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A DOKTORI KUTATÁS TÉMÁJA , ESZKÖZEI , FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM  
 
 
Jelen dolgozat elsısorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy a magyar 
irodalmi tudat által alapvetınek, meghatározónak tartott, a Holokausztra∗ 
reflektáló mővek mit mondanak nekünk a tanúságról, az emlékezetrıl – vagyis 
miképpen alakul ki e mővekben az emlékezés poétikája, hogyan formálódik 
generációról generációra, milyen módon reflektál önnön hagyományaira. A 
kutatás során világossá vált, hogy ez a természete szerint poétikai, illetve 
esztétikai kérdés alapvetı etikai és teológiai vonzattal is bír. Ezért igyekszem 
tehát ezen a négy (poétikai, esztétikai, etikai, teológiai) síkon egyaránt vizsgálni 
a következı, reprezentatív jelentıségőnek tartott szövegeket és szöveg-
együtteseket: a tanú-nemzedék alkotásai közül Pilinszky János munkásságát, 
Kertész Imre Sorstalanságát (és a regényhez szorosan kapcsolódó „bőn-
parabolákat” – a Világpolgár és zarándok címő írást, illetve A kudarc 
betétszövegeit); az utód-generáció mőveibıl pedig Nádas Péter Egy 
családregény vége és Márton László Árnyas fıutca címő regényeit, illetve 
Borbély Szilárd Halotti Pompájának második, bıvített kiadását. 
 Dolgozatom két fı részre oszlik, melyeket a Holokauszt-irodalom 
kutatásában meghatározó szerepő generációs szemlélet szerint választok el 
egymástól. Ugyanakkor a mővek tüzetes elolvasása során kiderült számomra, 
hogy a Holokauszt-reprezentáció vizsgálatának fıként az amerikai 
szakirodalomra jellemzı megközelítése, mely határozottan szembeállítja az 
utódgenerációk mőveinek medializáltságát a szemtanú-nemzedék írásainak 
primérebb élményközlésével, nem tartható fenn módosítások nélkül az általam 
vizsgált magyar irodalmi szövegkorpusz esetében – noha az idıbeli 
elválasztottság növekedtével mégiscsak megfigyelhetjük az emlékezet 
poétikájának módosulását. 
 A dolgozatomban felhasznált szakirodalom interdiszciplináris jellege jól 
szemlélteti, hogy a Holokauszt-reprezentációról való beszéd milyen összetett 
kontextusban áll benne.  

A Holokauszt-irodalomról szóló diskurzus megalapozását Adornónál 
lelem meg. Mivel dolgozatom fókuszpontja az emlékezı szövegek retorikája, 

                                                 
∗ E szóválasztás és sajátos írásmód több döntés következménye. A görög eredető holokauszt 
szó speciális, és mélyen kifogásolható interpretációs területet nyit meg, hisz jelentése 
„egészen elégı áldozat” – ugyanakkor a széleskörő elterjedtség miatt ez a jelentésrétege 
elveszett. Magam közkeletősége miatt, egyfajta beletörıdéssel használom e szót dolgozatban, 
és szándékosan magyaros helyesírással. Ugyanakkor a holokauszt jelentéstáguláson is átment 
önnön metaforizációja folytán, s immár a népirtás fogalmát jelöli. E metaforizálódás számos 
feszültséget szít, gondoljunk a (zsidó) Holokauszt egyediségérıl szóló vitára. E vitában én a 
szókezdı nagy H által foglalok állást, jelezve, hogy jogosnak tartom a holokauszt elnevezést 
más népirtásoknál is, de a zsidó nép elleni végsı megoldást sok szempontból mégis egyedinek 
látom. 
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azért behatóbban foglalkozom a képtilalom elvével, mely valóban a Holokauszt-
tanúság esztétikájának központja, s az emlék, reprezentáció és figuráció 
kapcsolatát feszegeti.  

A tanúsítás hermeneutikájának és etikájának mélyebb megértéséhez 
Lévinashoz és Ricoeurhöz fordulok.  

A késımodern, s egyben a Holokausztra reflektáló poétika eminens 
szövege dolgozatomban Celan Tenebrae-je, melynek kapcsán – szemben az 
általam vitatott értelmezésekkel – nem teszem fel azt a kérdést, hogy blaszfém-e 
a szöveg; hisz mind a zsidó, mind a keresztény „Auschwitz utáni” teológiában 
olyan elmozdulásokat találunk, melyek az „Auschwitz elıtti” dogmatikához 
képest mélyen blaszfémnek tekinthetık. Celan és késıbb Pilinszky kapcsán 
áttekintem a teológia válaszlehetıségeit, és ez olyan tanulságokkal jár, melyek 
végigkísérik kutatásom teljes menetét.  
 Derrida munkái mindvégig meghatározzák gondolatmenetem irányát, 
legfıképpen azért, mert Derrida nem szünteti meg a tanúság etikai mozzanatát, 
de mindig a retorikaiból bontja ki. Ily módon játszik fontos szerepet Celan-
olvasatomban Sibboletje; és ezért fordulok Hit és tudás címő könyvéhez akkor, 
amikor Pilinszkynél a vallási diskurzus és a lírai beszédmód viszonyát 
vizsgálom. Mind a Sibbolet, mind a Hit és tudás, illetve a késıbbi fejezetekben 
felmerülı Ki az anya?, Mémoires Paul de Man számára, Kosok címő munkák a 
lévinasi leíráshoz képest sokkal radikálisabbak a tanúság (és gyász) ab ovo 
medializált mivoltát illetıen. 
 A Holokauszt-emékezet és -reprezentáció, illetve a gyász retorikai 
folyamatainak megértéséhez szükség volt Ricoeur modell-fogalmára, hogy az 
Auschwitz-jel sajátos metaforizálódását föltárhassam; illetve Paul de Man és 
Walter Benjamin allegória-értelmezésére, mely különösen Borbély Szilárd 
kötete olvasásakor válik relevánssá.  
 Kertész Imre Sorstalansága kapcsán konszenzusa lett a szakirodalomnak, 
hogy a regény egyik alapvetı szála a sorstulajdonító-sorsalkotó narratíváknak 
való ellenállás; ezért az elemzésnek mindenképpen magába kell építenie a 
narrativitás és történelemírás, illetve a narrativitás és pszichológia kapcsolatáról 
szóló következtetéseket. (Alapvetınek tartom Szirák Péter, Vári György és Az 
értelmezés szükségessége-kötet számos szerzıje megállapításait.) Ugyanakkor 
az én olvasatomban a regény morál-kritikája gyökeresebb ennél, és feltárásához 
nagyon fontos viszonypontként alkalmazom Tengelyi László két összefoglaló 
kötetét, A bőn mint sorseseményt és az Élettörténet és sorseseményt. 
 Az utódgenerációk Holokauszt-reprezentációjának szakirodalmában külön 
egységet képez az amerikai kutatás, melynek számos következtetését csak 
fenntartással tudom kezelni, mert alapvetıen élettörténet-, tapasztalat-centrikus, 
gyakran a trauma fogalma köré szervezıdı megközelítésrıl van szó, amely 
olyan jelenségeket tart nemzedékspecifikusnak – például a közvetítettséget, a 
hangsúlyos képiséget –, melyek emlékezet és reprezentáció összefüggéseit 
tekintve mindig is alapvetıek voltak. Hallatlanul érdekes ebbıl a szempontból 
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Marianne Hirsch nagy karriert befutott fogalma, az utóemlékezet (postmemory), 
amely az utódnemzedék emlékezet-konstrukcióját hivatott leírni, ugyanakkor 
pedig maga Hirsch is utal e fogalom általánosabb vonatkozásaira. 
Gondolatmenetemet mindenképpen elırevitték Michael Rothberg, Ernst van 
Alphen, James E. Young, Lisa Saltzman vagy Dora Apel munkái. Míg a trauma 
fogalmán alapuló leírást nehezen összeegyeztethetınek tartom a vizsgált mővek 
retorikai struktúrájának vizsgálatával, a gyász és melankólia viszonyát 
újragondoló megfigyeléseket viszont nagyon termékenynek találom, 
amennyiben a jelölıfolyamatok rögzítetlenségét összekötik a gyászfolyamat 
lezárhatatlanságával – ahogy ez például a szakirodalom e szegmensének 
Kristeva-hivatkozásaiban válik hangsúlyossá; én Derrida melankóliával 
kapcsolatos gondolatait is eme argumentáció fontos részének tartom. 
 Az utódgenerációk mővészetével foglalkozó amerikai szakirodalom a 
Holokauszt-emlékezet „képi fordulatáról” beszél (gyakran a Bildverbot 
leegyszerősítı értelmezésével szembeállítva azt). Kétségtelen, hogy az idıbeli 
elválasztottság növekedtével az emlékképek, képi reprezentációk sokkal 
erıteljesebben veszik át a primér érintettség terepét, illetve a képekre való 
utalások egyre nagyobb szerepet játszanak az irodalmi szövegekben. Ennek 
értékeléséhez referenciapontként használtam Sontagnak a „szenvedés képeire” 
vonatkozó, fotó és etika kapcsolatáról is szóló megállapításait, és Barthes 
Világoskamra címő mővét, mely a fénykép jelmőködésérıl szóló részeivel 
gazdag elméleti hátteret nyújtott. 
 Az irodalmi mővekre vonatkozó hazai szakirodalomból minden 
alkalommal igyekeztem kiemelni azokat az írásokat, melyek valamilyen módon 
a recepció konszenzusát fogalmazzák meg, vagy pedig lényegesen járulnak 
hozzá az adott mő újabb fogadtatásához. A következıkben, a dolgozat téziseinek 
összefoglalása során kitérek az általam felhasznált kritikákra, értelmezésekre, és 
ismertetem azokat a pontokat is, ahol olvasatom vitába száll velük. Ki kell 
emelnem mindazonáltal a dolgozatomat ért hatások közül Schein Gábor és 
Szirák Péter megfigyeléseit, melyek fontos építıkövei érvelésemnek; és Balassa 
Péter olvasásmódját, mely sohasem hagyja szó nélkül az értelmezés etikai, 
egzisztenciális dimenzióit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

A DOLGOZAT NAGYOBB EGYSÉGEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA  
 
 

Elsı rész: Szöveg és emlékezet a szemtanú-nemzedék mőveiben 
 

1. A tanúság esztétikája és poétikája 
 

1.1. Negatív esztétika 
Adorno esztétikája a Holokauszt eseményét egzisztenciális alapító 

eseményként értelmezi, éppen ezért nagyon erıteljes etikai vonzattal bír. 
Elıször Jauß Adorno-tanulmányára hivatkozom, melyben összehasonlítja a 
negativitás-esztétikát a Franciaországban ezzel egyidıben kibontakozó rupture – 
a szakadás metafizikájának – elméletével1. A két elgondolás különbsége a 
mőalkotás társadalmi jelentıségének értelmezésében áll. Adorno szerint a 
mőalkotás a negáció véghezvitelével, a realitáshoz való speciális viszonyán 
keresztül nyeri el egzisztenciális súlyát. 
 Adorno Elkötelezettség2 címő írását olvasom részletesebben, melyben 
elhíresült tiltását értelmezi, és kibontja azt a sok mindent magába sőrítı trópus-
sorozat, hogy „Auschwitz után verset írni barbárság”. Tizenkét évvel a 
Kulturkritik und Gesellschaft után Adorno a szükséges és lehetetlen mőalkotás 
ontológiai paradoxonát vázolja fel, s olyan megalkotottságot (versnyelvet, zene-
nyelvet) ír elı, amely ellen tud állni a totalizáló, eldologiasító hatásoknak. 
Azáltal válik „szükségessé” a mővészet, hogy más beszédmód rajta kívül nem 
képes erre a szembeszegülésre – így tud benne hangjára lelni a szenvedés. 
 

1.2. Képtilalom 
Az etikai határkijelölés az irodalmi mőalkotás szintjén a nyelvi 

megalkotottságra vonatkozó elıírásban és a mimetikus mőködés tiltásában 
jelenik meg Adornónál. Mindez egy újabb esztétikai elıírást von maga után: 
amennyiben tiltás alá esik a valóság képszerő megkettızése, úgy maga a nyelv 
kép-alkotó tropikus képessége válik tiltottá. A cél az, hogy a múltbeli esemény 
csorbítatlan egyediségében létezzen az emlékezet számára, és ne vegyék át a 
helyét helyettesítés, társítás, ismétlés által létrehozott képei.  

A képtilalom – melynek kapcsán fıként a Negatív dialektika3 analízisére 
támaszkodom – olyan kifejezése Adorno esztétikájának, melynek teológiai 
konnotációi is vannak (a faragott kép tilalma, a testi feltámadás képzete). 
Megfigyelhetjük a teológiai nyelv betörését az etikai vonzatokkal bíró esztétika 
diskurzusába. A különbözı regiszterek érintkezési pontja az utópia 
megjelenítésének tilalma – ugyanakkor Adorno szerint a teljes negáció a 
                                                 
1 H. R. Jauß: Negativitás és esztétikai tapasztalat. In: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat 
– irodalmi hermeneutika. Osiris, Bp., 1997. 178-210. o. 
2 Th. W. Adorno: Elkötelezettség. In: A mővészet és a mővészetek. Helikon, Bp., 1998. 
3 Adorno: Negative Dialektik. Suhrkamp, Frankfurt, 1966. 
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szembenézés és nemet-mondás által mégis teret nyithat arra, hogy az utópia 
reményhorizontja kialakulhasson. 

Mindazonáltal fel kell ismernünk, hogy a Holokauszt metaforizálódása 
megállíthatatlan. Michael Rothberg felhívja rá a figyelmet, hogy már Adornónál 
is különleges metaforikus státuszban jelenik meg az Auschwitz név, modellként4, 
abban az értelemben, ahogy Ricoeur ír errıl5. 

 
1.3. Az abszolútról/Végtelenrıl való tanúság 
A tanúság hermeneutikájának mélyebb megértése érdekében Ricoeur 

ezzel kapcsolatos munkáihoz fordulok. Ricoeur szerint a tanúságról való beszéd 
alapvetıen a tapasztalattól egészen független eredendı igenlés foglalatában 
nyeri el értelmét.6 Nem véletlen tehát, hogy a mővészet tanúságáról szóló 
esztétikába besugárzik a teológia nyelvhasználata, szemlélete. 

Ricoeur megállapítja, hogy a tanú kezeskedik tanúságáért, elkötelezıdik 
mellette. Erre az elkötelezıdésre a tanúság által létrehozott jelölı-sor rései miatt 
van szükség. 

A ricoeur-i elgondolás benne gyökerezik mindabban, amit Lévinas mond 
az elsıdleges, etikai tanúságtételrıl; ám Lévinas sokkal radikálisabb a tanúság 
és a hit kölcsönös egymásrautaltságának paradoxonát illetıen7. Láthatjuk, hogy 
a tanúság elválaszthatatlan az etikai mozzanattól. 

A Holokauszt tanúságát hordozó késımodern lírára nézve mindebbıl 
levonhatunk néhány fontos következtetést. 1. A tanúsított jelentısége 
kényszerítı erejő, de nem tudja önmagát elmondani, kívül van a nyelven. 2. A 
mő mégis helyet adhat jelenléte nyomainak. Mivel a szenvedés emlékezetérıl 
igyekszünk szólni, mondhatjuk, hogy a sebzett nyelv az, ami a tanúságot 
hordozni képes. 3. Amennyiben ily módon a tanúsítás létrejön a befogadásban, 
akkor maga a befogadó is a tanú pozíciójába kerül. 
 

1.4. Derrida: Sibbolet 
Emlékezés és sebzett nyelv kapcsolatáról beszél Derrida Sibbolet címő 

Celan-írásában8. A dátum által jelölt idı elválaszthatatlan a verstıl, ám a 
dátumban rejlı ígéret, hogy valaki vagy valami a maga valóságában és 
egyediségében emlékezetes marad, nem teljesül be; így a Celan-versek rejtızı 
dátuma mintegy az emlékezés sebének jeleként szólal meg a szövegben.  De, 
mondja Derrida, a dátumot tartalmazó vers, noha talány marad, mégis teret tud 

                                                 
4 Michael Rothberg: Adorno után. In: Enigma 2003/37-8. 82-85. o. 
5 Paul Ricoeur: Az élı metafora. Osiris, Bp., 2006. 353. o. 
6 P. Ricoeur: A tanúság hermeneutikája. In: Ikonológia és mőértelmezés 3. A hermeneutika 
elmélete. JATEPress, Szeged, 1998. 186. o. 
7 „Ahol a végtelen belép a nyelvbe”. Beszélgetés Emmanuel Lévinasszal. In: Pannonhalmi 
Szemle 1995/1. 76. o. 
8 J. Derrida: Sibbolet. In: A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Osiris, Bp., 2002. 
376-81. o. 
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adni az emlékezetnek és a visszatérésnek: a rejtızködı tanúsított a szöveg és a 
dátum viszonyában, a köztük lévı résben alkotja meg önnön nyomát. 
 

1.5. Paul Celan: Meridián  
Celan Meridián9 címő beszédét a Negatív dialektika utópiára, illetve a 

Sibbolet emlékezésre vonatkozó megállapításai alapján vizsgálom. Kiemelem a 
Meridiánnak a társiasság létrejöttére vonatkozó gondolatait. Celan szerint a vers 
éppoly utópikus távlatba helyezi az én létrejöttét, mint a te megszületését. Ha a 
befogadó együtt halad a szöveggel az általa kínált körfolyamatban, végül 
többletként, más-ként nyerheti el magát. A Meridián gondolatmenete Pilinszky 
esztétikai írásai kapcsán fontos viszonypontot fog képezni. 
 

1.6. Paul Celan: Tenebrae 
Paul Celan Tenebrae címő verse alapvetı szövege a késımodern lírai 

beszédmódnak. Dolgozatom e részében a paradoxonokkal, megszakításokkal, 
átfordításokkal mőködı poétika teológiai vetületét is áttekintem, ami alkalmat 
ad arra, hogy a Holokauszt utáni zsidó és keresztény teológia alapkérdéseire, 
illetve a teológiának a mővészet nyelvére való rászorultságára rálássunk. Az 
általam vizsgált olvasatok egy részérıl (Orosz Magdolna, Vajda Károly, 
Gadamer10) megállapítom, hogy lényegében teodíceiai problémáktól 
érintetlennek tekintett teológiai hagyományt kapcsolnak Celan verséhez; Kiss 
Noémi pedig a hit építményének végleges lebontásaként olvassa a szöveget11. 
Én e tekintetben a teodícea poétikai provokációjának látom a Tenebrae-t. Ez 
ugyanakkor nem egy tradíció nélküli beszédmód, s a biblikus 
beszédhagyományok közül az Úrral vitázó hangban gyökerezik. Többek közt 
Zachary Braiterman és Steven T. Katz12 összefoglaló munkáinak segítségével 
áttekintem a Holokauszt utáni zsidó teológia fıbb gondolkodóinál (Richard 
Rubenstein, Ignaz Maybaum, Eliezer Berkovits, Lévinas, Hans Jonas, Emil 
Fackenheim) bekövetkezı szemléletváltást. Ennek fıbb színterei: a gondviselés 
iránti kétség, a szövetségi kapcsolat megingása, az ima funkciójának átalakulása, 
a „jóvátétel” vallási képzetének felbomlása. Hangsúlyossá válik az „arcát 
elrejtı”, „önmagába visszahúzódó”, „gyenge” Isten képzete. Hasonló irányt vesz 
a Holokauszt utáni keresztény teológia is, melyet Jürgen Moltmann és Dorothee 

                                                 
9 P. Celan: Meridián. In: Átváltozások 1995/3. 52-60. o. 
10 Orosz Magdolna: Biblical ’Emblems’ in Paul Celan’s Tenebrae. In: Neohelicon 1995/1. 
169-188. o.; Vajda Károly: Vers, ima, közelítı beszéd. Pannonhalmi Szemle 2003/1. 78-95. o.; 
Gadamer: Értelem és értelem elrejtése Paul Celan költészetében. In: Pannonhalmi Szemle 
1993/1. 69-76. o. 
11 Kiss Noémi: Határhelyzetek. Paul Celan költészete és magyar recepciója. Anonymus, Bp. 
2003. 
12 S. T. Katz: Post-Holocaust Dialogues. Critical Studies in Modern Jewish Thought. New 
York UP, NY-London, 1983.; Z. Braiterman: (God) after Auschwitz. Tradition and Change in 
Post-Holocaust Jewish Thought. Princeton UP, Princeton, 1998. 
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Sölle alapján szemléltetek. Itt a szenvedés közösségének Jézusban való 
megvalósulása válik egyre hangsúlyosabbá.  

Az Isten elerıtlenedésének gondolatával mindig együtt jár az emberre 
átháruló végtelen etikai felelısség felismerése, amely – ezen elképzelés szerint – 
a Holokauszt ismétlıdésének egyedüli ellenszere. Ez az, amit a Tenebrae többek 
közt kétségessé tesz, miközben a lehetı legélesebben veti fel az Istennek az 
emberre való „rászorultságát”. A vers megvalósítja azt, amit a mindenhatóság 
eszméjét legradikálisabban kétségbevonó teológia sem tud: úgy beszél Istenrıl 
(Istenhez), hogy ez a beszéd tartalmazza a szenvedés tapasztalatát, és mégsem 
illeszkedik bele teleologikus horizontba. 
 
 

2. A tanúság Pilinszky János mővészetében 
 

2.1. Pilinszky János „evangéliumi esztétikája” 
Pilinszky János esztétikájának a találkozás a „tétje”; hasonlóan Celanhoz, 

akinél nem csak a Másik színrelépése, a megértés tolódik ki az utópikus 
távlatába, hanem az én létrejötte is. Ám míg Celannál a vers radikálisan távol 
tartja magát a társiasság beteljesedésének reprezentációjától, addig Pilinszkynél 
többféle választ találhatunk arra, hogy vajon képes-e a líra az ígéretet 
birtokolható nyelvi tapasztalattá tenni. 

Pilinszky esztétikai nézeteirıl összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy 
olyan értékrendet közvetítenek, mely nem is igyekszik elfedni, hogy a 
mővészeten kívülrıl származik – hisz esztétikáját a költı több helyütt 
„evangéliuminak”, „jézusinak” nevezi. A vezérfogalmak áttekintése után két 
összefoglaló megállapítást teszek: 1. Pilinszky szerint az irodalmi mő mint 
tanúság voltaképpen egy olyan speciális médium, mely az Ige bizonyságtévı 
lehetıségébıl merít; és 2. mindig kommunikációként igyekszik megvalósulni a 
befogadásban. 
 

2.2. A vallási diskurzus Pilinszky publicisztikájában és lírájában  
Adorno szerint a mőalkotásnak anélkül kell létrehoznia a Holokauszt 

tanúságát, hogy az elnyelettessék valamiféle totalizáló diskurzus figuratív 
nyelvhasználatában. Mindezt viszonypontként tarthatjuk szem elıtt a Pilinszky-
recepció két, hol kimondva, hol kimondatlanul jelen lévı fontos kérdése 
kapcsán: 1. Megjelenik-e ilyenfajta nyelvi tudatosság Pilinszkynél, és hogyan 
viszonyul egymáshoz ebbıl a szempontból az esszék és a versek 
nyelvhasználata? 2. A hitrıl való beszéd nem alkot-e Pilinszkynél olyan 
diskurzust, amely az ideologikus értelmezésnek megfelelısen egyértelmősíti a 
szövegek jeleit?  
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Sokat segít e kérdések átgondolásában Derrida Hit és tudás13 címő 
könyve, melynek egyik alapmegállapítása, hogy a hittapasztalatról való beszéd 
amint a vallás diskurzusává alakul, már nem nélkülözi azt a bizonyos „jogi” 
mozzanatot, amely garanciát, felelısséget vállal a mondottak igazságáért. A 
tanúsított léte alapvetıen függ az ıt állító beszédaktustól. Ebbıl következıen az 
Isten elsıbbségét állító mondatok retorikája éppen ellenkezı irányban halad a 
tartalmukkal: a retorika itt megelızi a teológia, illetve a teológiai alapú esztétika 
válaszait. A jogi-hitvalló-tanúsító nyelvhasználat kritériumai alapján vizsgálva 
némely esszét és verset, arra jutottam, hogy a versekben is gyakran 
találkozhatunk azzal a retorikai váltással, ameéy a lírai szöveg jeleit a vallási 
diskurzus szabályszerőségei szerint rögzíti. A Pilinszky-recepció egyik nagy 
tanulsága, hogy az esszék „kritikátlan ráolvasása” a lírai szövegekre tovább 
szőkítheti a versek értelmezési mezejét. Ilyen olvasásmóddal találkozhatunk a 
legújabb publikációk közül Szávai Dorottya munkájában14. 
 

2.3. Holokauszt-emlékezet Pilinszkynél és a politikai teológia 
Pilinszky publicisztikáiban a Holokausztra vonatkozó gondolatokkal 

leginkább az esztétikai tematikájú írásokban találkozunk, írás és 
felelısségvállalás kontextusában, gyakran az irodalmi mővekben megjelenı idı-
reprezentációk összefüggésében. Pilinszky az alapító-feltáró események sorába 
helyezi a Holokausztot, s ezáltal a történelmi idı-kontinuumból és -
emlékezetbıl áthelyezi egy másfajta emlékezetbe, melyben Holokauszt így az 
általa jelölt eseményen túlmutató funkciót és értelmezést kap, immár az 
üdvtörténet részeként: a totális negatívum feltárulását, a mélypontot/nullpontot 
testesíti meg. Az üdvtörténeti kontinuumban a kereszt-eseménnyel fonódik 
egybe, kölcsönös értelmezı viszonyba lépve azzal.  

A jelen számára feladatot jelentı múlt kérdését élesen veti fel az 1965-ös 
Egy lírikus naplójából, melyben Pilinszky auschwitzi utazásáról, és azzal a 
fényképpel való találkozásáról számol be, mely aztán végigkíséri egész 
munkásságát. Az írás gondolatmenete szerint éppen az idıbeli elválasztottság és 
következményei ösztönzik a mőalkotást arra, hogy megszólítsa a múltat, és ne 
adja fel sem a megváltoztathatatlan „jóvátételét”, sem pedig annak összekötését 
a hit jövı-horizontjával. A múlt iránti elkötelezettség gondolata olyan 
szemléletben merül fel, mely képes egyben tartani az eszkatologikus bizalmat és 
az apokaliptikus reményt. 

A J. B. Metz fémjelezte „politikai teológia” nevet viselı Holokauszt utáni 
teológiai irányzatban lelhetjük meg az ilyen fajta tanúságtétel leírását – erre 
figyelmemet Mártonffy Marcell írása hívta fel15. Metz – akire nagy hatást 

                                                 
13 J. Derrida: Hit és tudás. Brambauer, Pécs, 2006. 
14 Szávai Dorottya: Bőn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. 
Akadémiai, Bp., 2005. 
15 Mártonffy Marcell: Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd. Teológiai törésvonal 
Pilinszky prózájában. In: Irodalomtörténet 2007/1. 65-91. o. 
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gyakorolt Adorno munkássága – a Holokausztot egyértelmően a teológiai 
diskurzus elengedhetetlen részének tekinti. A politikai teológia szemszögébıl a 
hit cselekedete elsısorban az emlékezés, amely mind az üdvtörténeti 
eseményekre, mind a történelemben létezı ember sorsára irányul, illetve az újra-
elbeszélés. 
 

2.4. A Pilinszky-recepció vitái: allegorizálhatóság, metaforizáció 
Kiss Noémi Pilinszky költészetét „könnyen allegorizálhatónak” tartja16. 

Ilyen folyamatokat valóban találunk az életmőnek fıként a Harmadnapon utáni 
részében. Ám ezekez megszakítja, illetve összetettebbé teszi egy jellegzetes 
szövegfolyamat: az „üres helyek” kialakítása a textusban, melyre Eisemann 
György tanulmánya alapján hivatkozom17. Vitatom a szakirodalomban 
használatos „személytelenség” kategóriáját: úgy vélem, nem jelzi az én-alakzat 
belsı dinamikáját; pontosabb, ha újfent az „üres hely” metaforáját alkalmazzuk. 

A Pilinszky-recepció másik fontos vitája a passió és a Holokauszt közti 
viszonyt feszegeti: metaforikusnak vagy metonimikusnak tekinthetı-e. 
(Mártonffy Marcell tanulmányát idézem a dolgozatban, aki Vári Györgyre 
reflektál18.) Magam úgy gondolom, hogy semmiképpen sem lehet az egész 
életmőre vonatkozó általános választ adnunk. Ahogyan nyomon követjük a 
életmő alakulása során a Holokauszt-reprezentáció szerepét, úgy a bőnösség és 
szenvedés értelmezésének változásaival párhuzamosan a metaforikus viszonyok 
különbözı funkcióival és intenzitásával is találkozhatunk. Ami az életmőben e 
tekintetben változó módon jelentkezik, az a szövegek intenciója arra nézvést, 
hogy a Holokauszt-tanúság hiteles lírai nyelvét keresik-e, vagy inkább egy olyan 
egzisztenciális szenvedés- és esendıség-tapasztalat megszólaltatását tőzik ki 
célul, melyben az Auschwitz-trópus épp e tapasztalat abszolút megvalósulására 
utal. Míg az elsı szándék heterogén, a metaforikus totalitásnak ellenálló 
szövegösszefüggésekben fog megjelenni, addig a második intenció számára nem 
jelent problémát a Holokauszt metaforikus szerepeltetése. 

A Pilinszky-fejezet további részében ennek a folyamatnak a kötetekre 
lebontott olvasatát vázolom fel, a fogoly, fegyenc, elítélt szócsoport alapján. Ez a 
Holokausztra reflektáló szövegeknek egyik alapszavává válik, de már a háború 
elıtti versekben is jelentéssel telített, illetve az életmő késıbbi szakaszában 
egyfajta jelentéseltolódással a líra fókusztpontjainak elmozdulását is szemlélteti. 
A „kulcsszavak” mentén való olvasás elızménye Balassa Péter tanulmánya19. 
 

 

                                                 
16 Kiss, 108. o. 
17 Eisemann György: Angyalok a Pilinszky-lírában. In: Pannonhalmi Szemle 1995/4. 102-7. 
o. 
18 Mártonffy, 82. o. 
19 Balassa Péter: A látvány és a szavak. In: A látvány és a szavak. Magvetı, Bp., 1987. 156-
172. o. 
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2.5. Pilinszky János: Trapéz és korlát 
Az életmő kezdeti szakaszában a fegyenc trópusban a létezı eredendı 

bőnössége fejezıdik ki, úgy is, mint az elfojtottnak való kiszolgáltatottság, 
magány. Az alakzat megjelenése mindig egy kettészakadt reflexióra utal, mely 
egyfelıl átlátja és összegzi az emberi egzisztenciát, s ugyanakkor pedig 
irgalommal és sajnálattal fordul annak nyomorult volta felé. Ebben a kötetben 
még hangsúlyosan az én az, aki ennek az egzisztenciának egyedüli 
letéteményese. Az értelmezés során fıként Tolcsvai Nagy Gábor és Schein 
Gábor megfigyeléseire támaszkodom20. 
 

2.6. Pilinszky János: Harmadnapon 
A Harmadnapon-kötet Apokrif elıtti verseinek részletes olvasása után 

foglalkozom az Apokriffal, különös tekintettel arra, hogy miképpen értelmezi a 
szöveg a tanúságot. (Az érvelésben szerepet játszanak Kulcsár-Szabó Zoltán21, 
Tolcsvai Nagy Gábor, Schein Gábor megfigyelései.)  

Az Apokrif a Holokausztban összesőrősödı, szenvedésre irányuló 
teodíceai kérdésfeltevést egyfelıl a végidı-dogma kérdésessé tételével teszi 
élessé; másfelıl pedig reflektál a vallási diskurzusnak arra az alapállítására, 
melyet Derrida így fejez ki: „Isten nélkül nincs abszolút tanú”22. Az Apokrif 
Istentıl elhagyott, Istenre sóvárgó világában eme elhagyatottság tanúja képtelen 
fenntartani a jelölık láncolatát, s ekképpen a többi létezıvel együtt maga is 
elszenvedi a létnek semmivé való átváltozását. A tanú jellé, írássá (redıvé, 
rovátkává) válásának végsı fordulata azonban magának a tanúságnak egy 
egészen új megvalósulását tárja föl. Hasonló ez a Lévinas-féle leírásához, 
melyben a tanúság egyfajta legitimációját hordozni-megalkotni képtelen létmód, 
melyrıl a tanú legfeljebb saját felelısségvállalásával kezeskedhet. 

Az egész kötet kontextusában az Apokrif intenzív feszültségben áll a 
kötetcímként is kiemelt Harmadnapon krisztológiai szemléletével. Ezt a 
feszültséget igyekszik áthidalni Balassa Péter és Jelenits István értelmezése, 
mely az Apokrifban szót kapó totális elhagyatottságot a passió megfelelı 
momentumával olvassa egybe. Félı, hogy ez az Apokrif provokatív kérdéseket 
feszegetı jelentéshorizontját leszőkíti. A kötet egészérıl elmondhatjuk, hogy 
nem a homogenitás irányába törekszik, hanem nagyon mély töréseket, 
repedéseket hordoz magában. 
 

2.7. Pilinszky János: Nagyvárosi ikonok – Szálkák – Végkifejlet - 
Kráter  

A fogoly-motívum az utolsó kötetekben a lét és a bőnösség kapcsolatára 
vonatkozó trópusként jelenik meg, ugyanakkor a meghurcolt, szenvedı Jézusra 
                                                 
20 Schein Gábor: Poétikai kísérlet az Újhold költészetében. Universitas, Bp., 1998.; Tolcsvai 
Nagy Gábor: Pilinszky János. Kalligram, Pozsony, 2002. 
21 Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus. Universitas, Bp., 1998. 
22 Hit és tudás, 47. o. 
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is utal; így megnyílik ezen az érintkezéses viszonyon keresztül a lehetıség, hogy 
a versek az esendı, kiszolgáltatott ember és Jézus összetartozásáról beszéljenek. 

Míg az Apokrifban a jellé, tanúsággá váló létezés feszültségérıl volt szó, 
addig az életmőnek ez a szakasza az örökös tanúság helyett a megbocsájtás által 
a tanúság feleslegessé válását, eltörlıdését hozza el.  

Az utolsó kötet két, a Pilinszky által olyannyira fontosnak tartott 
Auschwitz-fotóra utaló versében „Auschwitz” metaforizálódik, és az azonosulás 
lehetıségét kínálja. Ez is részét képezi az életmő záró szakaszát átható 
tematikának, melynek fókuszpontja szenvedés és egzisztencia kapcsolata. 
 
 

3. Mit tanúsít a radikális tanúság? 
(A Sorstalanság és Kertész Imre bőn-parabolái: „Én, a hóhér…”, Világpolgár 

és zarándok) 
 

3.1. A Sorstalanság-recepció fıbb kérdései: narrativitás, metaforizáció 
Az elmúlt évtized Kertész-recepciójának immár evidenciája, hogy a 

Sorstalanság nyelvi megformáltsága, és e megformáltság által mozgatott irónia 
olyan – a befogadói elvárásokat megszakító – hatásként mőködik, mely a regény 
megbonyolított értelmezhetıségét összekapcsolja a Holokauszt 
integrálhatatlanságával a totális magyarázó diskurzusokba. Ugyanakkor a 
Sorstalanság-recepció legkésıbbi alakulásának egyik tapasztalata az is, hogy ez 
a tanúság sem maradhat magánál a ténynél – hisz arra csak (nyelvi, identitásbeli 
stb.) törésként képes utalni. Az összetett narráció oly módon szakítja ki az 
intézményiesült Holokauszt-emlékezet vonzáskörébıl a regényt, hogy az 
emlékezést radikálisan különválasztja a jóvátétel képzetétıl; de a szöveg 
ugyanakkor mégsem mond le az emlékezés feladatáról. A Sorstalanság 
radikalizálja a történelemírás azon felismerését, hogy a múltbeli tény 
megközelíthetısége a jelenbeli viszonyaink által meghatározott narratív 
sémákon keresztül vezet. Teljességgel összhangban van ez a narratív 
pszichológia emlékezetre vonatkozó megállapításaival. (Az ide vezetı 
gondolatmenetben Szirák Péter, Vári György és Az Értelmezés szükségessége23 
szerzıinek írásait használom fel, és hozzájuk hasonlóan én is hivatkozom Braun 
Róbert, H. White, Sarbin24 kutatásaira.) Mindazonáltal véleményem szerint a 
kérdés, amelyet a regény kiélez, az, hogy a narratív igazság fogalma milyen 
belsı ellentmondásokat hordoz.  

                                                 
23 Szirák Péter: Kertész Imre. Kalligram, Pozsony, 2003.; Vári György: Kertész Imre. 
Buchenwald fölött az ég. Kijárat, Bp., 2003.; Az értelmezés szükségessége. Tanulmányok 
Kertész Imrérıl. L’Harmattan, Bp., 2002. 
24 Braun Róbert: Holocaust, elbeszélés, történelem. Osiris, Bp., 1995.; White, H.: A történelmi 
szöveg mint irodalmi mőalkotás. In: Testes könyv II. deKON könyvek 8. Ictus, Szeged, 1996. 
333-354. o.; Th. R. Sarbin: Az elbeszélés mint a lélektan tı-metaforája. In: Narratívák 5. 
Narratív pszichológia. Kijárat, Bp., 2001. 59-76. o. 
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Kaposi Dávidhoz hasonlóan25 magam is hivatkozom Lawrence L. Langer 
könyvére26, amely a túlélık narratíváinak jellegzetességeit vizsgálja. Számomra 
legsokatmondóbb Langer vitája Charles Taylorral, akit alapvetıen azért illeti 
kritikával, mert szerinte a Taylor-féle elgondolás értéknek tekinti az 
önazonosságunkat hordozó történet belsı egységét, irányultságát. Amennyiben 
sors alatt az önnön megformáltságát, cél felé tartását elsajátítani kívánó én-
elbeszélést értjük, akkor mondhatjuk, hogy a Holokauszt – mint „valóságfeltáró 
modell” – éppen a megformáltság mint inherens cél avagy érték képzetérıl való 
lemondás, vagyis a sorstalanság realitása felé vezet bennünket.  

Kaposi hallatlanul izgalmas olvasata megáll a narrativitásnak – mint 
meghatározottságnak – a Sorstalanságban végbemenı dekonstrukciójánál. 
Hozzá hasonló ponton zárja értelmezését Vári György is, mikor a 
metaforizációnak való ellenállás mentén értelmezi a regényt, és a szöveg 
leleplezı-leépítı gesztusát ott látja mőködni, ahol az esetlegesség 
metonimikusan jelölt kapcsolatát erısebb, szükségszerőségre utaló metaforikus 
kötelék fedi el. Magam azt gondolom viszont, hogy mindezeken túlmenıen 
Kertész regényének morálkritikája radikálisabb. Tengelyi László Élettörténet és 
sorsesemény27 címő kötetét áttekintve azt emelem ki, hogy a filozófiai kísérlet 
az én-elbeszélés és a moralitás kapcsolatának végiggondolására mindig is 
inkább a „jóra való törekvés” problematikája mentén zajlott; illetve egyik 
elmélet sem esetlegesként, hanem valamilyen módon rendszerszerő jelenségként 
mutatta be az erkölcsös viselkedést. Ezzel szemben a Sorstalanság világában a 
rossz válik rendszerszerővé, és a túlélésért való küszködés, az adaptálódás 
folyamatai közepette a jótett okoz meglepetést. Figyelembe kell vennünk a 
kövesi szólam tapasztalatát, mely olyan messzire megy az adaptálódásban, hogy 
teljességgel azonosul az agresszorral. S figyelembe kell vennünk azt is, amit a 
szöveg az „elkövetıkrıl” mond: ık is beilleszkedtek a pusztítás nagy 
narratívájába. A mindkét részrıl végbemenı „beleilleszkedés” láttatása 
érdekében szakítja meg a szöveg a reflex-szerő ítéletet, ami az egyes 
pozícióknak erkölcsi értéket tulajdonít. E gondolati ív mentén foszlik semmivé a 
morális autonómia elgondolása – amit nem csak hogy illúzióként leplezett le a 
Holokauszt, hanem azt is megmutatta, hogy mivel alapozottság nélkül való, 
ezért a tömeges üldözés és gyilkolás véghezvitelében érvként, eszközként 
használható. A morális értékek mentén szervezıdı elbeszélésék lebomlása pedig 
egy óriási kérdést von maga után: ha az erkölcs narratívák sokaságaként 
leplezıdik le az irdatlan mérető pusztítás által, akkor mit mond el ez egy 
egészen mély, mondhatni, narratíva-alatti szintjérıl az ember(i)ségnek? E kérdés 
mentén olvasom a regénynek a deportálástól a hazatérésig tartó részét. 

                                                 
25 Kaposi Dávid: Narratívátlanság. Kulturális sémák és a Sorstalanság. In: Az értelmezés 
szükségessége, 15-52. o. 
26 L. L. Langer: Holocaust Testimonies: The Ruins of Memory. Yale UP, New Haven-London, 
1991. 
27 Tengelyi László: Élettörténet és sorsesemény. Atlantisz, Bp., 1998.  
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3.2. A Sorstalanság etikai kihívásai 
A Sorstalanságban a Holokauszt valóságfeltáró modellként áll 

önismeretünk elıtt. Ily módon jeleníti meg a regény a másik ember iránti 
elkötelezettség, felelısségvállalás szituációfüggı mivoltát (ld. vonatút); az 
alárendeltnek az agresszor normáival való azonosulását (szelekció); a haldoklás 
minden jelentıségtıl megfosztott fiziológiai folyamatát (Köves leépülése). 
Mérhetetlenül fontos tapasztalata a regénynek a világmagyarázó elbeszélések 
mögötti esetlegesség láttatása is (ld. az égre nézı Köves jelenetét). 
 A Sortalanság radikálisan különbséget tesz tapasztalat és utólagos 
értelmezés közt – ez abban nyilvánul meg, hogy tudjuk-e a történteket 
idıfolyamatként, kontinuumként látni. Az emlékezet figurációja a Holokauszt 
eseményeit totalizáló gesztussal egyetlen pontszerő egységgé gyúrja. (Ezért is 
illeti kritikával Köves Steineréket.) A kövesi hang nem hagyja semmivé foszlani 
azt a tapasztalatot, hogy a Holokauszt eseményei kihívták és felhasználták az 
áldozatok közremőködését, ugyanakkor végül egy olyan sors-fogalomról beszél, 
mely megköveteli az egyén felelısségvállalását saját idejéért. Életidınk 
felvállalása Kertész regénye szerint ártatlanságunk illúzió-voltának felismerését 
is jelenti. 
 

3.3. Kertész „bőn-parabolái” 
a. Világpolgár és zarándok. A Sorstalanság idején készült a Káin-történet 

átírása, melynek alapkérdései ugyanott gyökereznek, mint a regényéi. Kertész 
parabolája olvasható az általános emberi meghatározottság történeteként is, s 
ugyanakkor a történelmi „testvérgyilkosságok” – így: a Holokauszt – 
példázataként. Alapképlete a testvériséget megbontó gyökeres idegenség, harag, 
melybıl gyilkosság fakad. A parabolába, s azon keresztül az archetipikus Káin-
történetbe beíródik a Holokauszt – Káin ugyanis Ábelt saját áldozati tüzében 
égeti el. Ez egyben leleplezi azt a figurációt is, mely a Holokauszt-nevet 
létrehozta. A parabola következı kérdése immár az, hogy a gondviselı és 
mindenható Isten képzetével miképpen egyeztethetı össze a bőn ilyen módon 
való megvalósulása. Káin cinizmusa két válaszlehetıséget hagy meg: az ember 
vagy autonóm, szabad akaratú, vagy az Isten eszköze. Ám az autonómia 
tételezése az istentagadáshoz, a determináltságé pedig Isten bőnösségéhez vezet 
el. Ez a nyugati kereszténység teológiai felépítményét lemorzsoló paradoxon. 
Ami viszont így elfedıdik, az a bőn és a szabadság összekapcsolásában rejlı 
tévedés, sıt, hazugság. Káin ugyanis nem szabad egzisztenciális tettként ölt, 
hanem mert saját indulatának sodrából nem lépett ki, még akkor sem, amikor az 
Úr hangja megszólította. Így létrejön az a bőn-felfogás, mely egyáltalán nem 
interiorizálja az elkövetett tett realitását – nem vállal érte felelısséget; sem 
lelkiismereti vonzatairól nem tud, sem arról, hogy (isteni) ítélet alatt állna. A 
bőn következmények nélkül valóvá válik. 
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b. „Én, a hóhér…”. A kudarc betéttörténetébe ékelt, s ekképpen a 
regényen belül duplán fikciós státusú monológ továbbviszi a Sorstalanság 
morálkritikáját, annak a garanciának a kétségbevonását, amely bárkit is kizárna 
a bőnre való hajlam és képesség körébıl. A történet szerint a hóhér alakja az 
emberi közösség számára az ítélkezés, elkülönülés, elhatárolódás lehetıségét 
adja meg. A démonizálás kirekesztés is, a „közös” megtisztítása a rossztól; s a 
démonizált az, aki lehetıvé teszi, hogy rá – mint negatívumra – épüljön az 
erkölcsi rend. Az „Én, a hóhér…” nyilvánvalóan az Eichmann-pernek tartott 
fikciós tükör is. Reflektál a per által felvetett etikai dilemmákra, melyeket 
Hannah Arendt könyve, az Eichmann Jeruzsálemben28 szintén kiemel – 
elsısorban arra, hogy miképpen értékeljük, hogy Eichmann nem volt tudatában 
tettei gonoszságának. Mivel a büntethetıség alapfeltétele a szándék, s az, hogy 
az elkövetéskor a jogosság és a jogtalanság közt választani tudjon a tettes, 
Arendt kritikával illeti a bírákat, mert fenntartották a felelısségre építı jogrend 
látszatát, miközben egy archaikusabb igazságtétel szándéka motiválta ıket. 
 

3.4. A Kertész-olvasat következtetései 
A három szöveg együttesen mind az egzisztenciális döntésként létrejövı 

önazonosságot, mind a morális autonómiát, mind pedig a – felelısségvállalást 
ellehetetlenítı – bőnnek való kitettséget elutasítja. Ugyanakkor a szövegek nem 
állítják azt sem, hogy nincsen bőn, hisz legfıbb kérdéseik éppen a győlöletet, a 
zsarnoki szereppel való azonosulást, az ölés evolúcióját járják körül, és világuk 
origója a megvalósult rossz, Auschwitz. Kertésznél van determinált (hisz a 
morális autonómia feladásának szorítása, az adaptálódás kényszere, a Másik 
iránti indulat meghaladja az embert), ugyanakkor nincs sorsszerő (hanem 
lehetıségek, utak végtelen variációja áll az ember elıtt pillanatról pillanatra). 
Láthatjuk, hogy ez a szemlélet hagyományos szembenálló kategóriáinkat 
felszakítja, a bevett oppozícióknak egyszerre mindkét pólusát elutasítja, 
ugyanakkor megenged egymással ellentétes alapelveket. Ami itt végbemegy, az 
az etikai hagyomány dekonstrukciója, lépésrıl lépésre. (Az áttekintéshez 
Tengelyi László Élettörténet és sorsesemény címő könyve volt segítségemre.) 
Kenneth Seeskin29 szerint a Holokauszt nem abban egyedi, hogy a benne 
megvalósuló gonosz eredete argumentálhatatlan, hanem hogy mindennél 
erısebben késztet bennünket erkölcsiségünk átértékelésére. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 H. Arendt: Eichmann Jeruzsálemben. Osiris, Bp., 2000. 
29 Kenneth Seeskin: Coming to Terms with Failure: A Philosophical Dilemma. In: Writing 
and the Holocaust. Holms and Meier, New York-London, 1988. 110-121. o. 
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Második rész: Az emlékezés poétikájának új útjai 
 
4. Az emlékezet lehetıségeinek újraértelmezése és kritikája az 

utódnemzedékekben 
(Nádas Péter: Egy családregény vége – Márton László: Árnyas fıutca) 
 
4.1. A Holokauszt-reprezentáció nemzedékváltása és szemléletváltása 
Amennyiben a modernitás utáni irodalomnak a „mőtıl a szöveg felé”30 

való elmozdulását Adorno esztétikáját viszonypontul alkalmazva igyekszünk 
megragadni, azt mondhatjuk, hogy az utómodern irodalmi mő azt a társadalmi 
fenoménként megırzött funkcióját is levetkızte, amit Adorno az autonóm 
mőalkotásnak tulajdonított. A szövegcentrikus szemlélet nem zárt struktúrákban 
gondolkodik, hanem a narratív pluralitás viszonyait szemléli. Mindez akkor szül 
kiélezett helyzetet, mikor az utómodern irodalmi szöveg olyan – etikai, teológiai 
stb. dimenziókkal is bíró – történelmi eseményhez akar viszonyulni, mint 
amilyen a Holokauszt. Az idıbeli elválasztottságnak alaptapasztalata, hogy nem 
ırizheti meg az egyedit, a sajátszerőt; csak önnön emlékezeti konstrukcióinak 
képeivel tud találkozni. A mővekben az emlék helyett az emlékezés folyamata 
tematizálódik, és ez a Bildverbot után a képekben való tobzódáshoz, 
reprezentációk és kontextusok ütköztetéséhez, viszonyulásmódok és -
lehetıségek feltárásához vezet. 

Az amerikai Holokauszt-emlékezet kutatásában különleges szerepe van 
Art Spiegelman Mausának, mint olyan mőnek, mely a másodnemzedék 
tanúságának egészen új mővészeti irányait mutatja föl. Egyfelıl a mőfaja által, 
hisz a nyelv, a szöveg a képregényben válik a legnyitottabbá a vizualitás felé. A 
Maus számtalan olyan képkockát tartalmaz, melyen egy immár ikonikussá vált 
Holokauszt-fotó vagy egyéb jel átfogalmazása, újrarajzolása látható. Marianne 
Hirsch, az utód-generációk emlékezet-alakzatait leíró utóemlékezet-fogalom 
(postmemory) megalkotója számára emblematikus mő a Maus31. Noha az, amit 
Hirsch az utóemlékezetrıl mond, evidencia annak, aki az emlékezet mindig 
utólagos, tárgyától elválasztott jellegével, a képek iránt vonzódásával, s a 
tanúságban rejtezı inherens töréssel már szembesült, e fogalom bevezetése 
mégis felhívja a figyelmünket arra, hogy most, amikor a Holokauszt 
szemtanúinak nemzedékét fölváltják az utódok, soha nem látott mértékben lettek 
izgalmassá számunkra az emlékezés folyamatai. Hirsch pszichológiai nyelvet 
hoz játékba a mővészeti és emlékezeti formákról szóló diskurzusban; 
gondolatmenetének alaplépései ezek: trauma – azonosulás – kiterjesztés – 
ismétlés; és a mőalkotás felıl nézve: képzelet – újraírás – projekció. Gyász és 
melankólia dinamikája, fluktuációja az, ami föltárul elıttünk. A gyász mindig a 
rögzítés, a kanonizálás, a jelentések megállapodása felé vezet, míg a melankólia 
                                                 
30 Ld. Barthes hasonló címő írását. In: A szöveg öröme. Osiris, Bp., 1996. 67-74. o.  
31 Ld. pl.: Marianne Hirsch: Surviving Images: Holocaust Photographs and the Work of 
Postmemory. In: The Yale Journal of Criticism, 2001/1. 1-37. o. 
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újra és újra felbontja a határokat, ismétlés, elhasonulás és jelentésszóródás 
folyamatait mozgatva. Anselm Kiefer mővészete kapcsán Lisa Saltzman teret 
nyit e különbségtétel konfliktusának mélyebb megértésére, amikor Kristeva 
melankóliáról írott könyvére hivatkozik.32 
 

4.2. Nádas Péter: Egy családregény vége 
Úgy olvasom az Egy családregény végét, mint a felejtés komplex 

folyamatának történetét, mely sokkal többet mond nekünk az utódnemzedékek 
emlékezeti tartalmainak és pozíciójának leírásánál. E folyamat „stádiumai”: az 
emlékezethez való individuális viszony kialakítása (nagyapa); a múlttal való 
viszony megtagadása (apa), majd pedig a viszonyrendszerbıl való kihullás (fiú). 
A bőn, szabadság, sors kategóriáinak értelemvesztését követjük nyomon, pedig 
ezeknek funkciója éppen az emlékezet átadható voltának, a múlt (folytatható) 
történetté rendezésének biztosítása. Nádas regénye, mondhatni, a „személyiség 
archeológiáját” tárja föl, különös tekintettel az érzéki-ösztöni szint 
jelentıségére33, és így voltaképpen az idı tapasztalatát, az idıfolyamban való 
létet teszi szemlélhetıvé, amely szimptomatikusan ábrázolódik ki a mitikus-
történelmi-érzéki síkok metszéspontját jelentı Simon Péter-i tudat szólamaiban. 
Az emlékezet megszakadása egyszerre választott és elszenvedett egzisztenciális 
állapot, mely éppúgy magába sőríti az elıdök döntéseinek következményeit, az 
idınek való kitettségben végbemenı felejtést, a Holokauszt és a kommunista 
diktatúra roncsoló hatását, mint az érzékeket érı (ki)hívásra adott egyéni választ. 
Nádas regénye a Sorstalanság egyik alapvetı gondolati szálát, a tettes és az 
áldozat közti etikai alapú megkülönböztetés kérdésessé tételét is folytatja, de 
immár nem elgondolható vagy argumentálható vonulataként a szövegnek – a 
tettes-mivolt és az áldozatiság közti oszcillálás itt érzéki aktusként jelenik meg, 
vagy képzelt illetve mitikus eseményként. (A két regény közti kapcsolatra Vári 
György is felhívja a figyelmet, természetesen saját Sorstalanság-olvasata 
alapján, melynek magja a kövesi elutasítás a ráruházott, rákényszerít sors-
narratívumokkal szemben34.) 
 Nádas regényében központi szerepet játszik az apa iránti vágy és az anya 
(kimondatlanul maradó) hiánya. Derrida Ki az anya? címő írásában az apaság és 
a tanúság összetartozásáról ír: hisz az apa esetében egy hipotézis melletti 
kiállásra van szükség35. Freud erre az alapra vezeti vissza az érzékelésen túlinak 
a teljes paradigmáját, beleértve mindazt, ami meggyızıdést és meggyızést 
igényel, mint a szellem, a logika, és mint a vallás (különös tekintettel az Atya-

                                                 
32 Lisa Saltzman: Lilith fiai. Gyász és melankólia – trauma és festészet. In: Enigma 2003/37-
38. 168. o. 
33 Szirák Péter: Az ész reménye a sors ellenében. Nádas Péter prózájáról. Jelenkor, 1995/2. 
129. o. 
34 Vári György: Kertész Imre. Kijárat, Bp., 2003. 28-32. o. 
35 J. Derrida: Ki a anya?. Jelenkor, Pécs, 2005. 13. o. 
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Istenre).36. Amit Simon Péterre próbál hagyományozni a nagypapa az „ısök 
történetében”, az az atyai szó, a logosz. Ám amikor a fia árulásával szembesülve 
fölteszi magának a kérdést: „tévedtem volna?”, akkor önnön tanú-mivoltában 
rendül meg – végsı soron, a logosz képviselhetı voltában. Mindazonáltal 
Derrida egyik alapkérdése a Freud által felvázolt fejlıdés-koncepcióval szemben 
az, hogy vajon az anyaság tényleg evidencia-e. Nádas regénye esetében ez a 
gondolatmenet termékeny olvasathoz járul hozzá. 
 

4.3. Márton László: Árnyas fıutca 
Márton László Árnyas fıutca címő regényében a fikciós szituáció 

bonyolult módon épül fel: számos áttétel jön létre történelem („történelmi 
tapasztat”, „valóság”) és képzelet, emlékezés és megalkotás, (fény)kép és 
szöveg, esszé és elbeszélés közt. A minden mozzanatában önreflexív narráció 
nem engedi kialakulni a „mindenható elbeszélı” pozícióját a szövegben, és 
megszakítja a fikciót azokon a pontokon, ahol a felidézés-megidézés 
újrateremtené az elpusztított zsidóság múltbeli világát. A regény emlékezeti 
gesztusa Utasi Csilla szerint épp szertehullása, a szöveg önfelszámolása37 – ezért 
olvassa Szirák Péter az Árnyas fıutcát emlékezet, képzelet és elbeszélés 
viszonyainak allegóriájaként38, és így merül fel Balassa Péternek az Árnyas 
fıutcáról írott tanulmányában Mártonnal kapcsolatban a valóság-koncepciónkat 
vizsgálat alá vevı „ismeretelméleti kétely” fogalma39. Az elbeszélıi 
omnipotencia fölszámolódásának allegóriája az isteni omnipotencia 
tételezhetetlen voltára is utal. A regény végének groteszk Purimspielje, 
„fordított sorsvetése” által felidézés és képzelet sorstulajdonító, az 
eseményekbıl sorsot kreáló mozzanata megszakad, leleplezıdik. Olvasatom 
sokat merít Kisantal Tamás tanulmányából40. 
 

4.4. A fényképek szerepe az újabb Holokauszt-irodalomban 
Marianne Hirsch az utóemlékezet elsıdleges hordozóiként a memóriába 

mintegy beleégett – reális – Holokauszt-képeket jelöli meg, ám ha 
következetesen átgondoljuk, hogy az (utó)emlékezı miféle mentális és érzelmi 
folyamatokat épít rá ezekre a jelekre, akkor mondhatjuk, hogy még maguk a 
valós képek is fiktívvé válnak, amennyiben a múltról kialakított fantáziák 
alapelemeivé alakulnak. Sokatmondó gesztus Márton regényében a magyar 
vidéki zsidóságot ábrázoló képek kifakulásának mozzanata, mely jelzi a fotók 

                                                 
36 I. m., 45. o. 
37 Utasi Csilla: Árnyak utcája. In: Jelenkor 2001/12. 1309. o. 
38 Szirák Péter: Szóval nehéz. A magyar prózáról 2001 júliusában. Bárka 2001/5. 70. o. 
39 Balassa Péter: A leírhatatlan pillantás. In: Törésfolyamatok. Csokonai, Debrecen, 2001. 93. 
o. 
40 Kisantal Tamás: „…egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?”. Az 
ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban. University of Jyväskylä, 
Jyväskylä, 2006. 
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által ırzött emlék-tartalmak törékenységét, kitettségét a módosulásnak, a 
feledésnek. Egészen másfajta viszonyulásmód ez, mint Pilinszkyé, akinél a fotó, 
amennyiben a tanúságot hordozó, a tanúsítottat szemlélhetıvé tévı képnek 
tartjuk, a realitás egyfajta többletével engedi kapcsolatba lépni nézıjét. 

Borbély Szilárd Halotti Pompa címő kötetének bıvített, második 
kiadásában a Hászid Szekvenciák-ciklust a Pilinszky által a magyar irodalomban 
ikonikussá avatott Auschwitz-fotó vezeti be, ám Borbély könyvének szabályai 
szerint át van rajzolva, és beilleszkedik a kötetet tagoló passió-metszetek közé. 
A Borbély-féle újrarajzolás erısen kötıdik a buchenwaldi táborban készült 
fényképeknek az utóemlékezet-kutatásban emblematikussá vált Spiegelman-féle 
képregény-verziójához; ám Borbély kötetében az átalakítás, a fotó nyelvérıl a 
rajz nyelvére való átfordítás nem a közös emlékezeti tartalomról a személyes 
emlékezet területére való átvezetést jelöli. Itt az Auschwitz-fotó újrarajzolása 
egyfelıl utal arra, hogy a „használat” során ez a kép ikonikus funkcióra tett 
szert, s bekerült egy olyan értelmezési keretbe, mely a Passióval hozza 
összefüggésbe; másfelıl viszont rá is kiterjeszti az egész kötetet átható iróniát, s 
azt a kérdést, hogy tudunk-e egyáltalán beszélni a szenvedésrıl, van-e nyelvünk, 
amivel a gyász elbeszélhetı. 

Míg Borbély az ikonikus, addig Márton az indexikus jelmőködés határait 
feszegeti fotó-utalásaival. Az Árnyas fıutca diagnózisa szerint az emlékezeti 
tartalmak kanonizált képzetekké, toposzokká alakulása egyáltalán nem a 
Holokauszt-reprezentációk specifikuma, hanem olyan elháríthatatlan folyamat, 
ami a történelemben élı ember meghatározottságához tartozik. (Ennek 
megéréséhez Sontag és Barthes munkái voltak segítségemre41.) 
 
 

5. A gyász képtelen képei 
Borbély Szilárd: Halotti Pompa (2. kiadás) 

 
5.1. A gyász retorikája Borbély Szilárd Halotti Pompa címő kötetében 
Lévinas egyik közelítı fogalma a Másik haláláról való képzeteinkhez a 

„válasz-nélküliség”, ami nála az arc álarccá válását is jelenti42. Ugyanakkor 
felelısségvállalásunk a Másikért a halál cezúráján is átível. Lévinas szerint 
annyira gyökeres tapasztalatunkról van szó, amely alapvetıen meghatározza és 
alakítja önazonosságunkat, mint a viszonyok kontextusától elkülönítve nem 
elgondolható létet. Derrida ezt többek közt a Mémoires Paul de Man számára 
címő kötetében gondolja tovább, Paul de Man munkásságát értelmezve, 
barátjára emlékezve. A gyász retorikájában a figuráció azon a ponton következik 
be, mikor a véges emlékezet a megragadhatatlan és határok közé nem szorítható 
Másikat tartalmazni, tárolni kényszerül, azoknak a nyomoknak a mentén, 
                                                 
41 Sontag, S.: A fényképezésrıl. Európa, Bp., 2007.; Sontag, S.: A szenvedés képei, Európa, 
Bp. 2004.; Barthes, R.: Világoskamra. Európa, Budapest, 2000. 
42 E. Lévinas: Mit tudunk a halálról? In: Pannonhalmi Szemle 1997/3. 30. o. 
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melyek a Másiktól származnak, írja Derrida. Allegória, prosopopeia – ezek a 
gyász, az emlékezés trópusai43. Ilyen értelemben már az igazi gyász iránti 
vágyunk, törekvésünk is a retorikai folyamatokban zajló (ezért idézıjellel jelölt) 
„gyász” keretei közt történik. Ami így kibontakozik elıttünk, az a Másik 
bennünket megelızı-meghatározó, eredendı voltának s ugyanakkor az ıt 
hordozó gyászoló emlékezettıl való függésének furcsa összjátéka – „lehetséges” 
és „lehetetlen” gyász fluktuációja. Ezt a tapasztalatot nyújtja Borbély kötete.  

Mivel a Halotti Pompa egyik leghangsúlyosabb vizuális és szövegbeli jele 
a Krisztus-test, ezért Kristevára is hivatkozom Holbein-írása kapcsán. Kristeva 
itt arról a szinte terápikusnak tekinthetı funkcióról beszél, mellyel Jézus alakja 
egyfelıl tükrözni képes legmélyebb szorongásos kríziseinket, másfelıl viszont 
meghaladásuk lehetıségeként kínálkozik föl44. Ez a tapasztalat is a Halotti 
Pompa értelmezésének hátterében áll.  

Borbély kötetének egyik fı kérdése: beszélhetünk-e feltámadásról? Ezt a 
kérdést a halál brutalitása táplálja, élezi ki. S  nyelv, ami által e kérdés 
kimondatik, épp a barokk allegória ironikus „feltámasztása”, tehát voltaképpen a 
legabszurdabb és legfeszültségtelibb nyelvhasználat, amit e kérdés számára 
elgondolhatunk. A retorikai struktúrának és implikációinak mélyebb 
megértéséhez de Man és Walter Benjamin allegóriával kapcsolatos gondolataira 
van szükségünk. 

A Halotti Pompából megtudhatjuk, hogy mi az az esemény, ami e 
textusokban mint nyomokban egy-egy allegóriájára lel rá önnön irdatlan 
jelentıségének. Az olvasás folyamatában nem csak a siratás és a memento mori 
közösségének részeseivé válhatunk, hanem láthatjuk, amint a személyes 
veszteség, fájdalom nem csak önmagát ismétli, hanem fölnyílik arra, hogy az 
emberi szenvedésrıl, a halálnak kitett élet törékenységérıl szóljon. Ez a 
felkínálkozás a Halotti Pompa gesztusa. 

 
5.2. Szövegolvasás: a Halotti Pompa második, bıvített kiadása 
A három részes kötet elsı része Krisztus halálának jele köré szervezıdik. 

Egyik fontos retorikai fogása az allegorézis kizökkentése. A szövegek a 
feltámadást kifejezetten nyelvi, a trópusok mőködésében zajló eseménnyé 
minısítik. Így viszont a Krisztus-jel sem utal semmi önmagán túlira. 
Ugyanakkor a versek utat nyitnak a Krisztussal való azonosulás témája számára. 
A disszemináció tehát a Krisztus-jelen belül megy végbe, elkülönítve egymástól 
és ütköztetve e név különbözı jelentésrétegeit. A Halotti Pompában kirajzolódó 
passiótörténet, mely a lehetı legerıszakosabb, s ahol az áldozathozatal minden 
célelvőséget, az áldozat pedig mindennémő védelmet és irgalmat nélkülöz (ily 
módon a feltámadás biztonságát is), a szenvedés realitását megélı emberre utaló 
győjtı-jellé válik. Ilyen értelemben lehet csak szó vigasztalásról e kötet 

                                                 
43 43 J. Derrida: Mémoires Paul de Man számára. Jószöveg, Bp., 1998. 49. o. 
44 J. Kristeva: Holbein Halott Krisztusa. In: Narratívák I. Kijárat, Bp. 1998. 55. o. 
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világban. Ez egészen más, mint az a reménység, mely az együttérzéshez, az 
emlékezéshez s ezeknek kultuszaihoz valamiféle jóvátétel képzetét köti. A 
váltsághalál, az áldozat, a megváltás okozatiságának visszavonása radikalizálja a 
bőn realitásról való beszédet a kötetben. 

A második rész a testet és lelket megkülönböztetı diskurzusrendet 
boncolja szét, illetve azokat az elképzeléseket, melyek e diskurzusrendben 
igyekeznek elhelyezni a szeretet, szerelem fogalmát. Ehhez kapcsolódóan veti 
fel a kötet e része a nyelv és az uralom kérdéseit is. Szonettrıl szonettre 
változik, ám mégis állandó marad a központi történet, Ámor és Psziché mítosza, 
mely az allegorikus líra, illetve az allegorikus értelmezés hagyományát játékba 
hozza, ám mégsem allegória, hanem annak ironikus látszata. Az átírt mítosz 
centruma az Ámor és Psziché közt lejátszódó nemi erıszak és gyilkosság. 
Ezáltal az uralhatatlan, a tudat számára idegen, a test-lélek dualizmusát 
meghaladó animális e versek legfıbb jelöltje. Az Elsı Könyv tapasztalatait is 
ide kapcsolva azt mondhatjuk, hogy e ponton a kötet egyik megállapítása az, 
hogy a bőn-gyilkosság-vágy-test jelcsoport a nyelv fogalomalkotó kényszerébıl 
születik; ugyanakkor viszont mindaz, amit jelölnek, eredendıen összefügg, 
összetartozik. Borbélynál a jelentés elvesztésének pusztító potenciálja 
mutatkozik meg. A nyelv a gyilkosság elfedésének, az önbecsapásnak és a 
Másik becsapásának eszközévé válik. 

A harmadik rész a hászid kegyesség jellegzetes gondolkodásmódját, a 
kabballisztikus-messianisztikus szemléletet választja beszédmódja alapjául. És 
ugyanúgy a személytelen költıi diskurzus fölépítésére használja, mint az elızı 
két rész a maga forrásait. E részben minden szétfoszlik, ami Jézust a zsidóságtól 
elválasztaná – a Messiás-versekben ı az, aki eljön; és jelen van Holokauszt-
versekben, együtt pusztul el a többiekkel. A Halotti Pompa itt reflektál 
leginkább a Holokauszt utáni teológiai irányzatokra – ilyen a kereszténység 
zsidó gyökerének hangsúlyozása, az önmagát megszüntetı, az önmagába 
visszahúzódó, a szenvedı és a gyenge Isten képzete is. Ám a teológia újraírása a 
Harmadik Könyv jellegzetes iróniájának jegyében áll, mely abból az 
áttörhetetlen elválasztottságból is fakad, hogy ezek a szövegek egy eltörölt, leölt 
kultúra hangján szólnak úgy, mintha élnének. E rész egyik következtetése, hogy 
az Isten létérıl való beszéd értelmének záloga immár nem Istennél, hanem a 
szenvedı embernél van, sıt, a megölt, elpusztított embernél. Ennyiben 
elérhetetlen; s ennyiben csak az abszurditásig kiélezett prosopopeia iróniája által 
közelíthetünk hozzá. 
 

5.3. Következtetések 
Walter Benjamin szerint a barokk allegória teljes körő megértéséhez nem 

lehet figyelmen kívül hagyni annak teológiai beágyazottságát45. Borbély ezt 

                                                 
45 W. Benjamin: A német szomorújáték eredete. In: W. Benjamin: Angelus Novus. Magyar 
Helikon, Bp. 1980. 426. o. 
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mérhetetlenül termékenyen használja kötetében, hisz az elvárások 
megszakításával, a szemléletek ide-oda váltásával éppen a teológiai szférának a 
poétikaira való rávetülését, illetve a poétika által föltárt radikális paradoxitásnak 
a teológiai szemléletbe való betörését éri el. 

Benjamin azt írja, hogy amennyiben az allegorézis tudatában van önnön 
anyagiságának, anyaghoz-kötöttségének, annyiban önnön megromlott 
természetének, „bőnösségének” is. Ekképpen az allegória már magában hordja 
saját mélységes vereségét.46 Az Ámor- és Psziché-szekvenciák foglalkoznak a 
nyelv bőnösségével – az absztrakció, a tárgyiasítás, a megnevezés kényszerével 
mőködı nyelv hasítása a Halotti Pompában ugyanakkor nem a paradicsomi 
beszéd egységét, hanem már az erıszak tagolatlan kiáltását fedi el. 

Az allegória teológiai beágyazottságának legfontosabb mozzanata 
Benjamin meglátásában az, hogy az allegorézis mégiscsak a természet, a test, az 
anyag (és a nyelv) megválthatóságát jelzi47. Retorikai értelemben az ekképpen 
megvalósuló transzgresszió végsı soron a nyelv reményét, mondhatni, a 
fogalomalkotás, tárgyiasítás, reprezentációs hasítás kényszere alatt álló – nem 
élı – nyelv megváltását modellálja. Borbély kötete átvilágítja ezt a szemléletet. 
Erıteljesen retorikus – és e tekintetben tudatos – líra van elıttünk, és egyfajta 
dekonstruktív kritikával mutat rá a retorikán való kívülkerülés lehetetlenségére; 
amit egyébként Benjamin már meg is nyitott azzal, hogy az allegóriának a 
tudásban, ismeretben, anyagban, készítésben való megalapozottságát 
hangsúlyozta. Voltaképpen csak ily módon jelölhetı ki a nem-megnevezhetınek 
a helye, a nárcisztikus introjekciónak ellenálló „lehetetlen gyász” régiója, mely 
mégis teret adhat a Másik emlékezetének. Az allegória ironikus felélesztése a 
Halotti Pompában nagyon radikálisan jelzi a „lehetséges” határát, és a 
„lehetetlen” helyét üresen hagyja. 
 Az elhatárolás még valaminek jelzi a helyét – de nem tölti, mert nem 
töltheti be azt. Derrida a Kosokban a gyászmunka, a „lehetséges gyász” 
introjekcióját „normának”, normatívnak nevezi – ekképpen az introjekciót gátló 
megszakítás normaszegıvé válik. A megbocsátás kapcsán Derrida ugyanezt a 
szót használja, amikor elhatárolja azt a célszerőség minden képzetétıl. A valódi 
megbocsátás nem a gyászmunka egyensúlyára, „az emlékezet gyógyítására” 
törekszik – ily módon ha megtörténik, akkor csakis a lehetetlen 
megvalósulásaként, a megbocsáthatatlanra adott válaszként mehet végbe48. A 
Halotti Pompában a megbocsátás helye nem azért marad üresen, hogy 
megtagadtassék, hanem hogy megadassék ez a lehetıség. 
 
 
 

                                                 
46 Benjamin, 436. o. 
47 I. m., 446. o. 
48 J. Derrida: A megbocsátásról. In: Pannonhalmi Szemle 2002/1. 3-4. o. 
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A FELHASZNÁLT SZAKIRODALOM ÉRTÉKELÉSE , A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA  
 
A kutatás egyik fontos eredményének tartom, hogy kibontakozott elıttünk az a 
feszültség, ami egyfelıl a tanúság etikai és teológiai vonatkozásai, másfelıl a 
tanúsító szöveg retorikai meghatározottsága között áll fönn.  

A Holokausztról való beszéd természete szerint elválaszthatatlan az etikai, 
teológiai kérdésföltevéstıl – ezért a Holokauszt emlékezetét hordozni igyekvı 
mőalkotás poétikai és esztétikai aspektusához is elkerülhetetlenül hozzátartozik 
az etikai (illetve teológiai) reflexió. 
 Adorno képtilalommal kapcsolatos nézeteit dolgozatomban úgy tekintem, 
mint a Holokauszt okozta törésre adott legprimérebb válaszreakciót a 
mővészetfilozófia részérıl, amely viszonypontként kíséri végig a Holokauszt-
reprezentáció esztétikáját több generáción keresztül. A Bildverbot szívében a 
szenvedı, elpusztított ember egyediségének, méltóságának megırzése áll, az 
emlék elhatárolása a totalizáló diskurzusoktól, metaforizációtól. Ezt emelem ki 
legmeghatározóbb etikai mozzanataként; s mivel e gondolat 
megfogalmazásához Adorno a bálványkészítés tiltására és a testi feltámadás 
elvére is utal, itt fedezem fel az egyik érdekes találkozási pontját az esztétikai és 
teológiai diskurzusoknak. A képtilalom a nyelv mimetikus, reprezentációs 
funkcióit akarja megszólítani, tehát eredendıen retorikai szemléletben fogant 
elıírás. Ugyanakkor szembe kell néznünk vele, hogy a tanúság képtelen az 
emlékezet figurációjának hatásaitól „megoltalmazni” tárgyát. Nagyon fontos 
számomra Michael Rothberg azon megfigyelése, hogy Adorno 
gondolatvilágában „Auschwitz” már metaforikusan, az „Auschwitz után” 
idıhatározó kronotoposzként mőködik; maga a Holokauszt eseménye pedig a 
totális rossz, totális bőnösség leleplezıdésének modelljeként szerepel. Már a 
képtilalom is – noha szándéka ezzel ellentétes – figuratív módon tekint a 
Holokausztra; méghozzá a tanúság eredendı retorikai meghatározottsága miatt. 
Adorno szerint az egyedüli terep, ahol megvívható lehet az emlékezet 
megszólaltatásának küzdelme: a mővészet. (Tanulságos, hogy hírhedt 
mondatának felszínes félreértése folytán vált a másod- és harmadgenerációs 
Holokauszt-reprezentáció kutatói szemében a dokumentaritás védelmezıjévé, és 
a mővészi emlékezés elutasítójává.) 

A magyar Holokauszt-irodalom általam vizsgált alapító szövegeinek 
esetében, mondhatni, a Pilinszky-életmő kínálkozik a teológiai, a Sorstalanság 
és a hozzá kapcsolódó szövegek pedig az etikai megközelítés terepéül. A 
Pilinszky-életmőben többféle választ kaphatunk arra, hogy miképpen 
gondolható el a kereszténység hagyománya és a Holokauszt eseménye közti 
viszony. Ez a Pilinszky-recepció egyik fontos, a figuratív nyelvhasználatra 
vonatkozó vitájáig is elvezet, melyet Mártonffy Marcellen és Vári György 
keresztül mutatok be – a kérdés az, hogy vajon a Holokauszt és a Passió között 
metaforikus vagy metonimikus kapcsolatot létesítenek-e a versek. Az Apokrif az 
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életmő teodíceai irányultságú kérdésfeltevésének csomópontja – benne, és a 
hozzá hasonló szemlélető szövegekben ez az ellentmondásos, megtört viszony 
nem metaforikus kapcsolatok által fejezıdik ki, hanem speciálisan komplex, 
megszakításos versnyelven keresztül. Az életmő másik – késıbbi – válaszát a 
Holokauszt és a Krisztus-esemény kapcsolatának kérdésére egy sőrő 
megfeleltetéses viszonyokat alkotó nyelv hordozza, mert ekkor „Auschwitz” 
már az egzisztencia és bőnösség összefüggését, a Passió alapeseményébe való 
beleilleszkedését kutató líra egyik jele. (A kétféle szemlélet közti különbségtétel 
hiánya meghatározza Jelenits István és Balassa Péter Harmadnapon-olvasatát.) 
 Pilinszky esztétikai írásaiban nem találunk reflexiót arra a tapasztalatra, 
hogy a tanúság természete szerint eleve retorikus. (Nagyon érdekes ilyen 
szempontból egymás mellé tenni az abszolút illetve a Végtelen tanúságáról író 
Ricoeur és Lévinas gondolatait Derrida Hit és tudásának a vallási diskurzus 
tanúsító beszédaktus-mivoltára vonatkozó részeivel. Mondhatjuk, hogy minél 
radikálisabb annak a belátása, hogy a tanúsított léte az ıt konstituáló állítástól 
függ, annál inkább kiélezıdik a tanú elkötelezıdésének, „kezeskedésének” 
kérdése.) Míg az Apokrif esetében olvasatunk a jellé, írássá váló tanúról 
tartalmazza ezt a felismerést, addig az esztétikai írások, melyek sokat és sokszor 
foglalkoznak mővészet és tanúsítás illetve a Holokauszt tanúságának 
kérdéseivel, nem látnak rá erre a meghatározottságra, és ilyen értelemben saját 
retorikai folyamataikra sem. (Ebbıl számomra az a belátás is fakad, hogy 
olvasatainknak fontos különválasztaniuk Pilinszky esztétikájának és lírájának 
befogadói tapasztalatát.) Tanúság és mővészet összetartozása Pilinszkynél, 
Adornóhoz hasonlóan, nagyon hangsúlyos, de nála expliciten megjelenik a líra 
emlékezete általi „jóvátétel” eszkatologikus bizalomban gyökerezı mozzanata 
is, mely a politikai teológia szellemi rokona. 
 Mővészet és emlékezet kapcsolatának kérdése Kertész Imrénél már fikció 
és emlékezet kapcsolatává alakul, és teljességgel mentessé válik a jóvátétel 
reményének képzetétıl. A Sorstalanságnak alaptapasztalata, kiindulópontja az 
emlékezet figurációja; ezért olyan megalkotottságot választ, mely leépíti mind a 
kanonizált emlékezetformákat, mind a biografikus élmény-elbeszélés 
horizontját: ez pedig az ironikus regény-nyelv mélységesen összetett struktúrája. 
Az utóbbi évek Sorstalanság-recepciója kitőnı leírását adta annak a leépítı-
leleplezı gesztusnak, melyet a regény emlékezet és metaforizáció, illetve 
emlékezet és narrativitás tekintetében végez. Ugyanakkor nem gondolom azt, 
hogy Sorstalanság-értelmezésünknek e ponton kell megállnia, és itt 
bocsájtkozom vitába Vári Györggyel és Kaposi Dáviddal – úgy vélem, e pontról 
továbbindulva jutunk el a regény leghangsúlyosabb értelmi rétegéig. Magam a 
Sorstalanságot a legteljesebb mértékben úgy olvasom, mint amely a mimetikus 
felidézés lehetetlenségének belátása után inkább valóságfeltáró modellként 
beszél a Holokausztról – s a valóság pedig, amit a maga sokrétő módján feltár, 
identitásképzı-etikai elbeszéléseink elégtelensége, s e (fedı-)narratívák alatti 
gyökeres kitettségünk a rossznak. Kertész szerint minderrıl nem a 
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szellemtudomány, hanem a regény nyelve hivatott beszélni; ezért a 
Sortalanságot nem vizsgálom együtt esszéivel, hanem inkább két, a regényhez 
szorosan tartozó, és erıteljesen mesterséges-áttételes retorikájú szöveggel, 
melyeket összefoglalóan „bőn-paraboláknak” nevezek.  
 Kertész regénypoétikájának ironikus mozzanata már az utódnemzedék 
mőveihez vezet át. A generációváltással bekövetkezı változást abban látom, 
hogy egyre nagyobb mértékben fordul a szövegek reflexiója az emlékezés 
aktusai és ezzel összefüggésben az emlékezés retorikai megalkotottsága felé. Ez 
természetes, hiszen az utód nem a primér érintettséggel, hanem a közvetített, 
kanonizált jelekkel, a múltbeli esemény eltávolodásával, átalakulásával 
találkozik – ezt összefoglalóan akár felejtésnek is nevezhetjük. A tanúság etikai 
mozzanata mindazonáltal megmarad: de immár, úgy látom, a pontosságigény 
inkább a felejtés folyamatainak feltárására vonatkozik e szövegekben. Ilyen 
Nádas regényében a Simon Péter-i tudat következetes megmaradása az érzéki-
képzelt szféra nem-tudásában, vagy Mártonnál a „mindenható” elbeszélıi 
szólam lépésrıl lépésre való dekonstrukciója. (Noha Nádas-olvasatomnak alapja 
Balassa Péter munkássága, mégis sokkal radikálisabbnak találom a regényt, mint 
ı, a kiüresedés, hagyományvesztés, jelentésvesztés folyamatai tekintetében.) 
 Fenntartásokkal hivatkozom az amerikai szakirodalom diagnózisára az 
utódgenerációk Holokauszt-reprezentációjának képi fordulatáról, noha a 
legteljesebb mértékben elfogadom, hogy a „tudás”, amivel utódként ma 
rendelkezünk, voltaképpen kanonizálódott, sıt, ikonikussá vált képek-jelek 
halmaza. Hallatlanul érdekes szegmense a Holokauszt-irodalom kutatásának a 
fotó-utalások értelmezése. A fénykép az utódnemzedéki szövegekben egyáltalán 
nem a felidézés médiumaként, hanem inkább az emlék képpé-merevedésének 
jelzéseként szerepel, veszteség és halál nyomszerő indexeként, vagy metaforikus 
viszonyokat ábrázoló ikonizálódott jelként. Egészen más ez, mint a feltárulás és 
azonosulás lehetıségeit nyújtó Auschwitz-fotó volt Pilinszkynél. Fontos 
hangsúlyoznom, hogy miként az amerikai szakirodalom számára óriási 
jelentıségő Spiegelman Mausában a buchenwaldi fényképek képregénnyé 
rajzolása, úgy lehet a hazai kutatásnak egy meghatározó tapasztalata a Pilinszky 
által leírt fénykép átrajzolása Borbély Szilárdnál, belerajzolása a Halotti Pompa 
második kiadásának ironikus kontextusába, a barokk Krisztus-metszetek közé. 
Borbély gesztusának tanulmányozása ugyanis további felismerésekhez juttathat 
el bennünket, s nem csupán ahhoz, hogy emlékezetünkben a kanonizált képekre 
sajátos tartalmak rakódnak rá, és így e képekkel való találkozásokban inkább 
önnön emlékezetkonstrukcióinkkal szembesülünk. Borbélynál az átrajzolás már 
a gyász áttételességét, a gyász retorikáját teszi szemlélhetıvé. 
 Pilinszky és Kertész Holokauszt-reprezentációja, noha egészen eltér 
egymástól, mégis hallatlanul erıs hagyományt jelent a mai magyar irodalom 
számára; továbbvitelére sok példát látunk. Az általam vizsgált 
szövegkorpuszban e tradíció továbbgondolásával és vitájával egyaránt 
találkozhatunk – úgy vélem, összetartozó, egymással párbeszédben álló mővek 
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együttesérıl van itt szó. Borbély Szilárd kötetében számtalan Pilinszky-utalás 
van, ezen kívül eddigi munkássága többször reflektál Kertészre, Nádasra, 
Mártonra. A viszonyulásmód egyáltalán nem mentes a kritikától, s az így 
kibontakozó dialógus nagyon termékeny. 

A Halotti Pompa a szenvedésrıl és halálról való beszéd tanúságát a gyász 
irányába mozdítja el. A Másikra, annak halálára való emlékezés itt magába 
győjti a siratás nagy hagyományait, a megfeszített Jézusról és a Holokausztról 
való beszédet egyaránt. Visszatérnek a szenvedéshez való viszonyulás etikai és 
teológiai kérdései; a szövegek radikálisan beszélnek az ember rosszra való 
hajlamáról és az Isten mindenhatóságának, jóságának megkérdıjelezésérıl. 
Ugyanakkor mindennek a foglalata a kötet sajátos, erıteljes iróniája. A 
feltámadás kétségének kimondásához a versek olyan beszédmódot választanak, 
melynek hagyománya épp a feltámadás hitében gyökerezik. Borbély liturgikus 
versformákat használ, és „feléleszti” a barokk allegóriát – ám ez az allegória 
ironikus feltámasztása. Azok a kritikák, melyekre a Halotti Pompa olvasásakor 
hivatkozom, leginkább a hit építményének a vallásos mővészet nyelvén való 
lebontását hangsúlyozzák (ld. Dérczy Péter, Márton László, Mikola Gyöngyi 
írásait). Termékeny volt Vasatyán Tamás olvasatával találkoznom, és 
megkeresni azt a pontot, ahol az én befogadói tapasztalatom más, mint az övé. 
(Természetesen ez abból is fakad, hogy én a kötet második és bıvített kiadásával 
foglalkozom.) A két értelmezés különbségét jól jelzi, hogy mást-mást emelünk 
ki a Halotti Pompa fontos szellemi hátterét képezı elméleti mőbıl, A német 
szomorújáték eredetébıl. Az allegória – mint a gyász beszédének egyik 
alaptrópusa – a kötet megértése szempontjából nagyon fontos szerepet játszik. A 
Halotti Pompa egyik következtetése az, hogy feltámadás-képzetünk voltaképpen 
allegorizáción alapul. Annak a tapasztalatnak a következetés végiggondolása 
vezet ide, hogy a tanúság – s ily módon a vallás tanúsága is – alapvetıen 
retorikailag meghatározott. Walter Benjamin szerint a barokk allegória 
tudatában van saját materialitásán keresztül bőnösségének és kudarcának, ám 
ebbıl sarjadzik ki egy átfordítással a feltámadásra való utalás „apoteózisa” is. 
Borbélynál a megszakításos, ironikus allegorézis nem ehhez az „apoteózishoz” 
vezet; ugyanakkor ezzel azt a nem-megnevezhetı helyet is körülhatárolja, amely 
a nárcisztikus introjekciónak ellenálló „lehetetlen gyász” helye; ahol – 
számunkra elérhetetlenül, de mégis – ott van a Másik emléke. 
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