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AZ ELŐTTÜNK SZALADÓ BÁRÁNYT KÖVETNI
KERTÉSZ IMRE: JEGYZŐKÖNYV

zerkilencszázKHRRMMM, ilyen krákogva-
fölmordulva nyeli el a színpadon a
történetnek nekiveselkedő férfi azt az év-
számot, amely az írott szövegben kipon-
tozva szerepel. Hangos torokköszörülés-

sel vág saját szavába, ki ne mondd, ki ne mond-
jam, mert akár tetszőlegesek, akár konkrétak a je-
gyei, obszcén és szégyenletes szám az ilyen, félek
tőle és hányok tőle, ezt jelenti a gyomorból-torok-
ból kiszakadó hang. Undor és szégyen tapad a
megnevezetlen dátumhoz - nem pedig titok. Hisz
utóbb ki is derül, ami történt, az nem máskor, mint
az idén történt: 1991-ben.

Április tizenhatodikán Kertész Imre, foglalkozá-
sára nézve író, Bécsbe indul, de nem ér oda, ha-
nem bizonyos vámügyi incidens szenvedő része-
se lesz, s maradandó nyomokkal, a lélek nyolc na-
pon túl sem gyógyuló sérüléseivel kell Hegyesha-
lomról visszafordulnia. Nagyon is konkrétan isme-
rős, élete hat évtizedében újra- és újraismétlődő
élményei sorába illő, sőt saját korábbi regénye szi-
tuációit is utánzó, valóságos történetét Jegyző-
könyv címmel dokumentumnovellában írja meg,
amelyet a 2000 júniusban közread. Megrendítően
szép írásának közlése eseményszámba megy,
beszélnek róla, csakúgy, mint az előzőről, Az an-
gol lobogóról márciusban. A fiatalabb pályatárs,
Kornis Mihály pedig szokatlan gesztussal emel ka-
lapot Kertész Imre előtt: október tizenkilencediké-
től kezdődően kiáll a Katona József Színház Kam-
ra nevű új pince-stúdiójának színpadára, és előad-
ja a Jegyzőkönyvet.

Sokan úgy vélik, hogy a novella nem felolvasás-
ra-elmondásra való műfaj, elhangzásának épp-
ilyensége korlátozza az olvasás közbeni saját
megízlelés végtelen élményének lehetőségét. A
próza előadását mégis vétek volna eleve elutasíta-
ni, nem lehetetlen, hogy remek interpretációk szü-
lessenek, s például ha a szerző saját (jó) írását
tolmácsolja - az gyakorta jótékonyan egészíti ki a
magunk olvasmányélményét, s izgalmasan vonzó
aktus.

Mármost a Kamra színpadán ennél jóval több
történik: nagyfeszültség támad, s azzal fenyeget,
hogy megráz, ha hagyjuk.

Feszültséget teremt már maga az a furcsaság
is, hogy egyik író a másik művét tanulja meg és
mondja el. Nem szokás, író fiúi-baráti tisztelet-
adásból sem áll ki így a konkurencia mellett, vállal-
va még az „alkalmi csepűrágó" szerepét is, azt,
hogy a szó szoros értelmében, a deszkákra is kiáll-
jon. (Korniséval rokonítható főhajtása során
Esterházy a naponkénti magányos fohászkodás
rend-szerességével másolta le Ottlik regényét.) A
Jegyzőkönyv előadója nemcsak imádkozik s
nemcsak tolmácsolja a gyónás szövegét, hanem a
valódi írót helyettesítő írói viszonyba lép a „saját"
novellával, s ezt akkor is megéreznénk, ha
történetesen nem tudnánk, hogy akit látunk, az író
és nem színész.

Kornis Mihály (Sárközi Marianna felvétele)

Kornis szinte megteremti, a szemünk láttára „meg-
írja" Kertész művét - szeretteink magunkénak ér-
zett gyermekei újranemzésének-megszülésének
beteljesíthetetlen, tiltott vágya ilyen -, s talán csak
az alkotói-szellemi incesztus leplezése érdekében
folyamodik saját, figyelemre méltó színészi képes-
ségeihez. A színpad mégiscsak tükröződések le-
képeződésének tere, játszani illik rajta.

Kornis pedig remek játékos, eredendő hajlamai
szerint is szívesen szerepel, de aki látta őt például
a televízióban, amikor Dunasiratóját felolvasta,
tudja, hogy profikat megszégyenítő produkcióra is
képes. Míg azonban az tiszta önazonosság volt, -
emez, a Kamrában egyszerre azonosságvágy és
autonóm műértelmezés - így hajol oda az írótárs
az itt most legfontosabbhoz, Kertész Imre írásá-
hoz.

Mert az este főszereplője mégiscsak a novella,
amely, ha nem hangzana túl misztikusan, azt
mondhatnánk, maga beszél, Kornis hangján. Ez
az írás erre is képes, beköltözni mások lelkébe, ab-
ból megszólalni, s egy vámszabálysértési vizsgá-
lat, a büntetés aktusává avatott eljárás, az „émelyí-
tő törvényeskedés", hivatali erőszaktétel történe-
tében elbeszélni, micsoda élet ez. Milyen az, „tá-
gasabb világba" indulni, de rendre „itthon, nyomo-
rúságosan, végzetesen, halálosan itthon" kikötni,
ahol ,,a szabadság csak egy rab szabadsága",
majd átélni az utolsó megcsalatást, hogy változta-
tásként ez a becstelenebb illúzióval váltható csak
fel: „a szabadság illúziójában" lehetne élni rab-
ként, amíg már elvész a tűrés képessége, elfogy a
testen a még sebezhető felület, s beteljesül a
„legvégső felismerés".

Amit Kornis előad, az remekmű, arany szavak
foglalata, a kérdés tehát az, mit tud ő hozzátenni.

Krákog, mint említettem, vagy csak annyit
mond, hogy „A Keleti pályaudvar", de azzal a

hangsúllyal, hogy ebből rögtön értjük, és hango-
san derülünk, hiszen ismerjük a Keletit, jól tudjuk,
ki ő, ez a lármás-büdös, nevetséges-félelmetes,
bazári óriás-szörnyeteg, útrabocsátónk Európába
(is) - noha csak ezután következnek majd azok a
mondatok, amelyek hangulatát Kornis már meg-
előlegezte, pusztán azzal, ahogy kiejtette a hely
nevét.

Aztán rögtön, ahogy leszögezi, hogy „nincs
bennem szeretet". Konokul, kiszolgáltatottan és
kérlelhetetlenül, mint egy gyerek? Kornisnak, a
történet hősét az elbeszélőtől s önnön előadói figu-
rájától való megkülönböztetésében, e furcsa né-
zőszög-elmozdulás mesteri érzékeltetésében,
tényleg segítségére van az, ami először mintha a
gyermeki dac szeretni való, tragikus nevetséges-
ségének hanghordozása volna - e dacosságnál
aztán mégis összetettebbnek bizonyul. Miután
hallgatóságában igazi szorongást ébresztve szá-
mol be arról, hogy a történetben szereplő vámos
hogyan kobozta el a pénzt, s a hős miként süpped
önvizsgálatba - Kornis a közönség élénk
reagálása közepette hirtelen oly intellektuális
elánnal tér vissza az útiolvasmányhoz, „Dali
lenyűgöző nap-lójához" (e ponton talán Kertész
Imrét is meglepetés érte), mint aki azt tudatja: Mily
nevetségesnek is látom magamat, olyan
nevetséges és szörnyű ez az egész, de mégis, ez
a kérdés nem hagy nyugodni, mi is az
összefüggés a fekália és az arany között Dali
szerint?

S később, ahogy azzal szembesül, „hogy így
éltem le az életemet, ahogyan leéltem, és hogy ez
a méltatlan és gyilkos élet ilyen mélyen véste be
gonosz jegyeit az ösztöneimbe", majd amikor
ráismer az ítélet természetére, és a ja, hát
persze! döbbenetével súgja: „Franz Kafka: A per"
- ezek nehezen felejthető (itt most önkényesen
kiragadott) pillanatai Kornis mindvégig szuverén
műfel-fogásának, a rendkívüli közelség birtokában
néha vakmerő szerepjátékának, másutt pedig
teljes azonosulásának. Aligha véletlen, hogy hol
emeli fel leginkább a hangját, a novella utolsó előtti
bekezdéséből miért mondja épp ezt ordítva:
„Mégis, így akartam élni, abban a hitben, hogy
azért ez is élet, olyan élet, amelyet valakinek -
talán éppen nekem - meg kell fogalmaznia."

Nem mondhatok mást, Kornis Kertész-estjén
nagyfeszültség támad, azzal fenyeget, hogy meg-
ráz - és nem árt, ha hagyjuk.

Végezetül föl kell idézzem azt, amit erős,
hangsúlyos, bár közvetett mondandóként őrzök
ebből az előadásból, s ez valahogy így hangzik:
Uraim, tudják-e, felfogják-e önök, hogy mi az
igazi, nagy szégyen? Az, amiért - tessék elol-
vasni, meghallgatni - Kertész Imrét kell, hogy
elborítsa a szégyen, azért szégyelljük el magun-
kat ezerkilencszázkilencvenegyünkért, kilenc-
venes éveinkért! Ezért aztán, „az igazság, ha-
zugság iránt egyformán süketen és vakon", fo-
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lyamodhatnánk talán magunk is a gyónáshoz,

amely - mint az a Jegyzőkönyv prológusában
áll - ,,...belesimít minket legvégső felismeré-
sünkbe, aminek rettentő nevét egyszerre az
előt-
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tünk szaladó báránnyá változtatja, amelyet -
csak most ébredünk rá - már réges rég köve-
tünk, s ezúttal, ha következetességünkből jottá-
nyit sem engedünk, tán utol is érhetjük".

Kornis Mihály határozott választ ad az ilyesféle
töprengésekre, részint az előadás művészi tel-
jesítményével, részint azáltal, hogy egyáltalán
vállalkozott a szöveg megjelenítésére. Szöveg
és előadó találkozását a gyanítható véletlen elle-
nére is szükségszerűnek érzem. Adott egy
önmagába forduló, reménytelenül tragikus mo-
nológ és a budapesti kulturális életnek egy
közismert és közkedvelt figurája, akinek, úgy
látszik, maszkra és hangtölcsérre volt
szüksége. Eszmefuttatásomban Kornis figura
voltán van a hangsúly. Kornis a mai magyar
irodalom egyik jelentős alakja; de lényének
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zterem vadonatúj, és mélyen a föld alatt
i önmagában véve is nagy reményekre

. Ez az a hely, ahová Kornis Mihály estről
öngő léptekkel bejön, bevág egy ajtót, és
gy hibát-
egtanult, mintegy másfél órányi terjedel-
veget. A szöveg címe Jegyzőkönyv, írója
Imre, s nem lesz könnyű beszélnem róla,

em szeretném összefoglalni vagy más
elmesélni, hogy miről esik szó benne, vi-
ha mégoly röviden is - el kell monda-

éhány megjegyzést vele kapcsolatban,
önben Kornis gesztusát és teljesítményét
lhetném meg.
a Jegyzőkönyv egyes szám első sze-
n szólal meg; egy hétköznapinak tekint-
eménysort mond el egy utazás előkészü-
és kudarcba fulladásáról; reflexiókat fűz
és konzekvenciákat von le belőle. E kon-
ciák ítéletnek is tekinthetők, mégpedig
n elmarasztaló ítéletnek. A táj és a kor-
melyben élnünk adatott emberi életre

kalmas: a hazugság, a rabság, a kiszol-
tság, a barbárság és a züllés vigasztalan
i zuhognak a szélrózsa és a teleológia
irányából a tények rögzítésével védeke-
jektumra, aki nem menekülhet önmagá-
boldogabb vidékekre, sem az élet meg-

sának apróbb vagy nagyobb örömeibe.
tiekből következik, hogy Kertész Imre
félrevezető volna pusztán irodalmi

mok alapján megítélni (függetlenül attól,
gondosan felépített, kitűnően megírt

a Jegyzőkönyv ugyanúgy vagy még
lműbben aktusnak tekintendő, mint
néhány hónapja megjelent kisregénye,

ol lobogó. A szerző nem szépirodalmat
anem tanúságot tesz: az élet
gromlását egy-egy véletlenszerűnek és
telennek látszó tényben úgy sűríti
hogy ezáltal ez a romló élet-anyag egy-
illanatra különös intenzitással válik
vé. Ez a tünemény eleve ad Kertész Imre
bonyolult és monologikus szövegeinek

yen drámai, sőt színházias vonást. Ám
y kicsit később.

lőre inkább azt szeretném megjegyezni,

hogy a tanúságtétel két irányból van fenyegetve:
az arány és az árnyalatok felől. A szerző egyesíti
magában az éleselméjű esszéírót, a mély
bölcselőt, az elkeseredett és gyanakvó állampol-
gárt, valamint az apokaliptikus prófétát. Kényes
egyensúly, könnyen fölborulhat. A Jegyzőkönyv

esetében a tanúságtétel aggasztóan közel kerül
a mimézishez; magyarán szólva, mindvégig
észben kell tartanom, hogy nem az általam is-
mert és szeretett Kertész Imrének egy konkrét
malőrjéről van szó, hanem egy test és körülmé-
nyek nélküli hangot hallok, amely könyörtelen
vádbeszédet mond az általunk benépesített vi-
lágról, annak határain túlra.

Ez az egyik meggondolnivaló. A másik: az íté-
let kérlelhetetlensége és - ha szabad így mon-
danom - gyorsasága. Mert nagyjából magam is
azt gondolom a korszakról és a közegről, amit
Kertész Imre (persze, már csak az életkori
különbségből adódóan is más tapasztalatok
alapján) - de biztos-e, hogy a vonat ablakából
csak Tatabánya látszik, és a folyóiratban csak
Salvador Dali mélyen leverő eszmefuttatása
olvasható? És nem lehet eléggé nagyra
becsülni azt a keménységet, azt a meg nem
alkuvást, amiről a szerző régebbi munkáiban is,
ezúttal is bizonyságot tesz - de biztos-e, hogy
a keserű következtetések mindig arasznyi
közelségben vannak, nem esetleg három
lépésnyire, vagy né-ha kicsit még messzebb?

Távol álljon tőlem, hogy valamiféle optimiz-
must vagy „előremutató mozzanatokat" kérjek
számon. Csupán azon töprengek, hogy mitévő
legyen a magyar szellemi élet Kertész Imre tanú-
ságtételével és próféciáival? (Túl azon, hogy va-
lószínűleg tompán és közömbösen elmegy
mellettük.) Mitévők legyenek azok a
nemzedékek, amelyek már beleszülettek a
züllésbe és elnyomásba? (Túl azon, hogy
„rendes ember ügyel rá, hogy ne szülessen 1914
után". De hát ebben az értelemben nemigen
vannak már rendes emberek.) Mibe
kapaszkodhat az eszmélet, ha erkölcsösnek
lenni is erkölcstelen, és legalább annyira baljós
dolog az, ha valakiben szemlátomást van
szeretet, mint az, ha szemlátomást nincs?

vannak olyan fontos rétegei, amelyek ettől
függetlenül önálló életet élnek egy regionális
nyilvánosságban, a budapesti élet egy
jellegzetes szeletében. Nem színész, de
figyelemre méltó színészi képességei és
hajlamai vannak. Nem kevéssé nárcisztikus, de
még inkább exhibicionista; s e két jellegzetesség
metszéspontján egyszerre csak esendően és
nagyszabásúan tud empatikus lenni. Kornis
előadásában a Jegyzőkönyv hibátlan ívű mono-
drámává alakul, a drámai hős helyzetfejlődését
az első mondattól az utolsóig pontosan lehet
követni. Az előadó (szokásától némileg eltérően)
visszafogottnak látszik, kerüli a harsányságot, a
poénokkal biztonságosan gazdálkodik, emelt
hangot pedig akkor és csak akkor alkalmaz, ami-
kor azzal elmélyítheti a játékból következő, belső
szituációt. Külső játéka szinte nincs is; alig több,
mint egy jó szavalóművésznek.

Színészi teljesítményét mindenekelőtt abban
látom, hogy figura voltát gátlástalanul (és önzet-
lenül) fel tudja használni a megjelenítésben, s
ezáltal megteremti azt a távolságot, amely a
szöveget olvasva oly aggasztóan csekélynek
látszott az író és az elbeszélő között: Ezáltal a
színpadon elhangzó szövegben új perspektívák
nyílnak - ami rögtön le is mérhető a közönség
meg-megismétlődő morajlásán.

Kornist nem először hallottam előadni; ám ed-
dig mindannyiszor felolvasott, és a saját szöve-
gét olvasta fel. Kertész Imre művével nyilvánva-
lóan bonyolultabb és elmélyültebb viszonyban
áll, mint a sajátjaival; mondhatnám úgy is, hogy
előadóként jóval többet tud róla, ami csak lát-
szatra paradoxon. S ebben rejlik színészi
teljesítményének másik lényeges összetevője:
előadásában a szöveg megszűnik önmagába
zártnak lenni. Az est végkicsengése nem a
vigasztalanság; inkább olyasféle érzés, amely a
katarzishoz hasonló. A gesztusból aktus lesz,
amely kiegészíti Kertész Imre tanúságtevő
aktusát; s halkan hozzáteszem, hogy bizonyos
tekintetben meg is cáfolja. Végtelenül sok
szeretettel és szolidaritással mondja Kornis a
vissza-visszatérő mondatot: „Nincs bennem
szeretet."

Kertész Imre: Jegyzőkönyv (Katona József Színház,

Kamra)

Előadja: Komis Mihály.
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