harmadik Birodalom árnyékában. 195-210. 
 
Marc RICHIR: Ami az álomban érzékelhető. Ford: Kiss Ákos. In: Enigma, 1996. 2. 110-122. 
 
Michael RIFFATERRE: A fikció tudattalanja. Ford. Gács Anna. In: Narratívák 2. Fikció és 
történelem. Szerk: Thomka Beáta. Bp., Kijárat, 1998. 85-104. 
 
Richard RORTY: Erkölcsi identitás és személyes autonómia. Ford: Bujalos István. In: Heideggerről és 
másokról. Pécs, Jelenkor. 1997. 245−252. 
 
Michel ROTHBERG: Adorno után. Kultúra a katasztrófa másnapján. Ford: Babarczy Eszter. In: 
Enigma, 37-38 2003. 59-79. 
 
RUGÁSI Gyula: „Semmi és örökkévalóság között” Hans Jonas. In: Rugási: A pillanat foglya. Gond-
Cura Alapítvány-Palatinus, Bp., 2002. 155-269. 
 
Reinhard RÜRUP – Thomas NIPPERDEY: Antiszemitizmus – egy fogalom keletkezése, szerepe 
és története. Ford: Tillmann József. In: Zsidókérdés Kelet- és Közép-Európában. Fejlődés-tanulmányok. 3. 
Szerk: Simon Róbert. Bp., ELTE ÁJK és TSZT, 1985. 49-56.    
 
Jörn RÜSEN: Trauma és gyász a történelmi gondolkodásban. Ford: Karádi Éva. In: Magyar Lettre, 
2004. ősz 14-16. 
 

http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SFI=MAGYAR_LETTRE_INTERNATIONALE


 155 

Rüdiger SAFRANSKI: A gonosz avagy a szabadság drámája. Ford: Györffy Miklós. Európa, Bp., 
1999. 
 
SALAMON János: A görögök esete az irracionalitással. In: Élet és irodalom, 2003. október 10. 
25. 
 
Jean-Paul SARTRE: Egy gondolat útja. Interjú Jean-Paul Sartre-ral. Ford: Nagy Géza. In: Sartre: 
Módszer, történelem, egyén. Válogatás Jean-Paul Sartre filozófiai írásaiból.  Vál: Tordai Zádor. 
Gondolat, Bp., 1976. 387-436. 
 
Jean-Paul SARTRE: Exisztencializmus. Ford: Csatlós János. Hatágú Síp Alapítvány, Bp., 1991. 
 
Jean-Paul SARTRE: Mi az irodalom? Ford: Nagy Géza, In: Sartre: Mi az irodalom? Vál: 
Dobossy László. Gondolat, 1969. 27-160. 
 
Jean-Paul SARTRE: Jean-Paul Sartre válaszol. (interjú) Ford: Miklós Pál. In: Strukturalizmus I. 
Szerk: Hankiss Elemér. Bp., Európa, 1971. 257−267. 
 
SÍK Endre: Faji kérdés és marxizmus. Akadémiai, Bp., 1971. 
 
SZÁRAZ György: Egy előítélet nyomában. Magvető, Bp., 1976.  
 
SZILÁGYI Márton: Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. In: Alföld, 1990. 12. 72-
73. 
 
SZIRÁK Péter : Emlékezés és példázat: a létezés negatív aspektusa. In: uő: Folytonosság és változás. A 
nyolcvanas évek magyar elbeszélő prózája. Csokonai, Debrecen, 1998.  
 
SZIRÁK Péter: Kertész Imre. Kalligram, Pozsony, 2003. 
 
SZOLLÁTH Dávid: Az egzisztencializmus-vád és a Camus-hasonlat a Mészöly-kritikában. In: 
Jelenkor, 2002. 1. 97-104. 
 
STARK Tamás: Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után. 1939-1955. MTA 
Történettudományi Intézete, Bp., 1955. 
 
TAKÁCS Ferenc: Erdő, halál, írás. Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. In: Kortárs, 
1990. 6. 153-155. 
 
TURAI Tamás: A hiten túl, a pusztulás előtt. Esszé Kertész Imréről és az írói mítoszról. In: Jelenkor, 
1992. 4. 310–316. 
 
TVERDOTA György: Németh Andor és a francia egzisztencializmus. In: Literatúra, 2001. 2-3. 
309-319. 
 
UNGVÁRY Krisztián: Antiszemitizmus és németellenesség a kétfrontos harc. In: Küzdelem az 
igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerk: Karsai László, Molnár 
Judit. MAZSIHISZ, Bp., 2002. 731-750. 
 
Yosef Hayim YERUSHALMI: A negyedik megaláztatás. Ford: Margittay Dóra. In: Szombat, 
1994. 12.  



 156 

 
Yosef Hayim YERUSHALMI: Monológ Freuddal. Ford: Módos Magdolna. In: Hagyomány és 
freudizmus. Szerk. Heller Ágnes. Új Világ, Bp., 1998. 20-40. 
 
Yosef Hayim YERUSHALMI: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet. Ford: Tatár György. 
Osiris-OZSE, Bp., 2000. 
 
Nira YUVAL-DAVIS: Nem és nemzet. Ford: Szabó Valéria, Szentmiklósi Tamás. Új 
Mandátum, Bp., 2005.  
 
VÁRI György: Esztétikum, Auschwitz, történetfilozófia. In: Értelmezések az elmúlt századból. Szerk: 
Kálmán C. György, Orbán Jolán. Sensus Füzetek, Jelenkor, Pécs, 2002. 153-182. 
 
VÁRI György: Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég. Kijárat, Bp., 2003. 
 
WIRTH Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. In: Vigilia, 1990. 11. 876–877. 
 
Virginia WOOLF: A világítótorony. Ford: Mátyás Sándor. Magvető, Bp., 1967. 
 
 


