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Narratívátlanság

Kulturális sémák és a Sorstalanság


A Holocaust viszonylatában mesterségesnek tűnik elhatárolni fikciót és nem fikciót, filmet, történetírást, regényt és memoárt vagy akár a szóbeli tanúságtételeket. Mindezen szövegek egymást olvassák és együtt alkotják azt a szöveguniverzumot, amit úgy hívunk: Auschwitz. A probléma, ami a kezdetektől fogva foglalkoztatott, az volt, hogy a Sorstalanság miként viszonyul egyéb Holocaust-szövegekhez, így például a szóbeli emlékezésekhez. Megelőlegezve a későbbieket, úgy gondolom, hogy ez a regény, bár semmiképpen sem olvasható úgy, mint „hiteles beszámoló a borzalmakról”, mégis az elemzés mélyebb szintjén jelentős hasonlóságokat mutat a szóbeli tanúságtételekkel. Véleményem szerint a Sorstalanság középpontjában ugyanis az a mechanizmus áll, melyet e tanúságtételek igen markánsan mutatnak fel, s melyet az „ellenállás a narratívának” kifejezéssel illethetnénk.
De milyenek is ezek a szóbeli tanúságtételek? Traumaemlékek esetén általánosan jellemző, hogy az emlékező elbeszélése szétesik, inkoherenssé válik. Holocaust-emlékezések esetén azonban nem pusztán erről van szó. Az említett szerzők egy olyan folyamatot mutatnak be, mely végén a szelf elbeszélése, szerintük, megtörik, „kettéosztódik”. Az emlékezeti beszámolókban a felszínen mindig van egy hang, mely a kultúra narratívái szerint formálja egykor volt önmagát – következésképp jelenbeli önmagát is. Ugyanakkor ezzel a hanggal párhuzamosan, jóllehet többnyire elnyomva, kutatóink értelmeznek egy másik elbeszélési-emlékezési módot, mely az események felidézésekor nem hajlandó a rendelkezésére álló narratívákat és kulturális fogalmakat használni.
Narratívák tehát a Holocaust-emlékező esetében sok esetben nem elegendők az autentikus önkifejezéshez, mi több időnként éppen meggátolják azt. Amennyire átengedi magát az emlékező ennek az antinarratív hangnak, annyiban válik értelmetlenné közössége – és önmaga számára is! Kizáródik a közösségből, amennyiben nem hajlandó annak fogalmi készletét elismerni és felhasználni. Narratívák és kulturális keretek ugyanis nem pusztán a múlt megjelenítésének jobb-rosszabb módjai, hanem egy közösség fenntartásának és újraalkotásának eszközei. Tagadásuk a közösség tagadása. A kulturális narratíváknak ellenálló, vagy megfelelni nem tudó emlékek így, hiába egy emlékezeti folyamat eredményei, szociális értelemben mégis közvetíthetetlen emlékeknek, nem-emlékeknek bizonyulhatnak.
A fenti előzetes megállapítások után most rátérnék a Sorstalanság elemzésére. Értelmezésemben Köves Gyuri is bizonyos narratívák és elutasításuk között ingadozik az egész mű során, így illusztrálva a Holocaust-szóbeli emlékezések tanulságait. Köves önértelmezésében és az események megértésében  azok a készen kapott narratívák állnak rendelkezésére, melyek a befogadói elvárást mozgatják és a mindennapos megértés kereteit alkotják. Ahogy a Holocaust-túlélők beszámolóiban is időnként feltűnik egy hang, mely ellenáll a jelenlévő narratíváknak, úgy regénybeli narrátorunk, Köves György egész személyisége e dinamika köré épül fel; ha különböző tudatossággal is. Ezért gondolom úgy, a Kertész-regény mintegy tematizálja a Holocaust-emlékezeti beszámolókból megismert „ellenállás a narratívának” jelenségét. A következőkben az előadás keretein belül néhány beszédes példával igyekszem alátámasztani az értelmezésemet.
Bár a regény már az elejétől kezdve problematikusan kezel bizonyos kulturálisan problémátlan fogalmakat, mégis egy jelentős verés után a olvassuk a következőket: „… ennek a napnak a végén éreztem, hogy valami megjavíthatatlanul tönkrement bennem…” (214.) E ponttól kezdve Köves már semmilyen mértékben nem tudja magáénak a külvilág etikai rendszerét, s igyekszik kiölni magából mindenfajta olyan cselekvést és reflexet, melyek a preauschwitz világban meglehet a túlélést szolgálták volna. Ekkortól jórészt a diszkontinuitás „narratíváját” éli Köves György, ahogy azt hamar e kijelentés után illusztrálja is. „... ha ... mögöttem ilyenkor valaki a sarkamra hágott, azt pillanatnyi habozás és minden további nélkül meg tudtam volna ölni – ha meg tudtam volna, persze, s ha mire kezemet fölemeltem, el nem feledem már, mit is akartam tulajdonképpen” I.m. 218. Mindennapi morál diszkurzusát már nem tudja magáénak, s bár a mű mindezen fogalmakat mindvégig problematikusan kezeli, innentől válik a tábor-lét szinte kizárólagos jellemzőjévé: Köves e ponttól a láger előtti lét előfeltevéseit, fogalmi rendszerét, morális reflexeit és morálisan motivált attribúcióit elutasítja. Íme, a részletes elemzés előtt, talán a leg: „... teli rakományából egynéhány fagyottan kicsüngő sárga végtagot, aszott testrészt is megpillantottam: összébb húztam magamon a takarómat, nehogy meg találjak valamiképp hűlni...” I.m. 286.   
Az Életben maradás heroikus toposza például központi eleme kulturális hagyományunknak, e hagyományt azonban a Sorstalanság narrátora nem képes tapasztalatába építeni. A következőket halljuk, amint a félholt lágerlakók közül valaki tiltakozik az ellen, hogy egy katona elvigye meghalni: „- Was? Du willst noch leben? – kérdezte [ti. a katona], s csakugyan, ezt magam is furcsa, mivel sem indokolható, egészében meglehetősen oktalan dolognak találtam abban a percben. Akkor is tettem föl: magam részéről értelmesebb leszek.” I.m. 238.  E szövegrész élni akarásról és heroizmusról szóló jelenbéli koncepcióinkkal áll szemben. Ugyanakkor, épp a magyar Holocaust-irodalomban, Radnóti Miklós nyomán, él egy irracionális-heroikus séma, amely ugyanerről az alapról indul ki (ti. hogy életnek és akarásának már semmi értelme) és éppen ezért foglalhatja el végül a trónt morális rendszerünkben. Radnóti Erőltetett menete a Sorstalanság idézett helyéhez hasonló belátással, az életről való racionális lemondással indul („Bolond, ki földre rogyván fölkél, és újra lépked”). A racionális lemondást azonban a vers végén az irracionális-heroikus mégis-élni-akarás motívuma követi („de hisz lehet talán még! a hold ma oly kerek! / Ne menj tovább, barátom, kiálts rám! s fölkelek!”). Racionalitás kulturális sémája tehát fölülíródik, ám ami fölülírja, az egy másik kulturálisan osztott séma, irracionális-heroikus élni akarásé. Ezért lehet, hogy racionális lemondás aktusa nálunk nem okoz értetlenséget a befogadóban – várja ugyanis a narratíva folytatását, a radnótis koreográfia szerint.
Ezt az interpretációt azonban esetünkben hamar aláássa, hogy Köves az idézett résztől folyamatosan olyan, Élet, Élni akarás és egyéb magasztos, táboron kívüli eszmények szempontjából sokadlagos kérdésekkel hajlandó kizárólag foglalkozni, hogy fog-e fájni és hogy vajon Buchenwaldban is az a szokás, mint Auschwitzban, tehát hogy gázzal ölnek-e. Ez pedig már alapcsengésében is erősen ellentmond a „csak a képzelet szabadulhat” elgondolásának. Amint elhatározza a halált, Köves már nem Fannit, látja szőkén, hanem aktuális helyzetét igyekszik legjobban kifuttatni. Nem szeretné, ha fájna. Köves is életben marad azonban, ám az életben maradás elhatározása szintén minden heroikus sémán kívül áll. „... répaleves illatára ismertem. Kár volt, mert ez a látvány, ez az illat indíthatta el, pedig már zsibbadt mellemből azt az érzést, melynek növekvő hulláma még kiszáradt szememből is pár melegebb cseppet volt képes az arcomat áztató hideg nedvesség közé préselni. S hiába minden megfontolás, ész, belátás, józan értelem, mégse ismerhettem félre valami halk vágyakozásféle lopott, mintegy az esztelenségétől szégyenkező s mégiscsak egyre makacskodó szavát: szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban.” Kertész (1998a) 240. Nem Fanni, szőkén, hanem a répaleves. Az irracionális heroizmus pedig nem söpri el az igazat mondó, de sémáinkkal hadakozó „józan észt”. Az irracionális élni akarás nem heroikus (vö: „szeretnék kicsit még élni”), éppen hogy aheroikus, a beszélő maga számára is érthetetlen és elfogadhatatlan. Racionalitás mellet az élni akarás hangja mintegy maga is szégyenkezve jelenik meg. 
Hasonlóképp, amikor az orvosnál letagadja hasmenését: „észleltem, hogy hangom ... azt mondja erre: - Nein -, gondolom, még mindig, még most is csak hiúságból”. I.m. 243. A hiúság, tehát, ami itt életet „ment” (hisz akinek hasmenése van, azzal több a baj, célszerűbb tehát mihamarabb megszabadulni tőle), nem a furfang, nem a józan ész, de nem is irracionális-heroikus akarat, hanem valami, éppen mindezek ellenében. Lawrence Langer úgy találja, a jelenkori hallgató (s ennyiben maga a tanúságtevő is, aki a jelenben hallgatja magát) különösen érzékeny arra, hogy ha egy élet megmenekül, ott rendszerint valami heroikus gesztust kell keresni. Esetleg szerencsét, de semmiképpen sem olyan tagadnivaló motivációt mint hiúság. Szégyenkezni pedig aztán végképp nem kell érte. 
A megmenekülési történet következő állomása, amikor betegszobájából felnyalábolják és elviszik, amit ő azzal igyekszik megakadályozni, hogy egy rúdba belekapaszkodik: „... csak amúgy találomra, ösztönösen, hogy így mondjam. Még röstelltem is a dolgot egy csöppet: akkor is tapasztaltam, hogy mennyire megtévesztheti, úgy látszik, értelmünket, mily igen megnehezítheti dolgunkat mindössze akár csak egy pár napi élet.” I.m. 253. Köves ezen a ponton is ellenáll cselekvésének heroikus-irracionális értelmezésétől. Az életben maradásért való küzdelmet puszta reflexnek minősíti, s mint ilyet, nem az emberi lélek mindennapi racionalitás feletti, hanem éppen egy szubhumán gesztusként látja, melyért utólag is szégyenkezik.
Ha lehet, még ennél is hősibb narratívákat hív elő az olvasóban szökés, menekülés gondolata. Még a korábban említett fordulópont megtalálása előtt olvassuk róla, hogy több módja is volt. Köves, mint mondja, az elsővel élt: „van egy területe a lelkünknek, amely – amiképpen tanultam is – csakugyan, az ember mindenkori, s eltulajdoníthatatlan birtoka. Igaz tény: képzeletünk még a rabságban is szabad marad.” I.m. 196.  A belső szabadság korábbiakban említett koncepciója köszön e szövegrészletben vissza. Menekülés hősi narratíváját jól láthatóan egy másik kulturális séma alapozza meg: az ember dualista képe, a gyötrődő testben sértetlenül megmaradó (felsőbbrendű?) emberi lélek koncepciója. Nem más ez ehelyütt, mint a kontinuitás apoteózisa: a befogadó pedig hátradől, lévén ez a kép teljesen megerősíti abban a részben Viktor Frankl pszichológus nyomán szélesen osztott elképzelésben, hogy a lágerek az én legbelsőjében, szubsztanciájában nem képesek kárt tenni, az autonóm és szabad marad. Mint láttuk, a későbbiek, azaz a répaleveses epizód, radikálisan lerombolják e képzetet, ám már e szakaszban is vannak figyelemreméltó dolgok.
Menekülés e legszerényebbként illusztrált módjával szemben nemsokára érkezik a legmagasztosabb: a szökés. Mivel mindennapos sémáink az imént lettek aktiválva, különösen lázadónak tűnik, ahogy szökésről egy olyan perspektívából kapunk képet, amelyhez nem vagyunk hozzászokva. Nem narrátorunk szökik, s saját lelkiállapotáról beszámolva írja, hogy az első elismerés, fölbuzdulás után „meglehetősen dühösek voltunk rájuk mindahányan, már éjjel, úgy kettő-három óra tájékán, amikor büntetésből a tettük miatt, még mindig az appelon álltunk ...” I.m. 202. (Franklnál egy ízben szintén áll a tábor. Krumplilopás történt ugyanis. „Miután a táborvezetés erről tudomást szerzett, a tettes kiszolgáltatását követelte, ellenkező esetben az egész táborra egynapos teljes böjtöt rónak ki. Természetesen [!] 2500 bajtárs [!] inkább koplalt, mintsem egyikünket akasztófára adjon.” Frankl (1988) 86. )
Menekülések lezárásaként pedig ezt olvashatjuk Kertésznél: „De sem makacsság, sem imádság és semmiféle menekülés sem szabadíthatott meg egy dologtól: az éhségtől. ... Erre volt csak szemem, ezt szolgálhatta csak egész értelmem, ez irányíthatta csak minden tettem” Kertész (1998a) 203. Nem sokkal képzelet hatalmának kinyilatkoztatása után egy egészen más tényező mindent elsöprő hatalmáról olvasunk. Úgy vélem, jól illusztrálja ez, ahogy a két elbeszélői hang, kulturális és kultúrán kívül, morális és mindenfajta erkölcsön túli folyamatosan együtt és egymás ellenében létezik. Ahogy Langer gyakran tapasztalta, az elvont, összegző megállapítások könnyen illeszkednek a háborún kívüli fogalomkészlet által kínált keretekbe majd az ezekre hozott egyedi, élményszerű emlékek pedig gyakorta lerombolják a felállított és kijelentett sémákat. Esetünkben is így történik: a spirituálisan rezisztens individuum kulturális toposza helyett narrátorunk végül, mint oly sokszor a regényben „az ember nem volt más, mint egy éhező gyomor” wieseli metaforáját választja. 
A lágerlét utolsó pillanata, a szabadság eljövetele ismét egy olyan pont, ahol narratíva és antinarratíva összecsap. Szabadság fogalma egy olyan kulturális sémát adna az elbeszélőnek, mellyel történetét megfelelő módon lezárhatná. A szabadság pillanata ugyanis egy olyan pont, ahol a „kulturált” befogadó befejezhetőnek véli a koncentrációstábor-történetet: a hagyományos értelemben egy „ezerevés” kulturális eszménnyel („Szabadság, szerelem…”) kiváló végpontot adhatna egy Holocaust-narratívának, ahol a happy end, még ha maga a kifejezés is abszurd, adott lehetne. Franklnál adott is: „Pacsirták szállnak fel a magasba, hallod öröméneküket és ujjongásukat a szabadban. … És akkor … térdre borulsz .[!] … abban az órában kezdődött meg új életed – azt tudod.”  Frankl (1988) 94. 
Nem csoda, ha szóbeli beszámolókkal szembeni implicit igény a szabadság, felszabadulás, mint végpont felállítása, melynek viszont ezek a beszámolók gyakorta ellenállnak. Hasonlóképp, mint a Sorstalanság elbeszélője. Amikor szabadságukat kihirdetik, Köves nem éppen a konvencionálisan elgondolt módon reagál: „De hiába figyeltem, tőle is, mint előtte mindenkitől, csak a szabadságról hallhattam, s egyetlen célzást, egy szót sem az elmaradt levesről.” Kertész (1998a) 298. Az eszme, a háborún kívüli világ morális kategóriája helyett az itt-és-most prózai igényei diadalmaskodnak. Sőt, Kertész tovább megy, amikor főhőse néhány sorral odább már arról sajnálkozik, bizony pár nem napja még nem történhetett olyan, hogy ne kapjanak levest. Csak akkor nyugszik meg, miután végre enni kapnak, „akkor dőltem csak megkönnyebbülten a párnámra vissza, s akkor gondoltam csak ... magam is a szabadságra.” I.m. 299. Élet, lélek, menekülés kulturális sémáinak lerombolása után az igényelt értéktelített, katartikus végponttól, szabadság fogalmától is meglehetősen messze kerültünk. Köves nem hajlandó az eszmét beleolvasni saját történetébe: gyomor és szabadság összecsapnak, és Köves kizárólag éhséget érez.
 A kulturális keretekre tehát sorra nemet int Köves. Nincs időm részletesebben kitérni rá, de erre a sorsa jut végül a Holocaust talán leginkább széles körben leterjedt értelmezősémája, zsidóság identitáskategóriája is. Ezt a zavarbaejtően sok oldalról támogatott identitást, amit mind a nácik, mind pedig saját zsidó közössége örömmel erőltetne Kövesre, ő a regény végére egyértelműen elutasítja. Úgy vélem, a fentiekben elmesélt, még jórészt passzív rezisztencia, a mű végén tudatos reflexióba és ellenállásba fordul, amikor Köves azt mondja: . „Most már tudom, mit jelent az, hogy ’zsidó’: semmit, nékem s eredetileg legalább semmit, míg csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz, nincs más vér és nincs egyéb, csak … adott helyzetek vannak és bennük levő újabb adottságok.” 
Ezen a ponton Köves végleg és expliciten elutasítja azt az értelmezést, hogy önmagát esszenciálisan „történeti” zsidóként definiálja, hogy egy olyan történeti séma keretei között kapjon Köves Györgyként jelentést, mely a zsidó sorsról és szenvedésekről szól. Amikor ezt a zsidó narratívát is elutasítja, akkor nem hajlandó elfogadni az így megteremthető kohezív keretet, a közösséget, mely tehát értelmessé tenné, azonban legitimálná is a táborban vele, Köves Györggyel történt eseményeket. Legitimálná, amennyiben (és csak ennyiben, bár ez sem kevés!) jelentést, értelmet adna az eseményeknek és elismerné, Kövesnek a tábor egyébként elitélendő helyén volt a helye. Értelmezésemben tehát itt csúcsosodik ki az ellenállás a narratívának, a kultúrának, vagy, ahogy Kertész a Kaddisban mondja a totális ellenállás a fennállóval szemben. És ez az aktus, melyre szintén a Kaddis narrátorának felesége azt mondhatja: „A feleségemet ebben a történetben az ragadta meg, hogy, mint mondta, az ember maga dönthet a zsidósága felől. Eddig, valahányszor csak zsidókról szóló, a zsidókkal foglalkozó írást olvasott, mindannyiszor úgy érezte magát, mint akinek megint az iszapba nyomták az arcát. Most először érezte úgy, mondta a feleségem, hogy fölemelheti a fejét.” (107.)
A Sorstalanság főhősét megfosztották egy sorstól, Köves Gyuri sorsától, aki a tizenötödik életévét mondjuk az iskolában töltötte volna el, golyózott volna a társaival, titkon csodálta volna az idősebb lányokat. Ugyanakkor ő maga sem hajlandó azt a sorsot, amit kapott cserében, az áldozatok és elnyomók perspektívájából szemlélni. Amint György Péter mondja egy az enyémhez hasonló végkicsengésű munkában, Köves számára ez a rákényszerített sors a koncentrációs tábor vállalása volna és ennek szellemében előző életének zsidó életként való deformálása.   György Péter (1991) A Sorstalanság egy mondatának értelmezéséhez. Orpheus, 1991/4, 39-49. Ezt a sorsot nem hajlandó vállalni Köves. Így érthető meg az iménti identitásértelmezés utáni mondata: „[...] ha viszont szabadság van, akkor nincs sors, azazhogy [...] akkor mi magunk vagyunk a sors.” Kertész (1998) 330.
 
Köves Gyuri ellenáll a rendelkezésére álló narratíváknak, melyek identitását formálnák. A lehető legtovább megy el azon az úton, melyen alighanem minden Holocaust-túlélő ott ballag valahol. Az önkimondás autonómiájára tart igényt, amikor az elbeszélését olyan módon szervezi, melyről György Péter mondja „vállalja a sorstalanságot, az üres égbolt alatti nemkönnyű magányt, [...] nem hajlandó mítoszokkal együtt lakni, ha azok a modernitását, az individualitását vonják kétségbe”. György (1991) 48.  
 



   

