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Talán tucatnyi hangszalagot is megtöltött a beszélgetés,
amelyet 2003 és 2004 folyamán Hafner Zoltán barátom és
szerkesztőm egy úgynevezett „mélyinterjú” céljaira rögzí-
tett velem. A lemásolt és megszerkesztett anyagot tartalma-
zó dosszié Gstaadban, egy svájci kisváros szállodájában ért
utol. Elolvasván az első mondatokat, félreraktam a kézirat-
tömeget, és egy, mondhatni önkéntelen mozdulattal, felnyi-
tottam a számítógépem fedelét… Így jött létre ez a könyv, az
egyetlen olyan könyvem, amelyet inkább külső indíttatásra,
semmint belső késztetésből írtam: egy annak rendje és
módja szerinti autobiográfia. Ha azonban elfogadjuk Ni-
etzsche javaslatát, aki a regény műfaját a platóni dialógu-
soktól eredezteti, az Olvasó valójában egy regényt tart a
kezében.

K. I.
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A kudarcban írod: „tizennégy és fél éves koromban kö-
rülbelül fél óra hosszat néztem szembe egy élesre töl-
tött golyószóró rám meredő csövével”. Ez, gondolom, a
csendőrlaktanyában történhetett. Miért maradt ki ez az
epizód a Sorstalanságból?

Ez a regény szempontjából anekdotikus elem, ezért kel-
lett kimaradnia.

De az életed szempontjából mégiscsak döntő elem lehe-
tett…

Tehát most mindent el kellene mondanom, amiről soha-
sem akartam beszélni?

Akkor miért írtál róla?

Talán éppen ezért: hogy ne kelljen róla beszélnem.

Annyira nehezedre esik?

Tudod, olyan ez, akár a túlélő öregemberek interjúi a Spi-
elberg-féle sorozatban. Utálom az ilyen mondatokat: Behaj-
tottak bennünket a lóistállóba… Kihajtottak bennünket egy
udvarra… Elvittek minket a budakalászi téglagyárba stb.

Miért: nem ez történt?

A regényben igen. De hát a regény fikció…
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Amely nálad, úgy tudom, a valóságon alapul.
Hogyan kerültél arra a bizonyos szűk udvarra a
csendőrlaktanyában?

Végeredményben pontosan úgy, ahogy a
Sorstalanságban leírtam. Az éjszaka közepén – mélyen
aludtam, a mögöttem ülő térdének támaszkodva, az én fel-
húzott térdemnek meg az előttem ülő támaszkodott – üvöl-
tésre és szirénázásra ébredtem. Egy perc múlva ott álltam
az udvaron, a holdvilágos ég alatt, amelyen bombázó re-
pülők húztak át, egymást követő rajokban. Az alacsony fa-
lakon részeg csendőrök kuporogtak, a kaszárnyaudvarba
szorított tömegre – ránk – irányított golyószórók mögött.
Mindezt fölösleges elmondanom, A kudarc című regényem-
ben sokkal jobb leírását olvashatod.

Igen, de ott úgy tűnik, hogy a fiú semmit sem ért az
egészből, azt sem tudja, miként került oda.

Ez, lényegében, így is volt.

És sohasem érdekelt ennek a jelenetnek a – hogy úgy
mondjam – történelmi háttere?

Már hogyne érdekelt volna. Csak hát, tudod, nem volt
annyira egyszerű a körülményeket…

Tehát nem a fikciót, hanem a valóságot…

A kettő közt nem tennék ennyire éles különbséget. De
ezt most hagyjuk. A baj az volt, hogy a Kádár-rezsimben
rendkívül nehéz volt megszerezni a dokumentumokat. Fő-
ként a hatvanas években, amikor a Sorstalanságot írtam.
Mintha csak szolidaritást vállaltak volna a náci múlttal, min-
den dokumentációt elrejtettek: könyvtárak mélyéről kel-
lett előhalászni a többnyire hiányos anyagot, a korabeli
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könyvkiadás teljes fátyolt borított erre a múltra. Végül még-
iscsak sikerült kikutatnom, hogy elfogatásom hátterében
az 1944. június végére tervezett csendőrpuccs állt. En-
nek a puccsnak – lényegében – az volt a célja, hogy Buda-
pestről is megkezdhessék a zsidó lakosság Németországba
való deportálását. Mint ugye tudjuk, Horthy, felismer-
vén a háború kimenetelét és tekintetbe véve a szövet-
séges hatalmak deklarációját: a háború után mindenkit
felelősségre vonnak, aki az európai zsidóság kiirtásában
közreműködött, szűk hatáskörében, Budapesten, megtil-
totta a deportálásokat. Ezen akart változtatni a csendőr-
ség. Első lépésként egy hajnalon bekerítették Budapestet,
és ellenőrzésük alá vonták a város közigazgatási határait.
Köztudomású, ugye, hogy a csendőrség illetőségi köre Bu-
dapestre nem terjedt ki: míg vidéken a csendőrség, Bu-
dapesten az úgynevezett „kék rendőrség” volt az illeté-
kes hatóság. Nos hát, valahogy a rendőrséget is sikerült
igénybe venniük: ezen a napon a rendőrség minden sárga
csillagot viselő embert letartóztatott, aki átlépte Budapest
határát, akár volt ehhez valamilyen kivételes joga, akár
nem. Így kerültem fogságba én is, 18 társammal – mind ti-
zennégy-tizenöt éves gyerek –, akikkel a városhatáron kívül
eső csepeli Shell Kőolajfinomító Művekben dolgoztunk.

Úgy tudom, ez a csendőrpuccs végül sikertelen maradt.

Igen. Faragho Gábor altábornagy, aki a „Főméltóságú
Kormányzó Úr” mellett a csendőrség felügyelője volt,
idejekorán értesült a készülő puccsról, és a maga részé-
ről honvédségi egységeket vont össze; ez kellőképpen meg-
győzte a csendőröket, s elálltak a tervüktől.

De téged akkorra már elfogtak… Ez is úgy történt, aho-
gyan a Sorstalanságban leírtad?

Pontosan.



8

De hát akkor mégiscsak a valóságot írtad meg. Miért
ragaszkodsz annyira a fikció kifejezéshez?

Nézd, ez alapvető kérdés. Évtizedekkel később, amikor
elhatároztam, hogy regényt írok, világosan meg kellett fo-
galmaznom, hogy úgy mondjam, a saját használatomra,
hogy mi a különbség a regény és az önéletrajz, az „emlé-
kezés” műfaja között. Már csak azért is, nehogy még egy
könyvet tegyek hozzá, az akkorra – a hatvanas évekre – már
könyvtárnyira duzzadt… hogy is mondjam…

Holocaust-irodalomhoz. Nem ezt akartad mondani?

De igen, ezt ma így mondják. Akkor, a hatvanas évek-
ben a „Holocaust” szó még nem volt ismeretes. Ezt később
kezdték használni, mellesleg helytelenül. Most egyszerre
eszembe jut, hogyan is hívták akkoriban: lágerirodalom.

És ez helyesebb meghatározás?

Ezt most ne kezdjük boncolgatni.

Egyetértek, de később visszatérünk rá. Most engem is
jobban érdekelne a fikció és az önéletrajz közötti különb-
ség, hiszen a Sorstalanságot mind a kritikusok, mind az
olvasók „önéletrajzi regénynek” szokták nevezni.

Helytelenül, mert ilyen műfaj nem létezik. Vagy önélet-
rajz, vagy regény. Ha önéletrajz: akkor felidézed a múl-
tadat, minél lelkiismeretesebben igyekszel ragaszkodni az
emlékeidhez, rendkívül fontos számodra, hogy mindent úgy
írj le, ahogyan az valóságosan is megtörtént, mint monda-
ni szokás: hogy semmit se tegyél hozzá a tényekhez. A jó
önéletrajz olyan, akár egy dokumentum: korrajz, amelyre
„támaszkodni lehet”. A regényben viszont nem a tények a
fontosak, hanem egyedül az, amit a tényekhez hozzáteszel.
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De én úgy tudom – s nyilatkozataidban ezt magad is
többször megerősítetted –, hogy a regényed teljes mérték-
ben hiteles, hogy a történet minden eleme dokumentumo-
kon alapszik.

Ez nem mond ellent a fikciónak. Sőt. A kudarc című köny-
vemben leírom, mi mindent követtem el annak érdekében,
hogy felidézzem a múltat, hogy életre keltsem magamban
a lágerek hangulatát…

Az óraszíjadat szagolgattad…

Igen, mert a frissen cserzett bőr szaga valamiképpen az
auschwitzi barakkok közt terjengő szagra emlékeztetett. Az
ilyen valóság-cserepek természetesen a fikció esetében is
rendkívül fontosak. De a lényeges különbség mégiscsak az,
hogy míg az önéletrajz valamire visszaemlékezik, a fikció
megteremt valamilyen világot.

Szerintem a visszaemlékezés is egy darab világ
újjáteremtése.

Anélkül azonban, hogy ezen a darab világon túllépne.
Márpedig a fikciónál így történik. A fikció világa szuverén
világ, amely a szerző agyában megszületik, s a művészet, az
irodalom törvényeit követi. S ez nagy különbség, ami a mű
formájában, a nyelvében és a cselekményében tükröződik.
A fikció minden részletét a szerző találta ki, minden eleme…

Csak nem azt akarod mondani, hogy te találtad ki
Auschwitzot?

Márpedig egy bizonyos értelemben ez pontosan így
van. A regényben nekem kellett kitalálnom és létrehoznom
Auschwitzot. Nem támaszkodhattam a külső, a regényen kí-
vüli úgynevezett történelmi tényekre. Mindennek hermeti-
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kusan, a nyelv és a kompozíció varázslatával kellett létre-
jönnie. Nézd csak meg a könyvet ebből a nézőpontból: már
az első mondatoktól kezdve érzékelheted, hogy egy furcsa,
szuverén világba léptél, ahol minden, pontosabban szólva
bármi megtörténhet. Ahogy a történet halad, mindinkább
fokozódik az olvasóban az elveszettség érzése, mindinkább
érzi, hogyan csúszik ki lába alól a talaj…

Igen, Non habent fata… című emlékezetes cikkében
Spiró György ezt kiválóan megírta. Egyébként ez volt az
első igazán komoly elemzés, amely a Sorstalanságról meg-
jelent. De alaposan elkalandoztunk: nagyon messzire ke-
rültünk attól a bizonyos laktanyaudvartól. Ott tartottunk,
hogy a csendőrök…

Kijelentették, hogy látták, amint a lóistállóból gyertyával
jelzéseket adtunk le az angol légiflottának.

Tréfálsz…

Nem, dehogy, tényleg ezt mondták. Akkor én is tréfának
fogtam fel. De közben láttam, hogy korántsem tréfálnak.
Ha csak egyetlen bomba is becsapódik a környékre,
mindnyájunkat „felkoncolnak” – ezt ígérték, és látszott raj-
tuk, alig várják, hogy jöjjön már az a bomba. Gyilkos ked-
vükben voltak, legtöbbjük tök részeg: mint a hiénák, ha
vérszagot szimatolnak. Tulajdonképpen ragyogó jelenet, és
mégsem illett bele a Sorstalanságba. Majd megszakadt a
szívem. Látod, ilyen a fikció. Törvényei könyörtelenek. De
aztán átmentettem a jelenetet A kudarcba.

Hogy tudsz ilyen… ilyen…

Cinikusan?
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Nem akartam kimondani…

Nem bántasz meg vele. Életemet a regényeim
nyersanyagának tekintem – egyszerűen így gondolkodom,
s ez minden gátlás alól felszabadít.

Akkor hát megkérdezem: mit éreztél azon az éjszakán,
amikor még nem állt rendelkezésedre ez a távolságtartó…
cinizmus helyett inkább talán iróniát mondanék… ez
az irónia tehát, mert hiszen szemtől szemben álltál a
halállal? Nem féltél?

Valószínűleg féltem is. Ma már erre nem emlékszem.
Sokkal fontosabb volt azonban egy másfajta érzés, a felis-
merés egy neme, amelyet A kudarcban sikerült, sok-sok év
múltán megfogalmaznom: „Megértettem a számomra adott
világegyetem egyszerű titkát: bárhol, bármikor agyonlőhe-
tő vagyok.”

Lesújtó felismerés…

Igen, és mégsem. Tudod, egy tizennégy éves gyereknek,
különösen ha pajtások, hasonló korú gyerekek veszik kö-
rül, akikkel megoszthatja sorsát, nem annyira könnyű el-
venni az életkedvét. Van benne valami… valami romlatlan
naivitás, ami megóvja őt a teljes kiszolgáltatottság, a tel-
jes reménytelenség érzésétől. Egy felnőtt embert ilyen ér-
telemben sokkal hamarabb lehet megtörni.

Ez a megfigyelésed a saját tapasztalataidon alapul,
vagy később hallottál, olvastál róla?

Tapasztaltam is, olvastam is. Nézd, legyünk őszinték:
a tengernyi hasonló tárgyú könyv között csak igen kevés
akad, amely valóban képes arra, hogy hitelesen megfogal-
mazza a náci haláltáborok hasonlíthatatlan élményét. Ezek
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között a kivételes szerzők között is talán Jean Améry esszéi
mondanak erről a legtöbbet. Van egy ragyogóan pontos sza-
va: Weltvertrauen – így fordítanám: a világba vetett biza-
lom. Nos, ő leírja, mennyire nehéz e bizalom nélkül élni. Aki
ezt a bizalmat egyszer elveszítette, az örök magányra ítél-
tetik az emberek közt. Az ilyen ember a másik személyben
soha többé nem az embertársát, hanem mindig csak az el-
lenséget látja. („Mitmenschen”, illetve „Gegenmenschen”,
az eredeti megfogalmazás szerint.) Ezt a bizalmat Améryből
a Gestapo verte ki, amikor egy börtönnek berendezett bel-
giumi erődítményben megkínozták. Hiába élte túl az ausch-
witzi koncentrációs tábort, évtizedekkel később önmagán
hajtotta végre az ítéletet: öngyilkos lett.

Jellemző, hogy ezek a gyönyörű – borzalmasan gyö-
nyörű – esszék magyarul csak nemrégiben jelentek meg,
a Múlt és Jövő kis példányszámú kiadásában. És az is
csak egy szerény válogatás Améry munkáiból. De térjünk
vissza a te „világba vetett bizalmadra”.

Hát igen, és azt hiszem, hogy ez a bizalom még a vég-
sőkig leépült állapotomban is… ha talán nem is éppen
sugárzott, de meglátszhatott rajtam. Egyszerűen úgy kép-
zeltem, hogy a felnőtt emberek világának az a kötelessége,
hogy engem innen kimentsen és épségben hazajuttasson.
Ez ma egy kissé mulatságosan hangzik, de valóban így érez-
tem. És rendíthetetlenül hiszem, hogy ennek a gyermekes
bizalomnak köszönhetem a megmenekülésemet.

Miközben számtalan más gyerek…

…meghalt. Igen. Nem könnyű kivételnek lenni.

Megmaradt-e még valaki a 17 közül, akikkel együtt az
autóbuszról leszedtek és azután Auschwitzba vittek?

Nem. Mindnyájan meghaltak.
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Megbizonyosodtál erről?

A háború után anyám feladott egy hirdetést. Senki sem
jelentkezett. Mint ahogy különben 1944 nyarán is feladott
egy hirdetést, amikor eltűntem. Jelentkezzenek, úgymond,
a csepeli vámhatáron eltűnt gyerekek szülei.

Megjelenhetett ilyen hirdetés a németek megszállta
Magyarországon?

Úgy látszik, megjelenhetett, mert megjelent. De ennél
cifrább dologra is vállalkozott az anyám. Fogta magát, és
bement a Hadügyminisztériumba – azt hiszem, így hívták
akkoriban – úgy, ahogy volt, sárga csillaggal a mellén.

Nagyon bátor asszony lehetett.

Bátor is volt, de leginkább fogalma sem volt róla, hogy mi
történik körülötte. Az ő „világbizalma” mindvégig rendíthe-
tetlen maradt. Szép nő volt az anyám, elegánsan öltözkö-
dött és nem ismerte az akadályokat. Ha sárga csillagjával
felszállt a „villamos leghátsó peronjára”, ahogy az előírás
szólt, a férfiak felugráltak és felajánlották neki helyüket
a kocsi belsejében. Büszke volt rá, hogy az akkor nagy-
hírű színésznőre, Tőkés Annára hasonlít – megtörtént,
hogy autogramot kértek tőle az utcán. Egyszerűen nem
volt hajlandó felismerni a tényeket, felmérni a veszély
nagyságát. Hogyan került valamilyen magas rangú tiszt –
egy százados vagy egy őrnagy – irodájába, még elképzelni
sem tudom. „De nagyságos asszonyom – mondta neki az őr-
nagy –, legalább a sárga csillagot méltóztassék levenni a
ruhájáról…” Elég az hozzá, az anyám követelte, hogy adják
neki vissza a fiát, vagy mondják meg, hol van, mi történt
vele. És az őrnagy azonnal utánajárt a dolognak. Anyám azt
a felvilágosítást kapta, hogy fiát, miként a társait is, Erdély-
be szállították s ott „fakitermelői” munkára fogták őket egy
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erdőgazdaságban; s ha ez nem is nyugtatta meg, ott és ak-
kor anyám ezt, legalábbis átmenetileg, elhitte, mert el akar-
ta hinni. Akkoriban az emberek kétségbeesetten őrizgették
magukban a racionális világrendről szőtt ábrándjaikat.

Elképesztő. De ez fölelevenít bennem egy kérdést,
amelyre azóta keresem a választ, amióta a könyveiddel
megismerkedtem. Tényleg ennyire tájékozatlanok voltak a
magyar zsidók? Ennyire nem voltak tisztában a rájuk váró
végzettel?

Én csak a magam budapesti tapasztalatairól beszélhetek,
amelyekre a szűk családi és ismeretségi körömben tettem
szert: itt senki sem sejtett semmit, Auschwitz nevét soha-
sem hallottam. Titokban minden zsidó család a BBC-t hall-
gatta – míg csak a zsidóknak „be nem kellett szolgáltatniuk”
a rádiójukat –, s ha olyasmit hallottak, ami optimizmusukat
megzavarta, legyintettek: „angol propaganda”.

Mi lehetett az oka ennek?

Számtalan oka volt, történelmi és lélektani egyaránt.
Tény, hogy a doni hadsereg megsemmisülése után – amely-
nek során számtalan zsidó munkaszolgálatos is elpusz-
tult, a harctéren aknaszedésre használták őket – enyhült
a háborús nyomás. A pillanatnyi könnyebbség 1943-ban el-
vakította a zsidó polgárokat, azt hihették, hogy kiváltságos
helyzetet élveznek. Szájról szájra járt Kállay Miklós minisz-
terelnök „hintapolitikájának” híre, arról beszéltek, hogy
a németek háta mögött „kiegyezik majd a szövetsége-
sekkel”. 1944. március 19-én a németek megszállták
Magyarországot, és Birkenauban megkezdték a kremató-
riumok kibővítését és az új sínpár lefektetését, amelyre
a magyarországi transzportok érkezését tervezték. Buda-
pestre megérkezett egy Eichmann nevű magas rangú SS-
tiszt. A Zsidó Tanács nagyobb pénzösszeggel fogadta őt.
Ugyanakkor megkapták az úgynevezett Vrba-jegyzőköny-
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vet is. Rudolf Vrba, szlovákiai fogoly, hosszú és igen alapos
előkészületek után megszökött az auschwitzi koncentrációs
táborból, és összeállított egy jegyzőkönyvet, amelyben pon-
tosan leírja, mi történik ebben a halálgyárban. Nagy te-
ret szentel a magyarországi zsidószállítmányok fogadására
szolgáló előkészületeknek is, ami már most, az előkészü-
letek idején előre vetíti e szállítmányok végzetes sorsát.
A magyarországi Zsidó Tanács megvitatja e jegyzőköny-
vet, és úgy dönt, hogy tartalmát nem ismerteti a több
százezernyi zsidó lakossággal, amelynek egyébként a
csendőrség már megkezdte a sebtében felállított gettókba
való összeterelését.

És mivel magyarázható a Zsidó Tanács döntése?

Szerintem semmivel. Kérdésedre ezt a szerfelett paradox
választ adhatnám: elejét akarták venni, hogy a zsidó népes-
ség körében netalán még kitörjön a pánik.

Keserű paradoxon… A legszomorúbb benne, hogy, saj-
nos, találó. Így tehát te sem tudtad, hova tart veled a vo-
nat.

Senki sem tudta. Hatvan ember utazott a marhavagon-
ban, Auschwitz nevét egyikük sem hallotta még.

A jelenet a Sorstalanságban, amikor Köves a bedróto-
zott ablakrésből megpillant egy elhagyatott állomást és a
hajnali derengésben az épületről leolvassa az Auschwitz
nevet: ez fikció, vagy valóság?

A leghívebb valóság, amely kitűnően szolgálta a fikció
struktúráját.
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Ezzel kapcsolatosan tehát nem merült fel benned az
anekdota gyanúja…

Nem, mert kitalálni sem lehetett volna jobbat. Emellett
ilyesmit nem is merészeltem volna kitalálni.

No látod…

Mit látok?

Azt, hogy végül is a valóság köt, a valóságot írod. Még-
pedig a megélt valóságot. Itt van például a futballpálya.
Azt írod a Gályanaplóban, hogy világosan emlékeztél az
auschwitzi…

A birkenaui…

Jó, a birkenaui futballpályára, mégsem merted a
regényedben elhelyezni, amíg Borowskinál is rá nem
bukkantál.

AHölgyeim és Uraim, parancsoljanak a gázba fáradni
című elbeszélésében. Tadeusz Borowski is egyike a tíz uj-
jadon megszámlálható szerzőknek, akik a haláltáborokban
valami lényeges újdonságot fedeztek fel az emberi
egzisztenciáról, és azt el is tudták mondani. Öt-hat
nagyszabású elbeszélést írt, olyan kristálytiszta stílusban
és olyan ragyogó, klasszikus formába öltöztetve, ami en-
gem szinte Prosper Mérimée novelláira emlékeztet. Azután
ő is öngyilkos lett. – De most azt mondd meg nekem, hogy
miért triumfálsz minden alkalommal, valahányszor rajta-
kapsz valami igaz, konkrét részleten, ahogyan te mondod:
a valóságon?
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Azért, mert a fikciós elméleteddel elmosod az
igazságot. Kitagadod magad a saját történetedből.

Erről szó sincs. Csak nem a történetben van a helyem,
hanem az íróasztalnál (bár ilyen bútordarabom akkoriban
még nem volt). Engedd meg, hogy nagy példákat szólítsak
magam mellé, tanúknak. Például a Háború és béke akkor
is jó könyv lenne, ha sosem létezett volna Napóleon és az
oroszországi hadjárat?

Ezen gondolkodnom kell… Azt hiszem, igen.

De attól, hogy Napóleon valóban létezett és valóság
az oroszországi hadjárat is, ráadásul mindez minuciózus
pontossággal van megírva, szem előtt tartva a történelmi
tényeket: ettől a könyv csak még jobb lesz, nem?

Igaz.

Ha Fabrizio del Dongo, Stendhal ifjú hőse A pármai ko-
lostorban tétován és értetlenül bolyong a mezőkön és a li-
getekben és minduntalan ágyúkba, lovas katonai egységek-
be botlik, érthetetlen üvöltözést, parancsszavakat hall, ez
önmagában véve érdekes fikció, nem?

Az.

De ha megtudjuk, hogy éppen a waterlooi csatatéren
vágott keresztül, ez még érdekesebbé teszi. Ugye?

Így van.

Viszont, ha már a waterlooi csatáról van szó, ez
pontosságra kényszerít, mert a waterlooi csata történelmi
tény.
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Értem, hová akarsz kilyukadni, és értékelem szókraté-
szi módszeredet. De hadd kérdezzek én tovább. Elmond-
tad, hogy édesanyád mi mindent tett, miután megtud-
ta, hogy rendőrkézre kerültél – milyen nevetséges kifeje-
zés ez ebben az esetben! Nem mondtad el azonban, ho-
gyan tudta meg a történteket. Hiszen úgy tudom, hogy a
mostohaanyáddal laktál együtt.

A mostohaanyám írt egy levelet az anyámnak, amelyben
értesítette az eltűnésemről. No de az a levél! A stílusa!
„Kedves Aranka” – az anyámat Arankának hívták. „Egy kel-
lemetlen dolgot kell közölnöm…” „Természetesen azonnal
érdeklődtem…” A „természetesen” szót meg az eufémizmu-
sokat a mostohaanyám szavajárásából „loptam” és alkal-
maztam azután a Sorstalanságban. Pusztító személyiség
volt.

Mit értesz azon, hogy pusztító?

Nem is tudom… Gombrowicz Ferdydurke című regényé-
ben van egy mondat, lehet, hogy pontatlanul idézem, de lé-
nyegében így hangzik: „Ismered az olyan embereket, akik-
ben megkisebbedsz?” Hát az én mostohaanyám efféle típus
volt.

Eszerint nehéz dolgod volt vele.

S neki, szegénynek, még nehezebb énvelem. Nagyon
nem bírtam a… a… Szóval egyáltalán nem bírtam. Fő-
ként az ízlését. Képzeld el, volt egy közép, vagy inkább
világosszürke kosztümje, ahhoz vett egy kis karimájú piros
kalapot, egy lakkos fényű piros táskát meg egy piros cipőt,
és úgy gondolta, hogy most roppantul elegáns. Így men-
tünk el sétálni, „egy kicsit lógni”, ahogyan mondta. Borzasz-
tó volt, azt hittem, elsüllyedek. Ráadásul azt akarta, hogy
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szólítanám őt „kisanyának”, s ezt a vágyálmát az apám is
pártfogolta. Hát próbálkoztak, próbálkoztak, de sehogyan
sem ment. Egyszerűen nem jött ki a szó a számon.

Úgy látszik, már gyerekkorodban érzékeny voltál a sza-
vakra. Új regényedben, a Felszámolásban egyenesen a
szavak iránti fóbiáról beszélsz.

Igen, valami képtelen rendszer fűzött a nyelvhez; bizo-
nyos szavak kiejtése sajátságos képzeteket váltott ki belő-
lem, s ez a rendszer sokáig megbonthatatlannak bizonyult.
De itt nem erről volt szó. A szürke kosztüm és a piros ka-
lap meg a „kisanya”: ez olyan borzadályt váltott ki belőlem,
amire csak később találtam nevet: a kispolgáriság apoteó-
zisa volt ez, amelytől ma is ugyanúgy irtózom. Bárhogy is
igyekeztek tehát, én megmaradtam a „Kató néninél”, mert
ez illett rá, noha jóval fiatalabb volt az anyámnál. De most
talán ne merüljünk el a gyermekkori emlékekben. Végül
még fényképeket akarsz majd látni a csecsemőkoromból.

Pontosan, ahogy mondod. De most egyelőre maradjunk
még a tárgynál. Érdekelne, hogy milyen volt a családod,
hogyan telt a gyerekkorod és így tovább. Az édesapádról
még egyáltalán nem szóltál. Az olyan érdekes asszony,
amilyennek édesanyádat leírtad, biztosan nem akárkibe
szeretett bele.

Egyedem, begyedem, szerelem: „Az mi?” – kérdi Ott-
lik Géza a Buda című könyvében. Apám mindenesetre
biztosan szerelmes volt, s ez leginkább rettentő félté-
kenységében nyilvánult meg. Anyám viszont maga mö-
gött akarta hagyni a szűk családi otthont, a három másik
leánytestvért, a mostohaanyját meg az anyagi gondjaival
küszködő édesapját a Molnár utcai kis lakásban. Akkori-
ban – a húszas években járunk – a szabadsághoz vezető
út többnyire a házasságon keresztül nyílt meg a leányok
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számára. No meg a munka révén. Az anyám már tizenhat
éves korában állást vállalt egy cégnél: magántisztviselőnek
hívták ezt akkoriban.

Akkor tehát nem szerelmi házasságról volt szó?

Nézd, egy kisgyereknek szerfelett nehéz elemeznie a
szülei szerelmi életét. Engem, mint a gyermeküket, minden-
esetre eléggé megviselt a kettőjük kapcsolata.

Veszekedtek?

Nem túl gyakran, de olyankor kiadósan. Emlékszem
például egy szép nyári délelőttre. A Városliget közelében
laktunk, egy tágas és szellős lakásban, talán az Elemér
utcában. Nem tudom, hogy ma is így hívják-e. Három-négy
éves lehettem. Inkább négy, mint három, mert világosan
emlékszem rá. Vasárnap lehetett, hiszen mindketten ott-
hon voltak. Ordítottak egymással. Világosan kivettem, hogy
az uszodáról van szó: apám nem akarta, hogy anyám el-
menjen az uszodába. Valószínűleg gyanította, hogy anyám
randevúzik ott valakivel. Az nem világos, hogy ő maga,
az apám, miért nem kísérte el anyámat az uszodába.
Valószínűleg a „gyerek miatt” – ez én voltam. Elég az
hozzá, hogy apám megkaparintotta az anyám fehér gumi-
ból való fürdősapkáját, és darabokra szaggatta. Anyám vi-
szont hatalmas szabóollót kerített, s két vágást ejtett apám
kalapjának elülső karimáján. Ma is látom a meghökkenésé-
ben lekonyuló kalapkarimát. Zöld színű nemezkalap volt.
Üvöltöttem, ahogy a torkomon kifért. Végül anyám elment
az uszodába, apám pedig magával vitt,új kalapot vásárolni.
Talán inkább szombat lehetett, hiszen vasárnap nem voltak
nyitva az üzletek.

Sok ehhez hasonló emléked van?

Akad néhány.
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De később elváltak.

Annak is csak én ittam meg a levét. Beadtak egy
fiúinternátusba, bennlakónak.

Kaddis… című könyvedben rá lehet ismerni erre a bizo-
nyos internátusra?

Némi igyekezettel feltétlenül.

Nem szívesen beszélsz erről?

Dehogynem. Az ember mindig szívesen emlékszik vissza
a gyerekkorára, bármilyen ronda és nehéz korszak is volt
az.

Meddig tudod visszavezetni a családfádat?

Ez jó kérdés. Csak sosem érdekelt igazán. Szóval,
bárhogy is töröm a fejem, a nagyszüleimnél elakadok.
Amennyire én tudom, elődeim egyszerű, asszimilált zsidó
vallású polgárok, illetve részben parasztok voltak.

Parasztok?

Miért vagy meglepve? Az apai nagyapám, zsidó létére,
szegényparaszti sorban élt. Míg csak rá nem szánta magát,
hogy világot lát. A családi legenda szerint mezítláb és gya-
logszerrel érkezett egy Keszthely közelében lévő község-
ből, Pacsáról Budapestre. A 19. század végén járunk, a nagy
karrierek korában. A nagyapám végigsétált a Kerepesi – a
mai Rákóczi – úton, és a szeme megakadt egy elegáns üz-
leten – egy rövidáru-üzleten, ahogy akkoriban az ilyen bol-
tokat hívták. Roppantul megtetszett neki a segédek sür-
gés-forgása a vevők meg a pultok körül. Habozás nélkül be-
lépett hát az üzletbe, és egykettőre fölvették segédnek. Éle-
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te a korabeli mesék törvényei szerint alakult tovább. Felesé-
gül vette Hartmann úr, a tulajdonos (az én dédapám, akiről
semmi egyebet nem tudok) legkisebbik leányát, majd ha-
marosan önállósította magát, és saját rövidáru-kereskedést
nyitott. „A tükrös-csilláros, hét segéddel rendelkező fényes
üzlet a Rákóczi úton” – így szólt a családi legenda. De ami-
kor én megismertem, már a Tömő utcában lakott szegény,
a Józsefváros legmélyén, egy szoba-konyhás lakásban.

Tönkrement?

Az első világháborúban. Minden pénzét, az egész
vagyonát hadikölcsönökbe fektette. Nagy hazafi volt…

Valahol említed, hogy ő magyarosította a családi ne-
vet…

Igen, a nagyapámat eredetileg Kleinnek hívták. Még az
első világháború előtt magyarosított. Hogy miért pont Ker-
tészre, azt csak az ég tudja már. „Kertész Adolf, rövidáru
kereskedés. Hitel nincs” – így emlékszem a boltban ki-
függesztett táblára. De ez a bolt már a Práter utcában
volt, s csupán a nagyapám meg a nagyanyám szolgálta
ki a főként a környékbeli cselédlányokból álló vevőkört.
„Nagysádkám” vagy „kisnagysádkám” – így szólította őket.
Karácsony előtt „selömharisnyát” adott nekik ajándékba.
Mindvégig megőrizte tájszólását, emlékszem például, hogy
alsónadrág helyett „lábravalót” mondott. Soha életében
nem volt orvosnál, nem ült villamosra és nem hordott
télikabátot. Órákig tudnék mesélni róla.

Mesélj. Hogy nézett ki?

Magas, szikár. Egy deka húsfölösleg nélkül. A fejét ko-
paszra nyíratta. Viharvert, mindig borostás arcát néha
elém tartotta, hogy megcsókoljam. Rendkívül büszke volt
rá, hogy „46-os lábbelit” visel. Mindig ugyanabban az öl-
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tönyben láttam, télen-nyáron. Időnként fel kellett keres-
nie a nagykereskedéseket, hogy pótolja az árukészletet.
A nagykereskedések akkoriban a Vilmos császár (ma Baj-
csy-Zsilinszky) úton tartották raktáraikat. Emlékszem szür-
ke, fagyos napokra, amikor odaszólt a feleségének, az én
nagyanyámnak: Bemegyek a városba. Mint említettem, vil-
lamosra, autóbuszra soha föl nem szállt. Kalapot nem hor-
dott. Két kezét bedugta szürke zakójának a zsebébe, úgy,
hogy a hüvelykujja kétoldalt kimaradt, némán kifordult az
ajtón, majd eltűnt a saját leheletének páráiban, akár egy
garabonciás.

Szeretettel beszélsz róla…

Igen, és az a furcsa, hogy ez engem magamat is meglep.
Úgy látszik, nagyobb hatással volt rám, mint azt valaha is
föltételeztem volna. Pedig alig-alig beszéltünk egymással;
ma úgy érzem, amolyan kényesebb portékaként kezelt,
amelyhez vigyázva kell hozzányúlni, mert könnyen eltörik.
Én meg valahogyan tartottam tőle. Tulajdonképpen mo-
gorva, szótlan ember volt. Néha idétlen vicceket eresztett
meg. Én is tudok ám latinul – mondta. – Ide figyelj: to-
na ludátusz. Azaz: tón a lúd átúsz. Ezen nevetni kellett. Ő
maga az akkoriban kötelező hat elemi iskolát végezte el.
Nagy ritkán egy-egy péntek estén elment a zsinagógába.
Máskor magával vitt a Dandár utcai gőzfürdőbe, a Tömő
utcai lakásban ugyanis nem volt fürdőszoba, és az illem-
helyet is kint a „gangon”, a függőfolyosó végén kellett fel-
keresni. Az ajtajához való nagy, rozsdás kulcs egy szegen
lógott, a konyhában. Színházba, moziba sohasem ment.
Nagyanyámmal együtt bezárták a boltot, és hazasétáltak.
Vacsorájuk mindig ugyanaz volt: nagy bögre tejeskávé,
sűrűn „beleaprított” macesszal. Tudod, hogy mi a macesz?
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Hogy az ördögbe ne tudnám: pászka, élesztőanyag nél-
küli kenyér.

Nos, azt ették, minden este. A sűrűn beaprított macesz-
tészta felitta a világosbarna tejeskávét. Pépes, bizonytalan
színű massza állt elő, amelyet azután a bögréből kikana-
laztak. Utána nagyapám az ablakhoz ült, hogy ne kelljen
villanyt gyújtani, és a szürkületben, a sötétség beálltáig
betűzgette az újságot. Korán feküdtek, korán keltek, az ebé-
det a cselédlány megfőzte és a kék zománcú „éthordóban”
levitte nekik a Práter utcai boltba.

Azt mondod, hogy ilyen szerény körülmények közt még
cselédlányt is tartottak?

„Szolgálót”, mint a nagyapám mondta. Ne lepődj meg,
vidéken akkor olyan nagy volt a szegénység, hogy a lányok
elmentek hazulról, s kosztért, kvártélyért meg némi csekély
fizetségért beálltak Budapesten cselédnek. Jól emlékszem
az Ilonkák hosszú sorára, akik a nagyapáméknál szolgáltak.
A sötét „nagyszobát” egy világosabb helyiség, az úgyneve-
zett „alkóv” nyújtotta meg: egy hatalmas családi ágyban
itt aludt a nagyapám meg a nagyanyám, tovább, a Füvész-
kertre nyíló ablak irányában az apám (amíg újra meg nem
nősült), az apámmal meg, ha éppen náluk tartózkodtam,
én. Maradt a konyha, itt laktak az Ilonkák. Mind szerettem
őket, s ők is engem. Az egyik megtanított a Herczegovina
nevű cigaretta ízére. Szopókás, könnyű, világos dohányból
készült cigaretta volt ez. Ültünk egymás mellett a lépcsők
alján, és fújtuk a füstöt. Öt-hat éves lehettem. Ugyanez
az Ilonka egy nyári reggelen azt mondta: leviszem ám a
fiatalurat a henteshez, veszünk paprikás abált szalonnát
meg ecetes ugorkát, majd meglátja, milyen is az! A tíz ujját
megnyalja utána! Csak aztán nehogy eljárjon ám a szája!
A nagyapámék ugyanis kóser módra étkeztek, ami annyiból
állt, hogy disznóhúst nem ettek, disznózsírral nem főztek.
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Így hát bűnbe sodort engem az Ilonka, és elégedetten néz-
te, amint egymás után bekapom a „katonákat”, melyeket a
saját bicskájával szeletelt föl, és annak hegyéről kínálta oda
nekem. Ez az Ilonka egyébként lázadó természet lehetett,
s a nagyapámat nem kedvelte: „a vén fukar” – így beszélt
róla, az én legnagyobb megdöbbenésemre, mert nem tud-
tam mit kezdeni ezzel a súlyos titokkal. Ez a konfidencia
egy időre kétségkívül megzavarta az identitásomat. Mert
elárulni nem akartam a szegény Ilonkát, másfelől ugye még-
is inkább a nagyapámhoz húztam. Mindennek tetejébe egy
ízben istentiszteletre is elvitt. Valamilyen ünnep lehetett –
de ezt csak most gondolom, akkor sejtelmem sem volt róla,
hová megyünk. Már sötét volt a délután, vizes hó esett. Ke-
zem az Ilonkáéban, erősen szorította; gondolom, lámpaláza
lehetett. Majd meglátja ám a fiatalúr! Azt hiszem, az Ül-
lői úton jártunk. Ott valahol betértünk egy templomba. Va-
lami olyan élményben részesültem, amit később a Parsi-
fal-legendában ismertem fel. Mint Parsifal előtt, én előttem
is kitárult egy titokzatos kapu. Beléptem egy ragyogó helyi-
ségbe, ahol asztalok hosszú sora állott, hófehér abrosszal
leterítve. Az egyikhez Ilonkával leültünk. Muzsikát hallot-
tunk, valamit ettünk. Csilingelő pap jött, hófehér köntös-
ben. Nem tudtam, hol vagyok, nem tudtam, mi történik, de
átjárt valami különös érzés, a csodáé és az áhítaté. Teljesen
kifordultam magamból.

Vagy pedig életedben először részesültél vallási él-
ményben.

Nem, nem hiszem, hogy vallási élmény volt. Misztikus
volt, de nem vallási. Egyébként ugyanígy vagyok ezzel ma
is: hajlok a misztikus élmény befogadására, de idegen ne-
kem minden dogmatikus vallás.
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De hiszen a vallás arra való, hogy közvetítse a misztéri-
umot, hogy a misztériumban részesítsen.

Igazad lehet, mert a vallási érzés szerintem emberi
szükséglet, teljesen függetlenül attól, hogy vallásosak va-
gyunk-e, vagy sem. Hogy tagjai vagyunk-e valamiféle vallási
közösségnek, vagy nem. Sőt: hogy istenhívők vagyunk-e,
vagy sem.

Te például istenhívő vagy?

Erre így, hamarjában, nem tudnék válaszolni, de mindegy
is. Mert a természetes vallási érzés megvan bennem: végül
is valakinek köszönetet kell mondanunk az életért, akkor
is, ha történetesen senki sincs, aki ezt a köszönetet tőlünk
elfogadhatná.

Szívesen vitatkoznék, de menjünk tovább. A…

Ne haragudj, hogy a szavadba vágok, de még nem fe-
jeztem be az Ilonkákat. Egy másik Ilonka ugyanis nagyon
szeretett engem kivinni a szabadba. Ha most meggondo-
lom, alighanem egy udvarlója kedvéért. Emlékszem vala-
miféle egyenruhára is (meg nem mondhatnám, hogy kala-
uzéra, rendőrére vagy katonáéra), amely a háttérben fel-
bukkant, majd sietve eltűnt, mielőtt még az Ilonka meg-
fogta volna a kezemet, hogy hazainduljon velem. Ez vala-
hol a Ludovika kertje mögött történt, a Népligetben. Ahogy
a mutatványos bódékhoz közeledtünk, már messziről meg-
csapta fülemet a hatalmas fákra fölszerelt hangszórók re-
csegő muzsikája. Korabeli slágerek áradtak ezekből a dobo-
zokból, mint például: „Toledóban kétszer kettő négy, Tole-
dóban kell hogy boldog légy…” Vagy: „A purzicsán egy prí-
ma pipadohány, pipában rosszat úgyse szí a komám…” stb.
A bábszínház sátra előtt faragatlan lócák sora állott, rajtuk
(a jó Rejtő Jenő szavaival) ugyanolyan nézők üldögéltek,
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sok gyerek is. Órákig el tudtam nézni, hogyan veri fejbe Vi-
téz László egy óriási serpenyővel az ördögöt – ilyenkor az
Ilonka nyugodtan eltűnhetett mellőlem. Másik kedvencem
a szomszéd bódé apró színpadán tréfálkozó Káposztás Zsu-
zsi volt, akiről azt rebesgették, hogy tulajdonképpen férfi, s
ez engem rendkívül kiábrándított. Így teltek hát a népligeti
délutánok…

Feltűnik nekem, hogy úgy mesélsz, mintha örökké nyár
lett volna a Tömő utca környékén, kivéve az egyetlen téli
délutánt, amikor az egyik Ilonka templomba vitt.

Pompás megfigyelés. Ez azért tűnhet neked is, nekem is
így, mert a nyári szünidők fele idejét az apámnál töltöttem,
aki viszont, mint már említettem, amíg el nem vette felesé-
gül Bien Katót, a nagyapáméknál lakott. Ők viszont egész
nap az üzletben voltak, a nagyapámék a magukéban, apám
pedig a fakereskedésében.

Apád és anyád ekkor már elvált egymástól…

Talán még nem, de már külön éltek.

Hány éves voltál akkoriban?

Négy, öt. De később is töltöttem ott fél nyarakat, egészen
tízéves koromig. Akkor apámék találtak egy lakást, a Baross
utcában, a Thék Endre, ma: Leonardo da Vinci utca sarkán.

És az édesanyáddal töltött vakációs hetekre nem em-
lékszel?

Már hogyne emlékeznék. Anyám mindig elvitt a
városból, valami fürdőhelyre. Leginkább Erdőbényére meg
Parádfürdőre emlékszem. Ma hihetetlennek tűnik, de
ezek elegáns, jobb polgári fürdőhelyek voltak, kiváló
szállodákkal, amelyeket a háború után „szakszervezeti üdü-



28

lőkké” vagy egyéb efféle rendeltetésű intézményekké ala-
kítottak át, és azután teljesen lepusztítottak. Erdőbényére
megérkezvén, anyámnak valamit még el kellett intéznie az
utazási irodában; a közelben megpillantottam egy kiszáradt
patakot. Kíváncsi voltam, mi lehet a fenekén; elszabadulva
anyám kezéről, rohanni kezdtem, majd megcsúsztam egy
kavicson és a meredeken legurultam a patak kövekkel kibé-
lelt medrébe. Ez aztán megszabta további szórakozásunkat:
legalább egy hétig kellett a sebeimet jódozni, kötözgetni.
De azt hiszem, ezek az anekdoták senkit sem érdekelnek,
legkevésbé engem.

Akkor rövid időre térjünk még vissza a Tömő utcába.
A nagymamádról ugyanis még nem beszéltél.

Nem. De szegénykéről nincs is sok mondanivalóm.
Mire én megláttam a napvilágot, a legfiatalabb Hart-
mann-leányból házsártos öregasszony lett. Elhízott, nagyot
hallott, hipertóniával küszködött és szakadatlanul panasz-
kodott, hol az egészségére, hol meg a „lecsúszásukra”, a
„fényes időket” emlegetve. A nagyapám némán tűrte ezt,
holott igen deprimáló lehetett. Egyszer-egyszer mégis meg-
rótta: „Zelma, te örökké zugolódsz” – mondta neki, így, rö-
vid u-val, s az első o-t is megkurtítva. Néha szeretetroha-
mok fogták el irántam: ilyenkor nekem esett, összecsókolt,
utána, emlékszem – ilyen disznó a gyerek –, az arcomat tö-
rölgettem.

Akkor hát a Tömő utcából menjünk most a Molnár
utcába, az anyai nagyszüleidhez.

Én a Molnár utcai lakásban sohasem jártam, a címet az
anyámtól hallottam csak.
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Milyen alkalomból?

Néha szóba hozta a fiatalságát; a Molnár utca valami
lidércnyomásos emléke lehetett. Főként a lakás szűkössége
maradt meg benne, mint valami klausztrofóbiás emlék.

Ott töltötte a gyermekkorát?

Nem, ideiglenes tartózkodási hely volt ez csupán, ahol
meghúzták magukat, miután Kolozsvárról Budapestre me-
nekültek.

Mikor?

Talán 1919-ben, miután a román csapatok megszállták a
várost.

Addig tehát Kolozsváron éltek. Mondanál erről valami
többet is? Egyáltalán, mit tudsz az anyai ágú családodról?

Őszintén szólva, nem sokat. Nagyapám Kolozsvárt bank-
tisztviselőként dolgozott, a Magyar–Francia Banknál. Jakab
Mórnak hívták; melankolikus mosolyú, elegáns, csendes és
szép ember volt, finom bajusszal. Kellemes illat lengte kö-
rül, a zöld cukorkáé, amit a szívbetegsége miatt szedett s
egy finom kis szelencében állandóan a kabátzsebében tar-
tott. A nagyanyámat sohasem ismertem; miután negyedik
leányát a világra hozta, belehalt a szülés meg a terhesség fi-
zikai megpróbáltatásaiba, s az anyám ezt sem Bözsikének (a
negyedik leánynak), s tulajdonképpen a nagyapámnak sem
bocsátotta meg soha. Nagyanyám ugyanis tuberkulózisban
szenvedett, s az orvosok megtiltották, hogy három gyerek
után még egyet a világra hozzon.
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Szomorú történet, de hát az a szegény leány nem tehe-
tett róla…

Ezt én is mondtam az anyámnak.

És?
Azt felelte, vannak egyéb rossz tulajdonságai is.

Ez irónia volt, vagy…

Anyámtól távol állt az irónia, humora pedig egy szemer-
nyi sem volt. Viszont nagyon ragaszkodott az édesanyjához,
és nehezményezte, hogy a nagyapám másodszor is megnő-
sült. Holott a nagyapám ezt éppen a négy leány érdekében
tette; hogy ő maga nevelje fel őket, ez kétségkívül megha-
ladta volna amúgy sem túltengő életerejét.

A másik nagyapáddal ellentétben, itt most egy rokon-
szenves, de kissé dekadens férfialak körvonalai kezdenek
előttem kirajzolódni.

Valószínűleg jó nyomon jársz. Összegezve mindazt, amit
anyámtól hallottam, bennem is olyan kép alakult ki, hogy
kettejük házasságában a soha meg nem ismert nagyanyám
lehetett a domináns személyiség. Csak hát annyira hézago-
sak az ismereteim… Látod, az ember egész életében unja
a családi történeteket, s amikor szüksége lenne rájuk, egy-
szerre tudatlanul vájkál az ismeretlen múltban.
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Ahogy az írásaidból kihámoztam, amúgy sem nagyon
kedveled a fülledt családi titkokat, egyáltalán, a családi
életet.

„Családok, gyűlöllek benneteket!” – írta Gide. Igen, egy
időben azt gondoltam, hogy minden lelki betegségnek –
márpedig majdnem minden betegség lelki betegség – a
család az oka, ahogy mondod is, a fülledt családi élet, a min-
den életet elnyelő nagy, puha, áporodott családi ágy.

És ma már nem így gondolkodsz?

Nézd, a második feleségemnek, Magdának van egy fia,
a fiának egy kedves felesége, és kettőjüknek egy leánykája
meg egy kisfia…

Szóval mindez engedékenyebb felfogásra késztetett…

Mi tagadás.

És sajnálod, hogy nem érdeklődtél alaposabban az is-
meretlen nagymama iránt.

Annál is inkább, mert ennek a nagyanyámnak a
rokonságában számos érdekes ember akadt, egy-kettő
mind a mai napig rajta hagyta nyomát a kolozsvári egyete-
mi életen.

Kikre gondolsz?

Mindenekelőtt Bretter Györgyre, a korán elhunyt
kolozsvári filozófusra és irodalomtanárra, aki talán a
másod-unokatestvérem, mindenesetre vérrokonom lehe-
tett. Nagyanyámat Bretter Bettynek hívták. Balla Zsófi, a
költő, aki most Budapesten él, Kolozsváron végezte el egye-
temi tanulmányait és Bretter György professzor tanítványa
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volt. Amikor szóba hoztam a rokoni kapcsolatot, Zsófi azt
állította, hogy a beszédmodorom, a mozdulataim, szóval,
hogy úgy mondjam, az egész „fizimiskám” őt egy kissé Bret-
ter Györgyre emlékezteti.

Soha nem próbáltál kapcsolatot teremteni vele?

Soha. Eleinte André Gide véleményét osztottam, mára
pedig már elkéstem vele. Mint említettem, fiatalon meg-
halt, s ahogy megtudtam, ő is tuberkulózisban, akárcsak
Bretter nagyanyám. Mellesleg anyámnak is volt egy úgy-
nevezett tuberkulotikus „beszűrődése”, amelyből azonban
a harmincas évek közepe táján, a Barát Irén-féle Budake-
szi Tüdőszanatóriumban szerencsésen kigyógyították. Ak-
kor már rég elvált apámtól, apám néhányszor mégis fel-
kísért hozzá látogatóba, a budai „Varázshegyre”. Messze
a Tömő utcától, a Városmajorban fogaskerekűre szálltunk,
majd visszafelé gyalogosan sétáltunk le a Svábhegyen, a
városba. Apám imádott sétálni.

Tehát anyai nagyapád újranősült, majd az első
világháború vége felé a család Budapestre… menekült?

Szerintem ezt ők így élték meg.

Nagyapád biztos egzisztenciáját, banktisztviselői
állását is feladta – erre mégiscsak nyomós okok kénysze-
ríthették. Mennyi idős volt akkor?

Ezt bizony nem tudom. Negyven körül lehetett. Elkép-
zelhető, hogy a bank a románok nélkül is befuccsolt vol-
na –ahogy akkoriban mondták. Inkább azt gondolom, hogy
nagyapámat túlságosan is közelről érinthette a háborús
vereség. Személyes kudarcának tekinthette. Azonosult az
összeomlással, és a vereség pánikjában elveszthette lába
alól a talajt. Ez természetesen tudattalan folyamat, ahogy
a pszichológusok mondják, de sokakkal megtörtént. Ilyen-
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kor egymást követik a rossz választások; az ember áten-
gedi magát a tömegpszichózisnak, és vagy melankóliába
süpped, vagy, a tömeggel együtt, bosszúért liheg. Érdekes,
hogy ezt a jelenséget nálunk nem analizálta senki. Holott a
két világháború közti periódus, különösen Magyarországon
– és persze Németországban – tömegével produkálta az
efféle pszichózisokat, amelyek az embereket előkészítet-
ték a legszörnyűbb diktatúrák elfogadására és a második
világháború katasztrófájára.

Azt mondod: nálunk nem analizálták ezt a jelenséget.
Máshol talán olvastál erről?

Úgy emlékszem, hogy Sebastian Haffner, a Hitler elől
Londonba menekült kiváló német szerző és politikai elemző
foglalkozik vele a könyveiben.

De nagyapád valószínűleg nem a „bosszút lihegők” kö-
zé tartozott.

Annál kevésbé, mert zsidó volt, és az 1919 és 1924
közötti élesen antiszemita kurzus igencsak megviselhet-
te, miután a román megszállás elől az – úgymond –
„anyaországba” menekült.

Beszélt erről?

Soha. És ha beszélt volna, akkor sem az unokájának,
egy gyereknek. Őszintén szólva, semmiféle bizalmas kap-
csolat nem alakult ki közöttünk. Nem is alakulhatott, hiszen
csak ritkán láttuk egymást. Lehet, hogy mindaz, amit mond-
tam róla, merő spekuláció. De mással nem magyarázhatom
előkelő visszahúzódását, amely mögül kiérződött a meg-
vertség letargiája. Gyerekkoromban rendkívül megindító
vonásának tartottam ezt –megnevezni ezt a valamit per-
sze már nem tudtam volna. Egyébként nem volt nagy in-
tellektus. Amikor nyugalomba vonult, a saját erejéből és
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a család segítségével megvásárolt egy szerény, kétszobás
családi házikót Rákosszentmihályon, ott élt a feleségé-
vel, akiről csak később tudtam meg, hogy nem az „igazi”
nagymamám. Egy-egy vasárnap estén összegyűlt az anyai
ágú rokonságom a kis rákosszentmihályi házban. Háború
volt már. Nagyapám ilyenkor maga köré gyűjtötte a férfia-
kat, beterelte őket a belső szobába, és aggódó ráncokkal a
homlokán, a hangját szinte suttogóra fogva megkérdezte:
„Na, mi újság? Mit tudtok? Mi lesz?”

Meg sem merem kérdezni: „mi lett?”

Mindkettőjüket megölték Auschwitzban. A marhavagon
ablakán még kidobtak egy anyámnak címzett levelezőlapot:
„Vonatra raktak, valahová visznek, nem tudjuk, hova” – kö-
rülbelül ez állt rajta.

Megvan még ez a levelezőlap?

Anyámnál sokáig megvolt. Ma is emlékszem a szürke
színű papirosra, a ceruzával rárótt, lefelé hajló két sorra.

És hogy került ez a levelezőlap a címzetthez?

Egy jótét lélek megtalálhatta, felbélyegezte és postára
adta. Anyámnak akkor még volt címe: a zsidók kötele-
ző „összeköltöztetése” során egy Gyöngyház utcai „sárga
csillagos házba” került. Mint nyilván te is tudod, mi-
előtt Budapesten is felállították a gettót, egy rendelet
során több zsidó családot „költöztettek össze”, egyetlen
lakásba. Az ilyen tömegszállásokból álló házakat azután
elnevezték „zsidóháznak” és kapuja fölé kiszögezték a
sárga csillagot. Magam is egy ilyen házban laktam, mi-
előtt… hogy is mondjam: „letartóztattak” volna, mégpe-
dig a mosthaanyám anyjánál, a Vas utca 24/B-ben. Mosto-
haanyám egész családja ide „költözött össze”.



35

Most lépjünk még egy kicsit vissza, a háború előtti Bu-
dapestre. Tehát édesapád és édesanyád elvált, téged pe-
dig beadtak egy fiúnevelő internátusba, bennlakónak. Mi-
kor történt ez?

1934 körül. Ötéves voltam, az intézet legfiatalabb nö-
vendéke. Itt végeztem el az elemi iskola négy osztályát. –
„Ugorgyunk!”, ahogy a Légy jó mindhaláligban mondja az
öreg… hogy is hívják?

Pósalaki.

Persze, persze! A jó Pósalaki úr!

Szeretted a könyvet?

Nyilas Misit szerettem, szegényt. És Nemecseket is sze-
rettem A Pál utcai fiúkban. És Winnetout, és még sokakat,
mindezek közt leginkább azonban Hornblower kapitányt,
az Őfelsége kapitánya című angol regényből.

Nem ismerem a könyvet.

Ó, csodálatos könyv, ó, beteg lelkem vigasza! Bármilyen
hihetetlen, ezt a könyvet a háború kellős közepén adták ki,
1943-ban. Akkor kaptam ajándékba Zsuzsi „nénitől” (néniz-
tem, pedig harminc körül ha járhatott, korai szerelmi éb-
redezésem és szexuális ábrándjaim egyik kedvenc hősnője,
amiről a csodált hölgy mit sem tudhatott), a házitanítómtól,
aki heti két alkalommal eljött hozzánk a Baross utcába,
hogy némi latin nyelvtant és matematikát tömjön ostoba fe-
jembe. Tizenhárom éves voltam, a könyvet a bar-micvém
alkalmával kaptam, tudod, mi az?
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Persze. Felavatás, olyan, mint nálunk, keresztényeknél
a konfirmáció.

Szóval választani kellett egy rabbit, aki majd elvégzi a
ceremóniát. A Barcsay utcai Madách Gimnáziumban illendő
volt az ősz bajuszos, ápolt kis szakállat viselő hittantanárt,
bizonyos Schmelczer Izsák rabbit választani. Szerettem
az ószövetségi történeteit: sivatagi nagyurak találkoztak
egymással a nyájaik élén, s jóindulatuk jeléül levágtak és
megsütöttek egy gödölyét. Ilyenkor összefutott a nyál a
számban. A gödölye szót annyira szépnek találtam, hogy
hosszan elgyönyörködtem a hangzásában, anélkül hogy
pontosan ismertem volna a jelentését. Apám azt mondta:
Kérdezd meg tőle, hogy mi az ára nála a bar-micvénak.
Már hogy én kérdezzem meg? Mondd, hogy az apád kérdez-
teti. Napokig viaskodtam, míg végre elszántan kimentem
hozzá a katedrához, és megkérdeztem: Ja, igen, és apám
kérdezteti, hogy a tanár úrnál mi az ára egy izének, szó-
val… Nem dőlt össze körülöttem a világ és nem süllyed-
tem a föld alá, mint ahogy arra pedig számítottam. Azt fe-
lelte a rabbi: Mondd meg apádnak, hogy elvállalom, az ára
pedig egy liba. Jobban örültem volna, ha gödölyét mond.
Különben 1943-at írtunk, egy liba a feketepiacon száz pen-
gőbe került – eléggé tekintélyes összeg volt ez akkoriban.
A bar-micvét megtartottuk, a rabbi és népes hallgatósága
zsoltárokat énekelt, a zsinagógának szánt adományokat az
elöljárók az imádság közben, fennhangon hirdették ki. Én
magam zsinóros-magyaros Bocskai ruhás ünneplőmben je-
lentem meg. A helyzet abszurditása így volt igazán teljes,
de ezt szemlátomást senki sem fogta fel. De nem erről akar-
tam beszélni…
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Nem. Egy angol kapitányról.

Hornblower kapitányról, egy fregatt, majd egy sorhajó
parancsnokáról, aki hajójával részt vett a Napóleon ellen
bevezetett blokád fenntartásában. Csodálatos figura volt:
kisebbrendűségi érzések gyötörték, állandóan kétkedett
a saját képességeiben, beleszeretett az elérhetetlen Lady
Barbarába (az én olvasatomban Zsuzsiba: ha a fény felé for-
dította arcát, finom, puha pelyhek jelentek meg a felső ajka
fölött – megőrjített!); magyar fiú számára, aki a Toldi, a Hu-
nyadiak, a Jókai Mór hőseinek feddhetetlen heroizmusához
szokott, meglehetősen zavarba ejtő alak. Esendően embe-
ri figura, aki végül mégis megnyeri a csatákat, és kérlel-
hetetlen ellenfele az uzurpátornak, a korzikai zsarnoknak,
ahogyan a könyvben Napóleont aposztrofálják. Csak a hü-
lye nem ismert itt rá Hitlerre, akit az angolszász hatalmak
le fognak győzni, mert van egy tulajdonságuk, amely fölött
egyetlen diktátor sem rendelkezhet: az emberség, a gyen-
geség bevallása, amely hihetetlen erőknek lehet a forrása.

Vigasznak nevezted a könyvet, „beteg lelked”
vigaszának.

Igen, azt hiszem, beteg lélekkel éltem akkoriban, s per-
sze nem csak a kamaszkor, a pubertás válsága gyötört.
Nem szerettem a környezetemet, nem szerettem önma-
gamat, nem szerettem az iskolát, senkit és semmit sem
szerettem, már reggel nem szerettem fölkelni az ágyból.
Nem szerettem a Baross utcai lakásunkat sem. Tudod,
a háború idején kezdődött Budapesten a lakásszűke, ak-
kor találták fel a „leválasztott lakást”, azt, hogy egy jól
megépített lakásból két-három rosszul megépített lakást
csinálnak. A miénknek például nem volt előszobája: a ház
belső körfolyosójáról azonnal a szobába léptél, és én ezt va-
lami rejtélyes okból katasztrófának éreztem. Hiába bizta-
tott mostohaanyám, hogy néha hívjam meg a barátaimat,
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tartottam tőle, hogy a folyosóról egyenesen a szobába lép-
ve, a hasukat fogják majd a nevetéstől. Különben állt ebben
a szobában egy „nappal fotel, éjjel ágy” című ormótlan bú-
tordarab, az én fekhelyem. A belső szobában aludt apám és
a mostohaanyám. Volt ott egy idétlen óra, amely úgyszólván
rásimult a porcelán csecsebecsékkel teletömött obligát „vit-
rin” tetejére. Ez az óra félóránként egyet „ütött”, s minden
egész órán elzengte a Big Ben harangjátékát. Néha korán
ébredtem. Szorongva vártam, mit üt majd az óra. Ha egyet
ütött, abból nem tudhattam meg, hány óra van. Meg kellett
várni a Big Bent. Egy, kettő, három… hat, nem, a disznó még
egyet ütött, hét óra, föl kellene kelni. Némán lapultam az
ágyban. Két-három perc múlva apám szólongatni kezdett az
ajtó mögül. A nevemet mondta, mind hangosabban. Aztán:
Imre úr! Emmerich! Emerico! Elkeseredetten másztam ki
az ágyból: az én feladatom volt, hogy a Planta teához fel-
tegyem a kanna vizet a gáztűzhelyre. Nagy nyomorúság a
gyerekkor.

Akkor már gimnáziumba jártál.

Mint említettem, a Barcsay utcai Madách Gimnáziumba.
A kilencvenes évek közepe táján, amikor néhány könyvem
Németországban megjelent már, itthon, Budapesten fel-
keresett egy német televíziós riporter, és – többek kö-
zött – látni akarta az iskolát, az „alma matert”, ahol, úgy-
mond, a tanulmányaimat végeztem. Rekkenő nyári meleg
volt, vakáció ideje. Az iskolában éppen valamilyen átépítést
végeztek. A bejárati lépcső tetején a magyar középületek
emblematikus alakja fogadott: az egyik kezében vödröt, a
másikban partvisnyelet tartó takarítónő. Nem látják, hogy
építkezünk?! – rivallt ránk. Végre előkerítette az igazgató
asszonyt. Sokkal barátságosabb ő sem volt. Hogy ide járt
iskolába? Író? Hogy hívják? Sosem hallottam a nevét. Jártak
ide neves írók, akik az új könyveiket mindig megküldik az
iskolának. Maga küldött könyvet? Nem, nem küldtem. Na
látja, mondja az igazgató asszony. A német újságíró, aki
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persze egyetlen szót sem értett az egészből, egyre idege-
sebb lett: Azt akarják mondani, kérdezte németül, hogy itt
nem ismerik a Kertész urat? Bizony, itt nem ismerték a Ker-
tész urat. De a zsidó osztály intézményére sem emlékez-
tek. Az 1940 és 44 közötti nyilvántartásaink – így az igaz-
gató asszony – mind elvesztek. Ez érdekes, jegyeztem meg.
Távoztunk.

Megmondom őszintén: én sem hallottam még a „zsidó
osztályokról”. Nem tudtam, hogy vallási alapon már a gye-
rekeket elkülönítették egymástól.

Faji alapon. 1938-ban megjelent az első zsidótörvény,
s vagy ez, vagy a következő visszaállította az 1924-
ben felfüggesztett numerus clausust. Ez annyit jelentett,
hogy a felső iskolákba az ország zsidó lakosságának a
százalékarányában vehettek csak fel zsidó, illetve „zsi-
dónak számító” növendékeket. Ha jól emlékszem, ez az
arány akkoriban hat százalék volt. Tehát száz diák közül
hat lehetett zsidó. Mármost a zsidó osztályok bevezeté-
se bizonyos állami gimnáziumokban inkább kedvezésnek
számított, semmint további hátránynak, bármilyen rútul
is hangzik az elnevezés. Mert a kijelölt iskolákban így –
1940-től kezdve – minden évben elindíthattak egy negy-
ven tanulóból álló zsidó osztályt. Ezek B osztályok vol-
tak, az A osztályokba a kifogástalan pedigréjű gyerekek
jártak. Hogy bekerülhess a B osztályba, ehhez tiszta jeles
bizonyítványt kellett magaddal hoznod az elemi iskolából.
Most ítéld meg, mekkora marhák voltak: létrehoztak egy
osztályt, mégpedig a megvetett fajta elitjéből, míg a kedvez-
ményezettek közé boldog-boldogtalant felvettek. Csoda-e
hát, hogy végül a tanárok titokban vetekedtek azért, hogy
a zsidó osztályokban taníthassanak?
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Tapasztaltál a tanároknál valamiféle megkülönböztető
magatartást veletek, a zsidó osztállyal szemben?

Becsületükre legyen mondva, nem. Az egyetlen nyilas ér-
zelmű ember egy Csorba nevezetű tornatár volt… de kez-
dek megint érdektelen anekdotákba bonyolódni, mint az
öreg frontharcosok (Jorge Semprun kifejezése ez), amit
egyáltalán nem szeretek.

Én annál inkább, hiszen erről a korszakról alig akad iro-
dalmi emlékünk…

Valóban. S ez eléggé meglepő. Az 1940–45-ös korszak-
ról én elsősorban Márai Sándor könyveit tartom számon,
aztán Szentkuthy Miklós hangszalagra vett visszaemléke-
zéseit, amelyek a különös Frivolitások és hitvallások cím
alatt jelentek meg, továbbá Hamvas Béla Karneválját… És?
Hozzátennél még valamit?

A Budapesti tavasz…

Elfelejthetjük.

Cseres Tibor: Hideg napok.

Igen.

Szép Ernő: Emberszag.

Igen.

Déry Tibor: Emlékeim az alvilágról?

Elfelejthetjük.
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Nem vagy egy kicsit könnyelmű? Déry Tibor mégis-
csak…

Persze, persze. Nézd, én nem vagyok ítész, nem is sze-
retem a kánon-, még kevésbé a nómenklatúra-irodalmat,
pimasz módon mindig a magam ízlése szerint választom
meg az olvasmányaimat. Annak idején Déry Tiborral is
próbálkoztam. Rég volt, igaz sem volt talán…

Ez a próbálkozásod már nyilván a háború utáni időkre
esett, s bár kíváncsi lennék akkori olvasmányaidra, mégis,
tartsunk inkább rendet. Apádról például még alig beszél-
tél.

Apám drága, sovány, szép ember volt. Levantei arc.
Koromfekete, göndör haja makacsul ellenállt a fésűnek.
Harcos volt, aki valami távoli csatatéren lankadatlan, s
számomra ismeretlen küzdelmet folytatott. Többnyire vesz-
tésre állt. Valamennyit ebből magam is észlelhettem, az
anyámmal való rövid együttélésünk során. A nép a győztest
szereti, Cato a legyőzöttet, mondja a latin: nos, a gyerek
is. Az anyámmal szemben elszenvedett kudarca teljesen el-
nyerte a szívemet – ha az eszemet nem is. Ez az ambivalen-
cia később is elkísért. De maradjunk apámnál. Megtérvén a
napi harcokból, este gondokról és gyomorfájdalmakról pa-
naszkodott. Hogy helyt álljon, híznia kellett volna. Időnként
elővette a télire eltett, olvasztott libazsírt tartalmazó bö-
dönt… tudod, mi az? Láttál már bödönt?

Arra a kékre vagy pirosra zománcozott nagy, csattal
zárható fedeles edényre gondolsz…

Maradjunk a kéknél. A mi bödönünk kék volt. Ebben
állott a „kiolvasztott” zsír, amelyet halványpirosra színe-
zett a vele sült paprika. Fakó hagymakarikák is akad-
tak benne. Apám ezt a zsírt kanállal ette, akár Dzsingisz
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kán. Igen szerette a kakaót, fokhagymás pirítós kenyérrel:
amíg a Tömő utcában lakott, ez volt a vasárnapi reggelije.
Nagyanyám az ágyba hozta neki, s ő harsányan ropogtat-
ta, egészséges fogai közt. Ültem mellette az ágyban – négy-
öt éves fiúcska – és élveztem, ahogy ropogtat, s ahogy az
ágyat, a szobát elönti a fokhagyma illata. Bámultam őt a
borbélynál, amikor a kék szakállát beretválták: szinte re-
csegett a kés. Hátrahajtotta a fejét, és a penge a nyaka
körül játszadozott. Hatalmas ádámcsutkája volt, amely fel-
alá járt a kés alatt. Lélegzetemet visszafojtva figyeltem a
fejleményeket. Vasárnap délelőttönként sétálni vitt. Az Ok-
togonig sétáltunk, oda és vissza. Kétségbe ejtettek ezek a
séták; unatkoztam és szédültem, elbódítottak a járókelők, a
sok vasárnapi ember. Akkoriban Budapest szép város volt.
Szép város ma is, de akkor tiszta is volt. És a vasárnapi ele-
gancia! A női kalapok! Az őrségváltás a Várban! A Duna-kor-
zó! Tavasszal apám felvitt a sétahajóra, a Zsófia sétahajóra.
Rohantam, hogy helyet foglaljak „az orrban”. Apám apró
sakktáblát vett elő a zsebéből és tűzködte a kockákba a pici,
nyéllel fölszerelt bábukat. Lépten-nyomon valamilyen meg-
lepetés várt, kalandok leselkedtek rám minden utcasarkon.
A Körúton minden vasárnap felbukkant a buldogos ember.
Peckesen sétált, sokágú pórázon öt-hat teljesen egyforma
buldogot vezetve. Az egyforma buldogok szájából egyforma
pipa lógott. Akkoriban léteztek ilyen különös figurák Bu-
dapesten. Lassú léptekkel húztak el mellettünk a „szendvi-
csemberek”. A Párizsi Nagyáruház kirakatában fehér süve-
ges szakács dobálta a magasba serpenyőjéből a palacsintát.
Mindet elkapta, megsütötte, és tíz fillérért meg lehetett
vásárolni. De apámnak nem mindig volt tíz fillérje. Ilyenkor
méltatlankodtam. Sóher vagyok – mondta az apám. Nem
megy az üzlet. Ez lehengerlő érv volt. Ráadásul nem is ér-
tettem. Hová menjen az üzlet a Koszorú utcából, ahol a ren-
des helye volt?
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Egy fakereskedés, ha pontosan írod le a
Sorstalanságban.

Eléggé pontosan. Tágas pincehelyiség, amelyben, bizo-
nyos rend szerint, deszkarakások sorakoztak. A meredek
lépcső tövében kivilágított üvegkalitka, az „iroda”. De
a Sorstalanságban egy kissé magasabbra emeltem a ní-
vót. Ott egy polgári családot írok le, holott mi inkább
az alsó középosztályhoz, a kispolgársághoz tartoztunk.
Apám még az árut sem tudta kifizetni, amivel kereskedett:
„bizományba” kapta a deszkát a nagykereskedőtől, egy bi-
zonyos Galambos úrtól, akinek fatelepe volt valahol Új-
pesten. Óriási terület a szabad ég alatt, a végeláthatatlan
deszkarakások fölött ködfoszlányok ingadoztak, amikor egy
látogatása alkalmával az apám engem is magával vitt hozzá.
Ősz lehetett, s az ősznek olyan színe volt, akár Galambos
úrnak. Galambos úr ugyanis a szürke legkülönfélébb árnya-
lataiból tevődött össze: szürke volt az öltönye, galambszür-
ke kalapot viselt, és úgyszintén szürke, valódi kamásnit,
az oldalán apró gombokkal. Szürke volt a szeme is, meg
a rendkívül ápolt, elegáns bajusza. Honnan, honnan nem,
mindig volt nála bonbon vagy cukorka, amivel úgy tudott
megkínálni, ahogyan egyik férfi a másikat cigarettával vagy
szivarral kínálja; így is fogott kezet velem, mint férfi a fér-
fivel, mindenféle leereszkedő mosoly vagy efféle gesztus
nélkül. Azt hiszem, hogy üzleti téren a segítségére volt
apámnak, bár semmi pontosat nem tudok. Különben is, ha
az „üzlet” szót meghallottam, kirázott a hideg.

Miért?

Baljós jelentése volt. Vagy „nem ment”, vagy „gondokat”
okozott apámnak – egyszóval, ha az „üzlet” szó elhangzott,
a játék véget ért és átvette hatalmát a komorság.
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És Sütő úrnak milyen szerepe volt mindebben?

Semmilyen. Sütő úr regényfigura, a valóságban nem léte-
zett. A valóságban egy Pista bácsi létezett, akit apám úgy hí-
vott: „az ember”. Az „ember” segített, ha megjött a „fuvar”
– vagyis ha a nagykereskedőtől deszkaszállítmány érkezett,
amit a lovak vontatta szekérről le kellett rakodni a pincébe.
Máskor az „ember” fahulladékot szállított a lakásba, amivel
a cserépkályhát fűtöttük. De ez megint anekdota, cseppet
sem érdekes.

Az én számomra minden érdekes, ami jobban
megvilágítja az apáddal való kapcsolatodat. A Kaddis…
című regényedben rettenetes dolgokat írtál róla.

Az apjával szemben az ember mindig igazságtalan. Vala-
ki ellen fel kell lázadni, hogy igazoljuk szenvedésünket és
ballépéseinket. Amikor egyszer Prágában jártam…

Ne haragudj, de ez anekdota. Ne menekülj most a kér-
dés elől Prágába…

Ott láttam ugyanis Kafka apjának a fényképét.

És?

Szép ember volt. Rokonszenves arc. És olvasd el a Levél
apámhoz című szöveget.

Inkább a te Kaddis…-odból idéznék most: „apánk és
isten előtt mindig bűnösök vagyunk”. Aztán: „Zsarnok-
ra volt szükségem, hogy világrendem ismét helyreálljon
[…] apám pedig sosem próbált uzurpátori világrendem
helyébe másikat állítani, közös kiszolgáltatottságunkét
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például…” Tovább: „Auschwitz nekem az apa képében je-
lenik meg, igen, az apa és az Auschwitz szavak bennem
egyforma visszhangot vernek…”

Elég! Elég. Nézd, te most egy regényből idézel, amely-
ben minden az élére van állítva. Az elbeszélő túloz, de mert
regényről van szó, minden figurát ehhez a túlzáshoz kell
torzítania. Másfelől, ha igazán belegondolsz, a művészet
nem más, mint túlzás és torzítás. Ebből származnak
a családi konfliktusok. Thomas Mannt például súlyos
szemrehányások érték bizonyos családtagoknak a Bud-
denbrook házban felbukkanó ábrázolása miatt.

Ezúttal nem tudsz meggyőzni. Úgy érzem, hogy az idé-
zett szavak mögött keserves valóság, valódi neheztelés áll.

Az ember mindig neheztel a szüleire.

Ha így van, mit gondolsz: miért?

Az egyéni motívumokon túl talán azért, mert a szülők
ugyan a világra hozták őt, egyúttal azonban kiszolgáltatták
a halálnak.

Nem spekuláció ez? Azt hiszem, nem sokan gondolkod-
nak így.

Freudtól azonban tudjuk, hogy létezik egy tudatalatti
gondolatvilágunk is.

Engedd meg, hogy visszatérjünk a konkrétumokhoz.
ABudapest-esszédben például leírsz egy jelenetet: egy es-
tén hazafelé igyekeztek apáddal – de hadd olvassam fel
szó szerint: „A Körút felől zavaros üvöltözés hallatszott.
Azt mondta apám, hogy ezúttal nem a szokott úton, ha-
nem némi kerülővel kell hazamennünk. Csaknem rohan-
va vezetett a sötét mellékutcákon, azt sem tudtam, mer-
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re járunk. Az üvöltözés lassan mögöttünk maradt. Apám
elmagyarázta, hogy a közeli moziban a Jud Süss című né-
met filmet játsszák, s hogy a moziból kitóduló tömeg ilyen-
kor zsidókat keres a járókelők között és pogromot rendez.
[…] Kilencéves lehettem akkor, és még sohasem hallot-
tam a »pogrom« szót. […] De a szó lényegét elárulta ne-
kem [apám] remegő keze, a viselkedése.” Ha már Freudot
említetted, ez a rémálomszerű jelenet valamilyen ki nem
mondott jelentést hordoz, valamilyen szemrehányást…

Nem alaptalan észrevétel. A származás mindig bonyolult,
titokzatos kérdés, amely már kora gyerekkorunkban érde-
kelni kezd. Minden gyerek eljátszik a gondolattal: mi len-
ne, ha… Ha, mondjuk, nem az lennék, akinek mondanak,
hanem, mondjuk…

Királyfi…

Vagy koldus. Vagy egyszerre: koldus és királyfi.

Erős hatást gyakorolhatott rád Mark Twain könyve, hi-
szen a Sorstalanságban is idézed…

Ha most nem engem analizálnánk, hanem téged, ak-
kor hamar kiderülne, hogy kerülgetsz egy kérdést, ame-
lyet – meglehet – magam sem tisztáztam soha. Jól pécéz-
ted ki éppen ezt a jelenetet, tényleg benne van minden
lényeges: a tekintélyelvű apa bukása a megrettent kisfiú
előtt, akit azonban továbbra is távol tartanak a szakadék
szélétől, ahelyett hogy együtt beletekintenének és fölmér-
nék mélységét. Nagy kérdés azonban, hogy apám maga be-
lenézett-e valaha is ebbe a szakadékba. Nem tudhatom,
hogy volt-e bűntudata, amiért továbbadta mindegyre bal-
jósabbá váló örökségét, magyarán: amiért egy zsidó gyer-
meket nemzett erre a barátságtalan világra. Hogy ő ezt so-
hasem verbalizálta magában, abban biztos vagyok; de ez
még nem óvhatta meg a tudatalatti lelkifurdalástól, amit
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talán éppen a cáfolhatatlannak feltüntetett tekintélyével
kompenzált. Így aztán engem inkább – hogy így mondjam
– beleparancsoltak a zsidóságomba, ahelyett hogy meg-
győztek volna róla, hogy ennek így kell lennie. Talán ki-
csi a különbség, de lényeges. Nem volt mit elvállalnom, s
így megfosztottak a felelősségérzéstől: a zsidóságom mi-
att legföljebb csak békétlenkedhettem, magamban mor-
moghattam, vagy álmodozhattam valami kevésbé undorí-
tó helyzetről. Azt hiszem különben, hogy így keletkeznek
azok a lelki konfliktusok, amelyek azután a zsidó öngyűlölet
formájában kulminálnak; főként a polgárosodó kelet-euró-
pai zsidók közt ismert ez a típus, amelynek jellegzetes,
művelt képviselője Otto Weininger, sőt maga Ludwig Witt-
genstein. Példájuk jól mutatja, hogy a filozofikus tehetség
egymagában nem óv meg a téveszméktől, éppen ellenke-
zőleg. Súlyos kérdés ez, amelynek terhe alatt már sokan
összeroppantak, vagy ellenkezőleg, agresszív, rossz jelle-
mekké váltak.

Te mégis találtál valami más megoldást.

Nem hiszem. Itt nincs megoldás, s a probléma perma-
nensen mindenhova elkísér, akár az árnyékunk. Én legföl-
jebb engedtem a csábításnak, hogy őszinte legyek. De eh-
hez – ha szabad szélsőségesen fogalmaznom – Auschwitzra
volt szükségem. Nem beszélnénk valami derűsebb dologról
inkább?

Ehhez egy derűsebb életrajz kellene…

Egészében véve, én a derű pártján állok. Az én hibám,
hogy ha másokban nem ezt az érzést keltem. De nézd csak:
elég korán kivívtam a szellemi szabadságomat, s a pillanat-
tól fogva, hogy az írás mellett döntöttem, a gondjaimat egy-
szerre a művészetem nyersanyagának tekinthettem. S ha ez
a nyersanyag eléggé komornak látszik is, a forma megváltja
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és örömre fordítja. Írni ugyanis csak az energiák bőségéből,
tehát örömből lehet; az írás – ezt nem én találtam ki – fel-
fokozott élet.

Ehhez az örömhöz azonban, mint magad mondtad,
szenvedések árán jutottál, és most már az apáddal való
kapcsolatodat is világosabban látom: egyszerűen fogal-
mazva, ezt a kapcsolatot nem a nyíltság jellemezte.

Igen, valamit kétségkívül elhallgattunk egymás előtt:
apám azt, hogy milyen sorsra segített a világra jönnöm,
én pedig, hogy ezt a sorsot nem fogadom el. De erről a
tényről egyikünk sem tudott; csak az eredményt észleltük,
s ez keserves volt. Ellenszegülésem mindenre kiterjedt,
szolidaritás helyett distancia alakult ki bennem. Már emlí-
tettem, hogy nem szerettem magamat ebben a destruktív
szerepben. Szívesebben lettem volna simulékony, de gond-
talan kisfiú, jó tanuló, tiszta lelkiismeretű, őszinte, szorgal-
mas, szeretetre méltó. Ha viszont ezzel próbálkoztam, un-
dorodtam önmagamtól. A hazudozást ugyan korán megta-
nultam, öntagadásra viszont képtelen voltam. Most, hogy
elmondom ezt, végtelen szeretet fog el apám iránt: nem ért-
hette szegény, hogy miért van ennyire nehéz dolga velem.

Úgy akarod feltüntetni, mintha alattomos, rosszkedvű
gyerek lettél volna…

Rosszkedvű semmiképpen: könnyen barátkoztam, min-
den csínyben, minden röhögésben benne voltam.
S alattomos is csak annyira, amennyire a helyze-
tem rákényszerített. Mondom, nem ismertem a saját
problémámat, amelyről ma nagyképűen azt mondanám,
hogy a zsidókérdés interiorizálása volt, a félfasiszta
Magyarországon.



49

Az édesanyáddal való kapcsolatodat is beárnyékolta ez
a „helyzet”? Vagy vele talán nyíltabban beszélhettél?

Anyámat a zsidókérdés, eltekintve a… hogy is mondjam:
technikai oldalától, no meg a későbben föllépő életveszély-
től, egyáltalában nem érdekelte. Anyám életélvező volt, iga-
zi epikureus, és ebben nem nagyon hagyta zavartatni magát
néhány antiszemitától. A vallás mint olyan: mint meditáció,
hit, bensőség, áhítat, lelkiség satöbbi, távol állott tőle. Min-
denesetre – mert a társasága ezt tanácsolta neki – úgy
a harmincas évek vége felé áttért valamilyen más feleke-
zetre, talán a reformátusra, ha jól emlékszem, ám ez me-
rő formaság volt, amit aztán – miután kiderült, hogy nem
védi meg a bajtól – jószerivel el is felejtett. Eléggé nehe-
zen sikerült elválnia apámtól. Akkoriban a válást nehéz-
kes jogi formulákhoz kötötték. Például le kellett szögez-
ni, hogy a férj vagy a feleség hibájából mondják-e ki a
válást, s apám azt a föltételt szabta, hogy a válást az anyám
hibájából mondják ki. Ez viszont azzal járt, hogy anyámnak
le kellett mondania a fia fölött gyakorolt jogairól, s bizo-
nyos „láthatásban” kellett kiegyezni, ami meg is történt. Így
aztán anyámat hetente egyszer, vakáció idején hetente két-
szer láttam. A válás után eleinte egy Pannónia utcai panzió-
ban lakott, amit roppantul előkelő dolognak tartottam. Ké-
sőbb, ugyanakkor, amikor apám is megnősült, ő is férjhez
ment egy kellemesen szituált úrhoz, akit Seres Lászlónak –
az én számomra Lacinak vagy Laci bácsinak – hívtak. Köp-
cös, jól öltözködő, a feje tetején már kopasz ember volt,
megnyerő polgári jelenség, azt hiszem, anyám életének
egyetlen igazi szerelme. Egy nagyvállalatnak volt a cégve-
zetője – ahogy ezt akkoriban hívták –, míg csak a zsidótör-
vények során kényszernyugdíjba nem helyezték. Én termé-
szetesen nem rokonszenveztem vele, de ellenszenvem az
évek folyamán egyre csökkent, s ennek egyszerű oka volt,
mégpedig az, hogy sohasem próbált megnyerni. Általában,
az anyámék elegánsabban kezelték a válás nyomán előállt
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kínos helyzetemet, mint az apám, aki – Kató néni ide, Kató
néni oda – vesztesként került ki a játszmából, s nem taka-
rékoskodott a keserű iróniával. Például minden héten kap-
tam Seres Lacitól egy szép, ezüst ötpengőst. „Mondd meg
a hájfejűnek, hogy nem szorulsz rá!” – biztatott apám. Ez
bizony nem sok nagyvonalúságról tanúskodott, de legalább
közelebb hozott apámhoz; emlékszel ugye Catóra, aki a le-
győzötteket szerette…

Mondhatjuk-e, hogy két külön világod volt, melyek közt
egyensúlyoznod kellett?

Pontosan ez volt a helyzet. Hogy még demonstratí-
vabb legyen: anyámék Budán rendezkedtek be, a Rózsa-
domb alján vettek ki lakást. Budán lakni akkoriban előke-
lő dolognak számított. A háborús kilátások paradox módon
konjunktúrát hoztak az építkezés terén. Sorra-rendre be-
építették a Zárda (ma: Rómer Flóris) utca meg a Zivatar
utca foghíjait. Szerettem anyámék kicsi, modern lakását
a Zivatar utcában. A lépcsőház még az újonnan alkalma-
zott építőanyagoktól szaglott, a világos konyha ablaka a
Kút utcai Nardai étterem kerthelyiségére nyílott. Estén-
ként evőeszközök diszkrét csörgése, beszélgetés, nevetés
hangfoszlányai és cigányzene szűrődött fel hozzánk a lam-
pionokkal kivilágított kertből. Évtizedekkel később, amikor
Mahler IX. szimfóniája oly nagy hatással volt az életem-
re, az első tételnél, ott, ahol a nosztalgikus motívum – ez
a prousti dallam – egyszerre egyetlen szál hegedűn szólal
meg, mindig a Nardai cigányzenéjére kellett gondolnom. S
tudod, ma is az a meggyőződésem, hogy ezt a hangulatot
Mahler a budapesti Operaháznál betöltött főzeneigazgatói
korszakából vihette magával, valamelyik pesti törzsvendég-
lőjéből. – Szóval, igazad van, apám meg anyám két külön
világot képviselt az életemben. Megérkezve a távoli Baross
utcából, anyáméknál többnyire le kellett vetnem a ruhámat,
s valami elegánsabb öltözékkel fölcserélnem, ami anyám íz-
lésének megfelelt. Előtte a csillogó fürdőszobában megfür-
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detett, és a hajamat is megmosta, habzó samponokkal: ő
ezen a szótlanságában annyira beszédes módon éreztette
velem az apámékról alkotott véleményét; s végeredmény-
ben ez legalább olyan kínos volt, mint apám maró megjegy-
zéseit lenyelni.

Tehát kettős életet folytattál, s a kettő eléggé elütött
egymástól. Nem kerültél identitásválságba?

Nem. Annál kevésbé, mert nem volt identitásom. Nem is
volt szükségem rá – mit is kezdtem volna vele? Alkalmaz-
kodóképességre volt szükségem, nem identitásra. Ráadásul
ez a bizonyos kettős élet sokkal szórakoztatóbb volt, mint-
ha kizárólag a Baross utcai monotóniát nyűttem volna.
A Zivatar utcában viszont Seres Laci dominanciája feszélye-
zett. Intelligens ember volt, s úgy vettem észre, hogy en-
gem nem sokra tartott. El tudom képzelni, sőt, meg tudom
érteni, hogy zavarhatta az anyám előző házasságából való
gyerek. Minden héten felbukkant egy idegen világból, és
elrontotta a délutánt. Fölöslegességemről azonban csak mi
ketten tudtunk, anyám nem vett észre semmit. Olyan volt
ez, akár a kettőnk néma szövetsége anyám érdekében, s
ez olykor szinte kölcsönös szívélyességhez vezetett. Élhe-
tő élet volt. Exkluzív játékaim voltak itt, amelyekkel csak
anyáméknál játszhattam, s könyveim, amelyeket csak itt ol-
vastam.

Hogyan kerültél 1944 nyarán a Shell Kőolajfinomító
Művekbe?

Mondhatnám, természetes úton. A leventemozgalomról
nyilván hallottál már. Nos, az 1943-as gimnáziumi év-
ben – harmadikos voltam – ez még valamilyen egyszerű
marhaságnak látszott. Hetente egyszer fel kellett sorakoz-
ni az iskolaudvaron, a már említett Csorba tornatanár fel-
ügyelete alatt. A B osztály gimnazistái ilyenkor, hogy így
mondjam, Auschwitzra szóló bevezető oktatást nyertek.
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Persze, nem így hívták. Megengedem, hogy még talán Csor-
ba tornatanár sem volt teljesen tisztában a valósággal.
Holott csak végig kellett volna gondolnia, hová vezet te-
vékenységének logikája. Engedd meg, hogy ezen a pon-
ton kedvenc Kafka-mondatomat idézzem Aperből: Az íté-
let nem egyszerre jön, az eljárás maga válik lassanként íté-
letté. A terror szisztémája Németországban dinamikus volt,
Magyarországon – még a német megszállás előtt – csak
kiszámíthatatlan. De az eljárás már megindult és biztosan
haladt kijelölt útján. A B osztály tanulója a leventeoktatás
óráján felöltötte sárga karszalagját, amelyet otthon varrt az
édesanyja – vagy a nénikéje, vagy a cselédlány –, és meg-
tanulta, hogy „kisegítő előképzős ifjúnak” szólítják, amit
azután röhögve megtárgyalt társaival, minthogy a kifejezés
érthetetlen s valóban röhejes volt. Csorba tornatanár ilyen-
kor valamilyen tiszti sapkában feszített. Kisegítő előkép-
zős szakasz, ordította, sorakozó! A leventeoktatást komo-
lyan kellett venni, mert kötelező volt. A németek megszállta
Magyarországon pedig, miután a nyári vakációt korábban
kiadták, minden 14 éven felüli leventeköteles „ifjúnak” hi-
vatalosan igazolt munkahellyel kellett rendelkeznie. Kap-
tam az elöljáróságtól egy értesítést, hogy vagy magam
választok munkahelyet, vagy ők jelölnek ki egyet. Az utób-
bit választottam, és a Shell Kőolajfinomító Műveket nyer-
tem. A többit tudod. Remélem, nem kell újra elmesélnem az
elfogatásom történetét, a csendőröket, a téglagyárat…

Az egy év történetét, amit a Sorstalanságból isme-
rünk…

…esetleg újra kezdenünk a fikció és az önéletrajzi regény
különbözőségéről szóló csevegésünket…

Nem, ezt nem venném a szívemre. Egyetlen kérdést
szeretnék csak föltenni, de azt mindenképpen. Szóval…
hogyan is kezdjem… mennyiben hasonlít Köves György ar-
ra az alakra, aki te magad voltál? Továbbmegyek: mennyi-
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ben segített téged, Kertész Imrét a túlélésben, illetve
mennyire nehezítette azt a szomorú gyerekkor, a minden
meghittséget nélkülöző, elidegenedett életforma, amire
itt, az eddigi beszélgetésünk során fény derült?

Jó kérdés. Érdemes elgondolkodni rajta. Habár úgy ér-
zem, hogy mindig is ezen gondolkodtam. A kérdésed eszem-
be juttatja Jean Améry egyik esszéjét, amelyben azon töp-
reng, hogy a kultúra, a műveltség segítségére volt-e az ér-
telmiségi embernek Auschwitzban. Arra az eredményre jut,
hogy nem, sőt, hogy a művelt embernek nehezebb dolga
volt a haláltáborban, mint a hétköznapi, műveletlen ember-
nek. Mármost ez gyakorlatilag igaz lehet. Ha viszont – s
éppen a műveltségünk birtokában – alaposabban is elgon-
dolkodunk Auschwitzon, a haláltáborok létrejöttén és azok
fenntartásán, akkor észrevesszük ezeknek az intézmények-
nek a szükségszerűségét. Igenis, ha megnézed az európai
történelem egy bizonyos vonulatát, ha utólagos tudásod
szempontjából elemzed, hogy évszázadok óta min gondol-
kodik és hogyan cselekszik, hogyan él az ember, akkor az
európai zsidók kiirtására létrejött halálgépezet nem olyan
nagy meglepetés.

Azt akarod mondani, hogy Auschwitz végzetszerű és lo-
gikus következménye a…

Nem ezt akarom mondani. Ahol Auschwitz kezdődik, ott
véget ér a logika. De előtérbe lép valami gondolkodásbeli
kényszer, ami nagyon hasonlít a logikához, mert vezeti az
embert, csak éppen nem a logika útján. Mármost én ezt a fo-
nalat keresem, a meghasonlottságnak ezt a gondolatmene-
tét, ami a képtelenséget kényszerítő módon logikának tün-
teti fel, mert az auschwitzi csapdahelyzetben nincsen más
választásunk. S ezt a gondolkodásmódot előzőleg már, hogy
így mondjam, begyakoroltatja velünk az élet, amelynek mi
is tevékeny részei vagyunk.
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Ezt fogalmaztad meg A kudarcban, amikor ezt írod:
„Egy szerényen igyekvő, nem mindig kifogástalan előme-
netelű tagja voltam az életem ellen szőtt hallgatag össze-
esküvésnek”?

Pontosan. Nem tudom, mikor gondoltam először ar-
ra, hogy valami rettenetes tévedésnek, valami diabolikus
iróniának kell működnie a világrendben, amelyet pedig a
rendes, normális életként élsz meg, s ez a rettenetes té-
vedés maga a kultúra, az eszmerendszer, a nyelv s a fo-
galmak, amelyek elfedik előled, hogy már régen a saját
elpusztításodra létrehozott gépezet olajozottan működő al-
katrésze vagy. A túlélés titka a kollaboráció, de ennek beis-
merésével olyan szégyen hárul a fejedre, hogy azt inkább el-
utasítod, mintsem hogy magadra vennéd. Ezt azonban most
ne taglaljuk. Tény viszont, hogy amikor ezt megértettem,
megváltozott a szemléletem. Fikcióként el tudtam képzelni
egy ilyen regényfigura nyelvét, lényét és gondolatvilágát,
de eggyé válni többé nem tudtam vele; vagyis azt akarom
mondani, hogy miközben létrehoztam a figurát, elfelejtet-
tem önmagamat: így aztán képtelen vagyok megválaszolni
eredeti kérdésedet, hogy ez a regényalak mennyiben ha-
sonlít egykori önmagamra. Nyilván jobban hasonlít ar-
ra, aki megírta, mint arra, aki megélte, és – a magam
szempontjából – nagy szerencse, hogy ez így alakult.

Mert így megszabadultál a lidércnyomásos emlékektől?

Úgy van. Mintegy kibújtam a bőrömből és másikat húz-
tam magamra, anélkül azonban, hogy az előzőt elhajítot-
tam, vagyis, hogy az élményeimet elárultam volna.
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Pár évtizedet előre ugrunk, de úgy érzem, itt a helye,
hogy emlékeztesselek egy 2003-ban adott interjúdra,
amelyben azt állítod, hogy a Sorstalanságot a Kádár-rend-
szerről írtad, ami azután nagy vitát váltott ki. Többen azt
állították, hogy elárultad a Holocaustot.

Ez a vita éppolyan tudatlan és inkompetens volt, mint a
„Holocaust” szó gátlástalan alkalmazása. Azt, ami történt,
nem merik a rendes nevén nevezni – például „Az európai
zsidók megsemmisítésének”, ahogyan Raul Hilberg nagy
művének a címe szól –, hanem találtak egy szót, amely-
nek tartalmát ugyan nem értik, de kialakították rituális,
már ma megcsontosodott és mozdíthatatlan helyét fogal-
mi képzeteink közt, s ezt aztán házőrző kutyákként védel-
mezik. Akárki közeledik felé, hogy mozdítson egyet rajta,
megugatják. Én sohasem neveztem a Sorstalanságot Ho-
locaust-regénynek, mint mások, mert azt, amit Holocaust-
nak neveznek, nem lehet regénybe foglalni. Én egy állapot-
ról írtam, s ugyan a regény a haláltáborok kimondhatat-
lan élményét igyekszik emberi tapasztalattá formálni, még-
is, elsősorban a megélés és a túlélés etikai következmé-
nyei foglalkoztattak. Ezért választottam a Sorstalanság cí-
met. A haláltáborok élménye ugyanis ott válik emberi ta-
pasztalattá, ahol rábukkanok az élmény univerzalitására.
Ez pedig a sorstalanság, a diktatúráknak ez a specifi-
kus vonása, a saját sors kisajátítása, államosítása, tömeg-
sorssá tétele, az embernek a legemberibb lényegétől va-
ló megfosztatása. A regény a hatvanas-hetvenes években
született: miféle regény az olyan, amely ne viselné magán
kora jellegzetességeit, a nyelvét, a gondolatvilágát stb.?
Miért képzelik, hogy a Kádár-éra nem volt diktatúra? Az
volt, mégpedig a javából, márpedig Auschwitz után min-
den diktatúrában benne rejlik Auschwitz virtualitása. Csak-
is a magyar politikai rögeszmék közt számíthat botránynak
e tény fel- és beismerése. Ezzel még nem mondtam
azt, hogy a Holocaust olyan volt, mint a Kádár-rendszer;
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annyit mondtam ezzel, hogy a Kádár-rendszerben értet-
tem meg világosan az auschwitzi élményeimet, amelyet
egy demokráciában felnövekedve sohasem értettem vol-
na meg. És ezt számtalanszor elmondtam már, az emléke-
zés erejét ahhoz a bizonyos prousti ostyához hasonlítva,
amelynek váratlan íze feltámasztotta benne a múltat. Az én
számomra ez az ostya a Kádár-éra volt, s ez Auschwitz ízeit
támasztotta föl bennem.

Ha megengedsz egy észrevételt: az Auschwitz szót te is
kibővített értelemben használod: mi hát a kifogásod a Ho-
locaust szó ellen?

Ösztönös kifogásomat Giorgio Agamben olasz filozófus
Ami Auschwitzból megmarad című könyvében tökéletes
fogalmazásban megtaláltam. Így hangzik: „A szerencsétlen
Holocaust kifejezés abból a tudattalan szükségletből ered,
hogy a sine causa halál igazolást nyerjen, hogy értelmet
adjon annak, ami pedig teljességgel értelmetlennek tűnik.”
Kitér a szó etimológiájára is, aminek lényege, hogy az
ős-szó: az ógörög holókau(s)tos eredetileg melléknév, s
annyit jelent, hogy „teljesen elégett”; a szó jelentéstörté-
nete azután átvezet a korai egyházatyák szóhasználatának
világába, amit most inkább mellőzzünk talán. Ami engem
illet, használom a szót, mert elkerülhetetlenné tették, de
annak tartom, ami: eufémizmusnak, gyáva és fantáziátlan
könnyebbségnek.

És a fenti értelmezés szerint a szó tulajdonképpen csak
azokra vonatkoznék, akiket elégettek: a halottakra, a túlé-
lőkre nem.

Igaz. A túlélő kivétel, létezése valójában a
halálgépezetben bekövetkezett üzemi baleset eredménye,
ahogyan Jean Améry találóan megjegyzi. Talán ezért
is olyan nehéz elfogadni, megbarátkozni a kivételes és
szabálytalan egzisztenciával, amit a túlélés jelent.
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A koncentrációs táborban azonban nem így láttad. Em-
lékeztetlek a bizalomról ejtett szavaidra: ez a bizalom se-
gített, hogy végül megmenekülj.

Ez egy másik perspektíva. A bizalom fennállt, de fennállt
a véletlenek összjátéka is, amit még most sem mernék vé-
giggondolni, mert iszonyú csábítás rejlik benne…

A hit csábítása, a gondviselésé…

Egyáltalán, a magyarázaté. Bármilyen magyarázaté.
Hamarjában nem is tudom, melyik szerző írja le, hogy ami-
kor Auschwitzba érkezett, egy SS-katona ezt mondta neki:
„Itt nincsenek miértek…”

Ez Primo Levi Ember ez? című visszaemlékezéseiben
áll. Ne haragudj, de most mégis e miértekről kell kérdez-
zelek.

Remélem, hogy nem tudok válaszolni a kérdéseidre. Ha
ugyanis tudnék, ez azt jelentené, hogy megértettem vala-
mit, ami meghaladja az értelem határait. Másrészt igaz, az
értelem arra való, hogy megpróbáljuk használni.

Ez annyit jelent, hogy föltehetem a kérdéseimet?

Tedd föl.

AGályanaplóban említed, hogy nem volt könnyű a túl-
élés puszta tényét beilleszteni a regénybe úgy, hogy meg
ne törje annak világos és logikus kompozícióját. Vagyis, a
buchenwaldi „ember-hulladékig” – hogy szörnyűséges sza-
vaidat idézzem – a cselekmény linearitásában nem áll elő
semmiféle akadozás, a megmenekülés „regényes fordula-
ta” azonban gondokat okozott. Erről valószínűleg beszé-
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lünk még később; most azonban mondanál-e valamit arról,
hogy ebben az eseménysorban mennyi a fikció és mennyi
a valóság?

Szerencsére nem tudok a kérdésedre válaszolni. Az ese-
ménysor a valóságot követi. Feküdtem a betonon, odalépett
hozzám valaki, futólag megvizsgálta a reflexeimet, majd
a vállára vett, s azután minden úgy történt, ahogyan leí-
rom. De már ez a mondat is jóval több annál, mint ami
valószínű; noha így történt, a történteket mégsem tudom
valóságként interpretálni, csakis fikcióként. Az áttűnés a
valóságból a fikcióba, mint már említettem, akkor történt,
amikor nekifogtam a regénynek. Addig a tények, ahogy te
mondod: a valóság némán nyugodott bennem, akár egy haj-
nali álom, amit elmos az ébresztőóra csengése. Problema-
tikussá ez a valóság akkor válik csak, ha értelmezed, vagy-
is ha megpróbálod kiemelni a homályból: ebben a pillanat-
ban átlátod képtelenségét. Mellesleg ne hidd, hogy nem
próbáltam felderíteni ennek az eseménysornak a valóságos
hátterét. Leginkább a „paplanos revier” valóságanyaga ér-
dekelt volna. Az, hogy hogyan volt lehetséges a buchen-
waldi koncentrációs tábor kellős közepén egy kórház, ahol
külön, ágyneművel ellátott ágyakon fekhettek a betegek,
és valóságos orvosi ellátásban részesültek. A kilencvenes
évek vége felé megismerkedtem a buchenwaldi emlékmű
vezetőjével, dr. Volkhard Kniggével, ezzel a kivételes em-
berrel. Támpontul az élményleírásom szerepelt, a kórházról
magáról annyit tudtam mondani, hogy a szobát, ahol fe-
küdtem, „Saal Sechsnek”, azaz a hatos kórteremnek ne-
vezték. Hiába faggattuk azonban a dossziékat, a tényeket,
az egész rendelkezésünkre álló anyagot, semmi nyomát
nem találtuk ennek az intézménynek. Létezésének egy
közvetett jelére mégiscsak rábukkantunk. A buchenwaldi
fogolynyilvántartásban szerepel ugyanis egy úgynevezett
„fogyadék”, mégpedig „Kertész Imre, 64921-es számú ma-
gyar zsidó fogoly”, meghalt 1945. február 18-án. Ez kétség-
bevonhatatlan nyoma volt annak, hogy valaki vagy valakik



59

töröltek a listáról, nehogy a tábor esetleges felszámolása
során, mint zsidó foglyot, megöljenek. Aki valamelyest is
jártas a koncentrációs táborok igazgatási struktúrájában,
az tudja, hogy egy ilyen bejegyzés létrejöttéhez több sze-
mély titkos együttműködésére volt szükség. Ez a nyom még
kíváncsibbá tett, de bele kellett törődnöm, hogy az, amit
megéltem, egyedül az én agyamban létezik, valamilyen
álomszerű emlék formájában. 2002 telén azonban, a stock-
holmi tartózkodásom idején felhívott valaki a szállodában
Ausztráliából, mégpedig egy Kucharski nevű idős úr, aki el-
olvasta a legújabb irodalmi Nobel-díjas író regényét, és ab-
ban, nagy izgalommal, önmagára bukkant: a fölöttem lévő
ágyon feküdt annak idején a „paplanos revierben”, s törté-
netesen név szerint szerepel a regényemben. Mondanom
sem kell, hogy milyen örömteli meglepetést okozott a hívás.
A baj az volt csupán, hogy ő kizárólag angolul – vagy len-
gyelül – beszélt, s így alig értettük egymást, mert lengyelül
egyáltalán nem tudok, s angolul is csak igen kezdetlegesen.
Így ez a beszélgetés szétfoszlott valahol a kontinensek közt,
s szinte egy transzcendens üzenet emlékét hagyta bennem.
Később Berlinben fölkeresett Kucharski úr fivére: csinált
velem néhány közös fotót, de semmilyen felvilágosítással
nem tudott szolgálni.

Érdekes történet…

Érdekesnek érdekes, csak éppen beleőrülhetnék, ha fel
nem használtam volna fikcióként. Így azonban pompásan
beleilleszkedett a regény valószerűtlen valóságába: Köves
György egy általa fel nem fogható képtelenségnek köszön-
heti megmenekülését, mint ahogy a halálának oka is egy
általa fel nem fogható képtelenség lett volna. Magyarázat
ugyan mindkét esetre található, ám ezek a magyarázatok
további magyarázatokat igényelnek, egészen a végtelen-
ségig, a történelem, vagy ha úgy tetszik, a világteremtés
kezdetéig. Ami pedig engem illet, a személyt, aki mind-
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ezt átélte, ám ezeket az élményeket egyúttal egy regény
nyersanyagául fölhasználta: én tehát kellemesen eltűnök a
fikció és a valóságnak nevezett tények között.

És továbblépsz, a következő regény felé…

Igen, azzal az érzéssel, hogy megírtam egy regényt, de
nem oldottam meg semmit. A világ rejtélye éppoly kínzó tö-
vis maradt, mint korábban is volt.

Tudom, hogy lágerélményeidről nem szívesen be-
szélsz, de az előbb említetted, hogy a buchenwaldi
adatlapod megváltoztatásához több személy titkos
együttműködésére lehetett szükség. Kik lehettek ezek a
személyek?

Nem tudom, van-e értelme, hogy hosszasan elidőz-
zünk a buchenwaldi tábor struktúrájánál. Nézd, ahány
koncentrációs tábor, annyiféle: ilyen volt az „univers con-
centrationnaire”, a koncentrációs világegyetem. Egy bizo-
nyos szemszögből – semmiképpen sem az enyémből – 1944–
45-ben Buchenwald már az „enyhébb” táborok közé tarto-
zott. Ez annak a kegyetlen harcnak volt köszönhető, ame-
lyet a piros háromszöggel megjelölt politikai foglyok a zöld
háromszögű bűnözőkkel folytattak, sok éven át. A tábor bel-
ső irányításáról volt szó: a belső adminisztrációt teljes egé-
szében a foglyok végezték, így akinél az adminisztráció,
annál volt a hatalom. Minthogy a „piros” foglyok intelli-
gensebbek, ügyesebbek és szervezettebbek voltak a zöl-
deknél, lassanként kezükbe kaparintották azt a hivatalt,
ahol a munkákra történő beosztást meg a transzportokat
intézték. Így aztán lassan megszabadultak a bűnözőktől:
melléktáborokba induló transzportokba rakták, kellemet-
len munka-kommandókba osztották be őket – jobb, ha a
részleteket nem ismerjük. De így a politikai foglyok sok
mindent tehettek, s tettek is, mindenekelőtt a gyereke-
kért, akikre az 1944-ben, a névtelen magyar zsidó tö-
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megek számára megnyitott úgynevezett Kistábor tífuszba-
rakkjaiban a biztos pusztulás várt volna. Hosszú karjuk
valószínűleg a rámpáig is elért, ahol a szállítmányok em-
berroncsai közül megpróbáltak kihalászni s a Nagytáborba
átmenteni néhány szerencsés fickót.

Tehát mégiscsak van valami racionális magyarázata an-
nak, ami neked akkor olyan irracionálisnak tűnt.

Ma is ugyanolyan irracionálisnak tűnik. Mert ha
megpróbálom elfogadni mindannak a racionalitását, ami
engem 1945 kora telén félholtan egy jeges pocsolyába jut-
tatott a buchenwaldi betonon, még mindig nem tekinthe-
tem racionálisnak, hogy pont engem mentettek ki onnan,
s nem valaki mást. Ha ugyanis ezt racionálisnak tekintem,
akkor a gondviselés gondolatát is el kell fogadnom. Ha vi-
szont a gondviselés racionalitás, akkor miért nem vonatko-
zott a többi hatmillióra is, aki ott mind meghalt?

Nem riadsz vissza a kemény kérdésektől. Ez a
műveidből is kiviláglik. De hogyan tudsz élni ezekkel a
kérdésekkel?

Mint a játékos. Szeretek nagy tétekben játszani, és min-
den pillanatban készen állok rá, hogy mindent elveszítsek.
Ha úgyis meg kell halnunk, jogunkban áll, sőt kötelessé-
günk, hogy merészen gondolkodjunk.

Gondolkodásmódodat sokan pesszimistának mondják.

Nem tudom, hogy ez mit jelent. Kitérni a végső kérdé-
sek elől nem optimizmus, hanem gyávaság. Ezt megértem
ugyan, de az optimistának ugyanúgy meg kell halnia, mint a
pesszimistának. Vakon fogadjuk a halált, vagy nyíltan szem-
benézünk vele: gyakorlatilag egyre megy. Én inkább szem-
benézek vele, mert nekem ez teljesebb életet, végső soron
több örömöt jelent. Ha úgy tetszik, hedonista vagyok.



62

És nem moralista.

Moralista semmiképpen. A nagy moralisták kora – a Mon-
taigne-é, a La Rochefoucauld-é stb. – régóta véget ért.
Auschwitz után többé fölösleges ítélkeznünk az emberi ter-
mészetről. A moralista útja ma a tömegmozgalmakba vezet,
és ez több mint problematikus; emellett unalmas. De hagy-
juk őket, hadd higgyék, hogy létezik egy haláltáborok nélkü-
li igazságos diktatúra, ahol mindenki köteles boldog lenni.
Az én szememben a boldogság mást jelent, ennyi az egész.

És az igazságosság?

Az igazság többé nem egyetemes. Ez súlyos tény, de
tudomásul kell venni. Kiállni önmagunkért: ez a legnehe-
zebb, mindig is az volt. Éppen ez elől menekül a mora-
lista. Korunk nem kedvez az individuum fenntartásának:
könnyebb megadni magunkat világmegváltó eszméknek,
mint ragaszkodni a saját, egyszeri és megismételhetetlen
egzisztenciánkhoz. Az igazság helyett a saját igazságunkat
választani. De ebbe most ne merüljünk bele.

Folytassuk inkább a krónikát. Hogyan emlékszel a
felszabadulásodra?

Ezt leírtam a Sorstalanságban. Meglehetősen sűrű na-
pokat éltünk akkoriban. Mindennap felhangzott a pa-
rancs, hogy a zsidók sorakozzanak az Appellplatzon.
Halálmenetek indultak a táborból más, távolabb fekvő
táborok felé. Minden éjszaka légiriadó volt, a bombák
mellett egyre közeledő tüzérségi tevékenységet is kivet-
tünk. Az utolsó két-három napon SS-csizmák dobogtak a
lágerutcákon, ordítozás, puskalövések hallatszottak. Végül
egy délben a hangszóróból felhangzott a parancs: minden
SS-katona hagyja el a tábort, „de sürgősen”. Pár óra múltán
a távolból ide hallatszott Patton tábornok diadalmas tank-
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jainak motorzaja. Már aznap éjjel minden ágyra egy tábla
Hershey csokoládé, s egy doboz Lucky Strike cigaretta re-
pült. A konyhán sűrű gulyást főztek. Mohón faltuk a levest,
de a nehéz étel elfogyasztása többek halálát okozta. Ápri-
lis 11. volt. A dátumot mindenfelé mormolták körülöttem.
A hangszóróba, amely addig az SS parancsszavait közve-
títette, bekapcsolták a BBC-t, amely a Weimar közelében
fekvő Buchenwald koncentrációs tábor felszabadításáról
adott hírt. Furcsa volt Buchenwaldban a Buchenwaldról
szóló megilletődött, döbbent tudósítást hallgatni. Furcsa
volt visszatérni az emberiség világába. A többi már anekdo-
ta.


