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„Gyermek- és ifjúkorom óta (…) 
nem tudtam, valójában ki vagyok  A mából visszanézve persze 
látom, hogy már a nevemnek is és annak is, hogy ezt a nevet 
tizenöt éves koromig elhallgatták előlem, származásom nyomá-
ra kellett volna vezetnie, de az elmúlt években arra is rájöttem, 
hogy a gondolkodási képességemnek elébe vagy fölébe rendelt 
és az agyamban valahol a legnagyobb tapintattal működő ins-
tancia miért óvott meg saját titkomtól és tartott vissza attól, hogy 
levonjam a legkézenfekvőbb következtetéseket és e következte-
tésekkel kapcsolatos kutatásokba kezdjek ”1 Jacques Austerlitz, 
W  G  Sebald Austerlitz című regényének címadó hőse mondja 
ezt az első személyű elbeszélőnek, a szövegből kiolvasható idő-
beli összefüggések szerint 1996-ban, hatvannégy éves korában, 
a londoni Great Eastern Hotel bárjában, ahová „azelőtt még 
soha az életben be nem tette a lábát” (49), és ahol „oly sok idő 
múltán puszta véletlenségből történt találkozásunk tényére egy 
árva szót sem vesztegetve, többé-kevésbé ott folytatta a beszél-
getésünket, ahol az valamikor megszakadt”  (47) Ez a valami-
kor több mint húsz évvel korábban volt, és bár előtte többször is 
találkoztak és beszélgettek, először 1967-ben az antwerpeni pá-
lyaudvaron, Austerlitz önmagáról, származásáról, életéről soha 
nem mondott jóformán semmit, hiszen nem is mondhatott, mert 
nem tudta magáról, hogy kicsoda  

Miután a pályaudvar várócsarnokában a névtelen én-elbe-
szélő felfigyelt a jegyzetek és vázlatok készítésével foglalatosko-
dó férfira, és megszólította őt, Austerlitz építészettörténeti kér-

1 Sebald, W  G : Austerlitz, ford  Blaschtik Éva, Európa, Budapest, 2007, 50  A 
továbbiakban a regény szövegéből vett idézeteket a fenti kiadás alapján a 
lelőhely zárójelben közölt oldalszáma jelöli 
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désekről, mindenekelőtt magának a pályaudvarnak, a Centraal 
Stationnak a keletkezéstörténetéről kezdett beszélni az ismeret-
len idegennek  Beszélt a belga polgárság 19  századi felemelke-
déséről, megalomániájáról – amelynek mai szemmel valósággal 
elrettentő példája a brüsszeli Igazságügyi Palota –, a pályaudvar 
kupolás bejárati csarnokáról, a központi helyet elfoglaló óramű-
ről, a tükrös váróteremről, és arról, hogy a kapitalizmusnak ezek 
a historizáló szimbólumai még a mai emberben is azt az érzést 
kelthetik, hogy a profán világ határán túlra, „a világkereskede-
lem és a világközlekedés felszentelt főtemplomába került”  (12)

Másnapi találkozójukon az erődépítés témájára tért át, kü-
lönös tekintettel éppen Antwerpen példájára, amelynek gyors 
ipari és kereskedelmi fejlődésével a várost védeni hívatott erőd-
gyűrű nem tudott lépést tartani, ezért a vonalát egyre kijjebb kel-
lett helyezni, végül már az óvárostól tizenöt-húsz kilométerre  
„A lánc utolsó tagja a Breendonk-erőd volt, mondta Austerlitz, 
amelynek építése nem sokkal az első világháború kitörése előtt 
fejeződött be, és amely a város és az ország megvédésére a há-
ború alig néhány hónapja alatt tökéletesen alkalmatlannak bizo-
nyult ” (21–22)

Egy következő alkalommal Austerlitz egy mellékesen elejtett 
megjegyzéséből az elbeszélő megtudja, hogy beszélgetőtársának 
docensi állása van egy londoni művészettörténeti intézetben, 
és hogy már egyetemista kora óta a kapitalizmus korának épí-
tészeti stílusa foglalkoztatja  Különösen a rendnek és a monu-
mentalitásnak az a kényszere, ami „a bíróságokban és büntető-
intézetekben, pályaudvar- és tőzsdeépületekben, operaházakban 
és elmegyógyintézetekben, valamint a munkásság számára de-
rékszögű séma alapján kialakított telepekben manifesztálódott”  
(38)

Austerlitz ösztönzésére az elbeszélő felkeresi a Mechelen kö-
zelében lévő Breendonk-erődöt, ezt a gigantikus betonszörnyet, 
amely valójában akkor nyerte el rendeltetését, amikor a németek 
1940-ben gyűjtő- és büntetőtábort rendeztek be benne  Az egyik 
kazamatában, ahol annak idején kínzókamra volt, a kötélen lógó 
vaskampó és a lefolyórács láttára az elbeszélőben felmerül egy 
gyerekkori emléke, egy német kisvárosi hentesbolté, „amely 
előtt mindig el kellett haladnom iskolába menet, és ahol délben 
gyakran látni lehetett a gumikötényes Benediktet, amint a csem-
péket locsolta vastag slauggal  Senki nem képes pontosan meg-
magyarázni, mi történik bennünk, ha hirtelen fölrántják az ajtót, 
mely mögött a gyerekkor borzalmai rejtőznek ” (29–30)

Az elbeszélő – akiben nem nehéz felfedezni a szerzőt – ezzel a 
metaforikus fordulattal egy csapásra exponálja a regény témáját, 
úgyszólván „elszólásként”, ugyanis a regényszerű fikció szerint 
ekkor még nem ismeri új keletű mentora, „tanára” (37) történe-
tét – ahogy az olvasó sem  További jeleket, motívumokat is elrejt 
a szövegben, amelyek Austerlitz később feltáruló, de mindvé-
gig bizonytalan identitására, „sorstalan” sorsára utalnak  Ilyen 



jel a gyerekkor borzalmait rejtő ajtó képe mellett a kínzókamra 
a Breendonk-erődben, a pályaudvar-mánia, és ilyen jelzés az is, 
hogy Austerlitz és az elbeszélő milyen nyelven beszélnek egy-
mással  „Mivel Austerlitzcal jóformán lehetetlen volt az ember-
nek önmagáról, illetve róla, Austerlitzról beszélni, és mivel így 
egyikőnk sem tudta a másikról, honnét származik, első antwer-
peni találkozásunk óta mindig csakis a francia nyelvet használ-
tuk, jómagam gyalázatos esetlenséggel, Austerlitz viszont olyan 
formai tökéllyel, hogy sokáig franciának hittem  Nagyon külö-
nösnek találtam, hogy amikor annak idején átváltottunk a szá-
momra könnyebb angolra, hirtelen valami eddig előttem rejtve 
maradt bizonytalanság jelent meg rajta, ami apró hibákban és 
időnként rátörő dadogásban nyilvánult meg ” (36) Sem a francia, 
sem az angol nem volt anyanyelve egyiküknek sem  

Austerlitznek egyáltalán nem volt anyanyelve, az elbeszélőé 
pedig a német, amelyhez felemás viszony fűzte  Magát a német 
nyelvet és irodalmat magáénak érezhette, hiszen ezen a nyelven 
írta meg a könyvét, amelyet olvasunk, a németségét azonban el-
távolította magától  Megtudjuk róla, hogy születésére nézve né-
met ugyan, és tanulmányait is Németországban (az NSZK-ban) 
kezdte el, de aztán az 1960-as években Angliában folytatta, és 
azóta is ott él, úgyszólván önkéntes emigrációban – habár nem 
Londonban, mint Austerlitz  Mindez nagy vonalakban megegye-
zik a szerző, Sebald életútjával, aki 1970-től 2000-ig a norwich-i 
Kelet-Angliai Egyetem irodalomprofesszora volt  

Mint Sebald többi művében, amelyek műfaja az Austerlitzé-
nél is nehezebben meghatározható, a szövegbe itt is fekete-fehér 
fényképek vannak beillesztve  Ezek a képek – mindennemű ma-
gyarázó indoklás nélkül – azt a benyomást keltik, hogy amit Aus-
terlitz elmond, az a valóságban is megtörtént, hiszen fényképek 
hitelesítik  Annál is inkább így kell ennek lennie, mert a képek a 
fikció szerint – részben legalábbis – Austerlitz fényképei: meg-
tudjuk róla, hogy szokott fényképezni, és a képei azt ábrázolják, 
amiről a szöveg szól  Sőt még azt is megtudjuk, hogy később át-
adja fényképeit az elbeszélőnek  Dokumentum és fikció kettőssé-
ge azonban ezen a téren még inkább fennáll, mint a szerző és az 
én-elbeszélő viszonyában  Az Austerlitzről készült alapos filoló-
giai elemzések kimutatták, hogy a fényképeket valójában Sebald 
találta vagy készítette, és hogy a szöveg bizonyos részletei ilyen 
talált képekhez igazodtak  Hasonló a helyzet Austerlitz alakjá-
ra nézve is  A szerző és az elbeszélő személyének látszólagos 
egybeesése, Austerlitz hozzá intézett első személyű monológja, 
a fotók dokumentatív jellege és Sebald korábbi művei azt sugall-
ják, hogy Austerlitz valóságos személy  Valójában csak annyira, 
ahogy más elbeszélő művek szereplőinek is vannak valóságos 
modelljeik  Austerlitz, úgy, ahogy meg van írva, a valóságban 
nem létezik, így fényképei sem lehetnek  
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Sebald több interjúban elmondta, hogy mindenekelőtt két 
élettörténetet használt fel regényéhez: egy londoni építészettör-
ténész barátjáét, aki csak a nyugdíjazása után kezdte el kutatni 
prágai származását, valamint egy müncheni félzsidó nőét, aki 
1939-ben kisgyermekként érkezett Angliába, a walesi Cardiffban 
egy baptista házaspárnál nevelkedett, és 1996-ban megjelentette 
emlékezéseit  Mivel Sebald állítólag nem kért tőle engedélyt az 
életrajz egyes részleteinek felhasználásához, az Austerlitz meg-
jelenése (2001) után az idős hölgy ezt a nyilvánosság előtt fel-
háborodottan számon kérte rajta  Hasonló konfliktus támadt A 
kivándoroltak című előző Sebald-könyv egyik szereplőjének még 
élő modellje és Sebald között: a kötet négy hosszabb elbeszélése 
közül az utolsó hasonló módszerrel szólaltat meg egy német-zsi-
dó származású, Manchesterben élő, neves emigráns festőt, mint 
az Austerlitz  A modellje Frank Auerbach volt, a londoninak ne-
vezett festőiskola ma is élő képviselője, akinek képeit nemrég a 
Nemzeti Galéria kiállításán itthon is látni lehetett  Sebald főleg 
egy róla szóló monográfia felhasználásával írta meg alakját, akit 
Max Aurachnak nevezett el  A festő tiltakozott a névhasonlóság 
miatt, és ezért az angol kiadásban Sebald Max Ferberre változtat-
ta a nevét, és így nevezik a kivándorolt festőt a magyar fordítás-
ban is 2 Mindez abban az összefüggésben is érthető, hogy Sebald 
visszatérő témája általában is a valóság és az identitás elbizony-
talanodása, úgyszólván elvesztése  Ahogy a fényképek egyszer-
re dokumentumai egy egyszeri valóságos pillanatnak és helyzet-
nek, illetve a szöveg új kontextusában elvesztik ezt a konkrét és 
privát jelentésüket, úgy Sebald alakjainak is csak esetleges att-
ribútuma a privát énjük, például a nevük  A „kivándoroltság”, 
azaz a születésüknél fogva adott helyről való kényszerű „kimoz-
dítottságuk” szükségszerűen eltörli azt  

Mikor a két évtizedes szünet után Austerlitz és az elbeszélő 
véletlenül ismét viszontlátják egymást a Great Easternben, Aus-
terlitz egyszerre önmagáról kezd mesélni  Vallomásának motivá-
ciója az lehet, hogy időközben kiderítette származását, és mind-
azt gyermekkoráról, amit korábban még nem tudott  Egyelőre 
azonban arról a későbbi időről beszél, amire, bár hiányosan és 
homályosan, de azelőtt is emlékezett – hacsak nem épp elsüly-
lyedt régmúltjának felfedezése hívta elő belőle  Ez nagyjából az 
1940 és 1946 közötti időszak lehet  Ebben az időben Austerlitz 
egy Bala nevű walesi kisvárosban élt, gyermektelen nevelőszü-
lőknél, Emyr Elias kálvinista prédikátor és boldogtalan felesé-
ge félreeső, magányosan álló házában, ahol örökké félhomály, 
némaság és hideg uralkodott  Az ablakokat sosem nyitották ki, 
nem fűtöttek  „Szüntelenül fáztam a paplakban” (52), emlékszik 
vissza Austerlitz  Eleinte, órák hosszat ébren fekve keskeny ágyá-
ban, még próbálta felidézni anyjának és apjának egyre halványu-
ló arcát, és bántotta, hogy más néven szólítják, mint valamikor  

2 Schütte, Uwe: W. G. Sebald, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2011, 179 
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Ráadásul úgy érezte, saját hibájából hagyta el szüleit és otthonát  
Bűntudatát táplálta a paplak zord légköre, az örökké az emberek 
bűnösségéről, az utolsó ítéletről és a kárhozat kínjairól prédikáló 
tiszteletes és zárkózott, rideg felesége, aki nemsokára belehal va-
lami rejtélyes betegségbe  Az álomszerű emléktöredékek közben 
végképp eltűnnek tudatából  

Hogy Austerlitz fejéből teljesen kitörlődött élete első 6–7 éve – 
ami a regény szerkezetének, narratív stratégiájának meghatáro-
zó összetevője –, egyrészt nyilvánvaló összefüggésben van azzal 
a traumával, amelyet a családjából és otthonából való váratlan 
és érthetetlen kiszakadás idézett elő, másrészt megegyezik az-
zal az ismert pszichológiai tapasztalattal, hogy 6–7 éves korban 
elfelejtjük addigi életünk csaknem minden eseményét  A felej-
téshez hozzájárulhatott, hogy Austerlitz a paplakban egyszerre 
gyökeresen más, idegen környezetbe került és teljesen elszige-
telődött a külvilágtól  „Nem emlékszem rá, hogy Elias és felesé-
ge, Gwendolyn egyszer is említette volna az európai kontinen-
sen zajló harci eseményeket” (65), idézi az elbeszélő Austerlitzet  
Rádió, újság nem volt a háznál  „El sem tudtam gondolni, hogy 
Walesen kívül is lehet világ ” (65) Hogy a világvégi faluban gyer-
mekként nem hallott semmit a háborúról, az minden további 
nélkül elképzelhető, de hogy mint később állítja, az iskolában, 
egyetemi és művészettörténeti tanulmányai során is ösztönösen 
elhárította magától a kortárs valóságra és történelemre vonatko-
zó ismereteket, ez eléggé valószínűtlenül hangzik 

1946-ban, tizenkét éves korában az ekkor még Dafydd Elias-
nak nevezett fiút nevelőapja egy internátusban helyezi el, amit 
ő annak ellenére felszabadulásként él át, hogy ott „a legkülön-
félébb formákban burjánzott a nagyszabású zsarnokság és a ki-
csinyes despotizmus, a szolgálat kikényszerítése, az elnyomás, 
a függőség kialakítása, a kivételezés, a pikkelés, a hőskultusz, 
az osztracizmus, a büntetés és a kegyelmezés…” (66) – vagyis 
mindaz, amit többek közt Ottlik Iskola a határon regényéből is is-
merhetünk  Nemsokára különben sem lenne már hová vissza-
mennie, mert nevelőapja is súlyosan megbetegszik, és hátralévő 
éveit szociális otthonban tölti  Halála után és nevelt fia vizsgái 
előtt az iskolaigazgató felvilágosítja a 15 éves Dafydd Eliast, 
hogy valójában Jacques Austerlitznek hívják  A többi fiú és a ta-
nárok számára marad továbbra is Dafydd Elias, de a vizsgalapra 
már az Austerlitz nevet kell majd írnia  „El sem tudtam képzel-
ni, hogyan kell [ezt a nevet] kiolvasni, és a furcsa, mint gondol-
tam, titkos jelszóra emlékeztető szót háromszor vagy négyszer 
elolvastam szótagolva, mielőtt föltekintettem és megszólaltam: 
excuse me Sir, but what does it mean?, amire Penrith-Smith így 
válaszolt: I think you will find it as a small place in Moravia, site 
of a famous battle, you know  És valóban, a rá következő tanév-
ben a lehető legrészletesebben tanultunk az Austerlitz nevű mor-
va faluról ” (76–77) 
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A többé-kevésbé megszerzett és magáévá tett azonosságát te-
hát a kamasz fiú egyszerre elveszti, és mivel az Austerlitz nevet 
addig még soha nem hallotta, meg van győződve róla, hogy rajta 
kívül senkit nem hívnak így sehol a világon, vagyis tulajdonkép-
pen kérdéses a puszta létezése is  Az első támpontot arra nézve, 
hogy létezhet valaki ilyen névvel is, egy véletlen nyújtja: azt hall-
ja a rádióban, hogy Fred Astaire-t – akiről addig mit sem tudott – 
eredetileg Austerlitznek hívták  Aztán a történelemtanára, André 
Hilary, aki mindent tud Napóleonról és rajong érte, a morva falu 
mellett vívott csata részleteibe is beavatja  „Minél többször ejtette 
ki Hilary az osztály előtt az Austerlitz szót, annál világosabban 
felismerni véltem, hogy az, amit először szégyenfoltnak éreztem 
magamon, fényponttá változik át…” (81), és ettől fogva Auster-
litz kiválasztottnak érzi magát  Hilary pedig, amikor megtudja, 
hogy a birodalom és nemzet fogalmáról írott legkiválóbb dolgo-
zat szerzőjét Austerlitznek hívják, elragadtatásában sokáig nem 
tud efölött napirendre térni, és szinte fiává fogadja és minden 
elképzelhető módon támogatja növendékét 

Továbbra is a Liverpool Street-i hotel bárjában meséli Aus-
terlitz, hogy iskolatársa, barátja, Gerald Fitzpatrick többször 
meghívta a walesi tengerparton álló, különös hangulatú vidéki 
kúriájukba, Andromeda Lodge-ba, ahol Gerald különc világjá-
ró ősei, akik egykor Darwinnal is kapcsolatban álltak, egzotikus 
természetrajzi gyűjteményt rendeztek be  Madárpreparátumok, 
üvegezett tárlókban elhelyezett kagyló-, ásvány-, bogár-, lep-
ke- és madártojás-gyűjtemények, formalinban eltett rákok és 
gyíkok, herbáriumok találhatók a ház csaknem minden helyisé-
gében, sőt az elvadult kertben Indonéziából származó kakaduk 
kolóniája él és trópusi növények tenyésznek  Egy alkalommal a 
két fiú és Gerald természetbúvár bácsikája éjjel felmásznak egy 
dombra, hogy a molypillék titokzatos világát tanulmányozzák  
Alphonso bácsi magyarázataira visszaemlékezve Austerlitz a „je-
lenben” megjegyzi, hogy a melegebb hónapokban egy-egy éjjeli 
pille néha betéved hozzá a háza mögött lévő kis kertből, és reggel 
aztán ott ülnek csöndesen a falon  „Tudják, azt hiszem, mondta 
Austerlitz, hogy eltévedtek (…) mozdulatlanok maradnak, míg 
ki nem száll belőlük az utolsó lehelet (…) Néhanapján, amikor 
egy ilyen szobámban elpusztult pillét látok, megkérdezem ma-
gamtól, vajon miféle félelmet vagy fájdalmat érezhetett eltéve-
désekor ” (103–104) Az idézett szövegrészhez tartozó fénykép 
rücskös falfelületre (vagy vizes ablakra?) tapadó elárvult pillét 
ábrázol  

Különösen utólag, Austerlitz történetének ismeretében, nehéz 
nem léthelyzetére, egzisztenciális eltévedésére vonatkoztatni ezt 
a metaforikus képet  Hasonló szerepet játszik valamivel később 
Gerald elmélkedése a galambok navigációs képességéről  Akár-
hol, akármilyen viszonyok közt repítünk fel egy galambot, té-
vedhetetlenül meg fogja találni a hazavezető utat, idézi barátja 
szavait Austerlitz  „Máig nem tudja senki, hogy az ilyen kongó 
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ürességben útnak bocsátott madarak, melyek szíve, az előttük 
álló rettenetes távolságot sejtve, majd kiugrik félelmükben, mi-
ként képesek származásuk helyét betájolni ” (124)3 Repülőszen-
vedélyében Gerald később vesz magának egy Cessnát, de egyik 
útjáról nem tér vissza  „Rettenetes nap volt, amikor értesültem 
róla, hogy lezuhant a Savoyai-Alpok fölött, és egyszersmind 
talán saját hanyatlásomnak, idővel egyre betegesebbé váló ma-
gamba zárkózásomnak is a kezdete ” (128)

Negyed év múlva, 1997-ben folytatja Austerlitz a történetét, 
ezúttal az Alderney Streeten található kis házában  Oxfordi ta-
nulmányainak befejezése után harminc éven át tanított egy fő-
iskolán, és közben végezte építészet- és civilizációtörténeti vizs-
gálódásait, mígnem 1991-ben idő előtt nyugdíjba ment  Elege 
lett az „egyre jobban elharapódzó butaságból” (131), és könyvet 
akart írni  De gondolatait képtelen megragadni és formába ön-
teni, mondatai, szavai reménytelenül üresnek és hazugnak tűn-
nek, és általában is undorodik az írástól és az olvasástól  Végül a 
szó szoros értelmében eltemeti összes füzetét és jegyzetét a kerti 
komposztdomb alá, kirámolja a házát, és az egyre gyötrőbb ál-
matlanság elől menekülve éjszakánként hallucinációk és víziók 
közepette London utcáin bolyong  Hallani véli, hogy a háta mö-
gött róla beszélnek valami idegen nyelven, „litvánul, magyarul 
vagy másvalami nagyon külföldiül”  (139)

Ahogy ez a bizonyos képzelt idegen nyelv feltehetőleg a gye-
rekkori cseh emléke, úgy az is összefüggésben van a múltjával, 
hogy valami újra meg újra ellenállhatatlanul a Liverpool Street 
Station pályaudvarra vonzza  Ott üldögél vagy ácsorog órák 
hosszat, és mintegy saját történetének eltemetett képeként, „egy-
fajta sajgással a szívemben” (140), felidézi, hogy itt a pályaud-
var helyén mi minden volt már régen: mocsár, kolostor, ispotály  
Egy építkezés során 1984-ben több mint négyszáz emberi csont-
váz került elő a földből, és ezekről Austerlitz fényképeket is ké-
szített – egyikük látható a következő oldalon  „Szinte kényszeres 
volt, mondta Austerlitz, ahogyan pályaudvaron járva újra és újra 
megpróbáltam elképzelni, hol lehettek a később más falakkal át-
szelt és most újból megváltozó térben a menedékhely lakóinak 
kamrái, és gyakran feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon 
az a sok kín és gyötrelem, ami ott évszázadok alatt összegyűlt, 
elmúlt-e valaha is, vajon nem megyünk-e még ma is keresztül 
rajta (…) a mai csarnokban és lépcsőkön közlekedve ” (141–142) 

Betéved egy használaton kívüli, lebontásra ítélt hatalmas régi 
váróterembe, a Ladies Waiting Roomba – amely természetesen 
az antwerpeni Centraal Station Salle des pas perdus-jére emlékez-
tet –, és a rátörő homályos emlékek hatására szabályszerű láto-
mása támad: meglátja egy padon a fehér térdzoknis kisfiút, aki 

3 Ld  Zilcosky, John: Verirrt und wieder zurechtgefunden  Orientierungslo-
sigkeit und Nostalgie in Sebalds „Austerlitz”, in Arnold, Heinz Ludwig 
(hrsg ): Literatur und Migration  Text und Kritik, Sonderband, München, 2006, 
120–130 
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nem más, mint gyermekkori önmaga  „Ha nem lett volna ott a 
hátizsák, amit az ölében átölelve tartott, azt hiszem, mondta Aus-
terlitz, nem ismertem volna föl ” (149) Egy svéd katonai hátizsák 
a felnőtt Austerlitznél is állandóan ott található, és erről az el-
beszélőnek Wittgenstein jut az eszébe, akinél szüntelen európai 
bolyongásai során szintén ott volt mindig a hátizsákja  Az elbe-
szélő külsőre is hasonlóságot talál a bécsi zsidó származású filo-
zófus és Austerlitz között, de fontosabb ennél lélekrokonságuk: 
Wittgenstein is szellemi emigráns volt, kereste a helyét egész éle-
tében, és osztrák létére munkássága leginkább az angliai Cam-
bridge-hez kötődött  

Austerlitz valósággal önkívületbe esik a várótermi élménytől, 
és utólag úgy értelmezi ettől fogva sűrűn jelentkező rémálmait 
és hallucinációit, hogy tudat alatt lázadozott az ellen a karantén- 
és immunrendszer ellen, amely fölvértezte mindennel szemben, 
ami bármilyen kapcsolatban állt személyisége előtörténetével  
Nem olvasott újságot, szinte semmit sem tudott arról az üldöz-
tetésről, amitől megmenekült  „A világ számomra a XIX  század 
végével befejeződött  Ezen nem merészkedtem túl, jóllehet vol-
taképp a polgári kor egész építészet- és kultúrtörténete, amivel 
foglalkoztam, az akkor már kirajzolódó katasztrófa irányába mu-
tatott ” (152) Gondolkodásának ez az öncenzúrázása és az em-
lékezés impulzusainak következetes elhárítása egyre nagyobb 
erőfeszítésébe került, és végül megbénult a beszélőképessége, és 
úgy összeroppant, hogy több mint fél évet félig-meddig öntu-
datlanságban töltött  Nagyjából ez felnőttkori amnéziájának tör-
ténete és magyarázata  Be kell érnünk ennyivel, mert arról, hogy 
pszichológiailag, illetve a hétköznapi élet konkrét körülményei 
közt hogyan kell mindezt közelebbről elképzelnünk, nem mond 
többet Austerlitz  

1993-ban, mikor kicsit javult az állapota, egy antikváriumban 
véletlenül meghallotta a rádióban, amint két nő arról beszélget, 
„hogyan is volt, amikor gyerekkorukban 1939 nyarán egy külön-
transzporttal Angliába küldték őket” (154), és hogy a PRAGUE 
nevű komphajón jutottak át Hoekből Harwichba  A Prague szó 
és a két nő beszélgetése összekapcsolódott Austerlitz tudatában 
a Ladies Waiting Room-beli látomással, és azon nyomban eluta-
zott Prágába 

Az Austerlitz narratív formája itt némileg módosul, és ettől 
fogva egy darabig a nyomozás típusú történetmesélés stratégi-
áját követi  Miután a prágai Országos Levéltárban Austerlitznek 
sikerül kiderítenie, hogy 1934 és 1939 között hol laktak Prágában 
Austerlitzok, és ezen a nyomon eljut a Šporkova utca 12-be, ahol 
megtalálja Věra Ryšanovát, az időközben csaknem hatvan évet 
öregedett egykori szomszédjukat, aki annak idején egyetemista-
ként Austerlitz anyjának, Agátának bizalmas barátnője és kisfi-
ának pesztonkája volt – Austerlitz lépésről lépére közelebb jut 
a múlthoz  Egyes kritikusok felróják Sebaldnak, hogy míg a re-
gény első fele labirintikus szerkezetű, és a személyes emlékezetet 
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a tárgyak, épületek ahumán emlékezetének rétegeiben tárja fel, a 
második fele hagyományos krimiként olvasható  „A regény első 
fele, az egyes épületek és tudományos részletek izgalmas leírása 
nem más, mint az emlékezethiány ürességében kialakuló labi-
rintus, amelyről az olvasó még nem tudja, mi köze van Austerlitz 
történetéhez” – írja tanulmányában Schein Gábor  Ez a labirintus 
mint a tudattalan képe „aligha képzelhető el olyan könyvtárként, 
amelyben elrejtve ugyan, poros-dohos, régóta nem háborgatott 
pincékben minden megtalálható, és ahonnan minden felhozható 
a felszínre, ha kezünkben van az emlékek rejtőzködését feloldó 
kulcs” 4

Valójában nem ez történik a regény második felében, hanem 
folytatódik a személyiséghiány rombolása  Austerlitzet fokról 
fokra olyan felismerések érik, amelyek terhe elviselhetetlen, és 
ismét rémálmokhoz, „beteges magába zárkózáshoz”, súlyos lelki 
összeroppanásokhoz vezetnek  Végül – legalábbis a regény nyi-
tott keretein belül – Austerlitz semmi biztosat nem tud meg any-
járól és apjáról, és mint később kiderül, azt a Marie de Verneuil-t 
is elvesztette, aki felnőtt korában anyja helyett anyja és élettársa 
lehetett volna  

Věra Ryšanova elbeszélése mindarról, amire prágai kisgyer-
mek korából Austerlitz már nem vagy alig emlékszik, átmeneti-
leg csakugyan kissé anekdotikussá teszi a regényt, de Austerlitz 
már korábban is így idézte fel az iskolatársa, Gerald családjánál, 
a természettudományos archívumban tett látogatásait  Věra prá-
gai helyszínekről és közös sétáikról beszél, Austerlitz színésznő 
anyjáról, pártmunkás mivoltában eléggé rejtélyes apjáról, és az 
ő egykori beszámolói nyomán Hitlerről és a németekről, a ná-
cik prágai bevonulásáról  Felidézi annak a gyerek-transzportnak 
az indulását, amellyel 1939 nyarán a hatéves Austerlitzet sikerült 
kimenekíteni Prágából Angliába, ahonnét sem anyja, sem Věra 
nem kaptak többé róla hírt  Az elbeszélést folyamatosan jellemző 
többszörös áttételezéssel (itt: Věra – Austerlitz – elbeszélő) érte-
sülünk még az apa utolsó pillanatban történt szerencsés elme-
neküléséről, a nácik prágai fosztogatásairól, és Austerlitz anyja, 
Agáta deportálásáról  Közvetve kiderül, hogy Austerlitz az anyai 
nagyapjától, a sternbergi fez- és papucskereskedőtől örökölte 
a nevét, tehát nem a Maximilian Aychenwald nevű apjától, de 
hogy ez miért történt így és van-e jelentősége, erre ő, úgy lát-
szik, valamiért nem kíváncsi, pedig megkérdezhetné  Annak a 
jelei is elsikkadnak, hogy Věrának már legalább nyolcvanvala-
hány évesnek kell lennie, és hogy Austerlitz vajon hogyan ért 
meg mindent, amit Věra csehül mond (bár időnként franciául 
beszél, annak idején ugyanis romanisztikát tanult), még ha Aus-
terlitzben egy csapásra felrémlenek is egykori cseh tudásának tö-
redékei  Mindebbe bele kell érteni, hogy Věra elbeszéléséről Aus-
terlitz feltehetően angolul számol be az elbeszélőnek, ő mindezt 

4 Schein Gábor: Labirintusok és egyenesek, Műút, 2008/10 
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németül közvetíti, mi pedig, magyar olvasók magyar fordításban 
olvassuk 

Az Austerlitz prágai látogatásáról szóló beszámoló csúcs- és 
végpontja egy fénykép, amely az ötéves Austerlitzet ábrázolja 
hófehér apródkosztümben egy jelmezbál alkalmából  A felvétel 
1939-ben készült, fél évvel távozása előtt  Věra veszi elő ezt a fo-
tográfiát, amely a szövegbe is be van iktatva, és a német meg a 
magyar kiadás könyvborítóján is látható  A felnőtt Austerlitz szá-
mára teljesen idegen a fényképen látható apród, „aki eljött, hogy 
visszakövetelje jussát”  „Azon az estén a Šporkova utcában, ami-
kor Věra elém tette a gyermeki gavallér képét, nem hatódtam 
meg, mondta Austerlitz, egyszerűen csak elhagytak a szavak és 
a fogalmak, és egyetlen gondolati műveletre sem voltam képes ” 
És valamivel később: „Ameddig csak vissza tudok gondolni, 
mondta Austerlitz, mindig is úgy éreztem, hogy nincs helyem a 
valóságban, mintha nem is lennék, és sosem volt erősebb ez az 
érzés, mint azon az estén, ott, a Šporkova utcában, amikor átha-
tolt rajtam a rózsakirálynő apródjának tekintete ” (198–199)

Austerlitz ezután ellátogat Terezínbe, azaz Theresienstadtba, 
ahová 1942 telén anyját deportálták  Itt a kísértetiesen kihalt ut-
cák, a málló házak, a földbe süppedt erődrendszer és a lidérces 
gettómúzeum tárgyias leírása mellett különösen sok fénykép lát-
ható  Ezek a fikció szerint, mint szó volt róla, Austerlitz képei, de 
a szöveg nem utal erre, mint ahogy a fényképek eredetéről és a 
szövegbe való beillesztésük szerepéről általában sincs szó  Akad-
nak itt olyan oldalak, amelyeken semmi más nincs, csak egy-egy 
fénykép  

Prágába visszatérve Austerlitz megtudja Věrától, hogy any-
ját 1944-ben „másfél ezer Terezínben internált más emberrel 
együtt keletre küldték” (219)  Ezen az eufemizmuson kívül nem 
tudunk meg többet Agáta sorsáról  Věra még elmondja, hogy 
Austerlitz „elutazása” napján a Wilson pályaudvaron Agáta 
odafordult hozzá, „és így szólt: csak a múlt nyáron volt, hogy 
Marienbadba utaztunk innét  És most vajon hová utazunk?” 
(220)  Erről eszébe jut Austerlitznek, hogy 1972 augusztusában 
elkísérte Marienbadba párizsi barátnőjét, Marie de Verneuilt, aki 
építészettörténeti kutatást akart itt végezni, és „miként azt ma 
talán már elmondhatom, mondta Austerlitz, kísérletet akart ten-
ni arra, hogy kiszabadítson magányomból”  (221) Hogy ki ez a 
Marie, hány éves, és milyen előzményei vannak az Austerlitzhez 
fűződő kapcsolatának, erről Austerlitz ekkor szinte semmit nem 
mond el az elbeszélőnek, később is csak annyit, hogy az ötvenes 
évek végén, párizsi tartózkodása idején ismerkedett meg vele a 
Nemzeti Könyvtárban, és ezután gyakran tettek nagy sétákat a 
városban  Hogy szerelem szövődött-e köztük, vagy legalábbis 
Marie-ban ébredt volna vonzalom a zárkózott, szomorú fiatalem-
ber iránt, erről sincs szó, csak arról, hogy amikor Marie hosszú 
évekkel később meghívta Marienbadba az ekkor már London-
ban élő Austerlitzet, „vak félelemmel álltam az előtt a kedvező 
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fordulat előtt, amely akkoriban készült beállni életemben”  (221) 
A kedvező fordulat azonban elmarad, Austerlitz megközelíthe-
tetlen, „olyan, mint egy befagyott tó”  (231) „Újra megpróbáltam 
elmagyarázni neki és magamnak, milyen megfoghatatlan érzé-
sek nyomasztottak az utóbbi napokban; hogy akár egy tébolyult, 
folyton azt gondoltam, mindenhol titkok és jelek vannak köröt-
tem, sőt olybá tűnt, mintha a néma házak homlokzatai valami 
baljós dolgot tudnának rólam…” (231)

Marie de Verneuil neve Balzac Huhogók című regényéből 
származik, és a Sebaldnál játszott szerepe kicsit emlékeztet is a 
Balzac-regénybeli szerelmes nőére  Balzac egyébként is fontos 
Austerlitz (vagy Sebald?) számára: a Šporkova utcai könyvszek-
rényben ott sorakozott az összkiadás ötvenöt karmazsinpiros 
kötete, és Austerlitz az elbeszélőhöz fűződő kapcsolatának vége 
felé Párizsban a Chabert ezredest olvassa  De a marienbadi kudarc 
eszünkbe juttathatja Kafka és volt jegyese, Felice Bauer ismételt 
közeledési kísérletnek szánt, de felemásan sikerült marienbadi 
együttlétét is  „Az együttélés keserve”, olvasható erről Kafka 
naplójában  „Idegességtől, részvéttől, kéjsóvárságtól, gyáva-
ságtól, hiúságtól kicsikart; talán csak a mélységes fenéken egy 
vékony erű patakocska, amely méltó a szerelem névre, megkö-
zelíthetetlen a keresésnek, egy szempillantás szemvillanásában 
felvillanó… Boldogtalan éjszaka  Lehetetlenség F-el élni  Elvisel-
hetetlen bárkivel is együtt élni…”5 Sebald számára Kafka kulcs-
figura volt  A Szédület. Érzés című prózakötetében Kafka rivai 
(Garda-tó) szanatóriumi tartózkodásáról írva éppen egy alig is-
mert, alkalmi szerelemi kapcsolatát dolgozta ki  A marienbadi 
fiaskó véget vetett Austerlitz és Marie kapcsolatának  A regény 
befejező, párizsi részében már csak az egykori kezdetekről és 
Marie jelen idejű fájdalmas hiányáról van szó 

Prágából Londonba, hazafelé tartva a vonaton Austerlitz úgy 
érzi, ötvennégy évvel előbbi utazásának felrémlő homályos em-
lékképei összekeverednek jelen idejű (azaz 1993-as) benyomása-
ival  „… az, amit most odakinn elvonulni láttam, úgy rémlett, 
mondta Austerlitz, nem más, mint az oly sok éven át kísértő ké-
pek eredetije”  (240) Nürnbergben rövid időre kiszáll, eszébe jut, 
mit mesélt Věra Austerlitz apjának elbeszélése nyomán a nácik 
itteni nagy pártgyűléséről  Ijesztően idegennek érzi a várost és 
általában Németországot, ahol még soha nem járt  Itt Austerlitz 
benyomásaiba, mint máskor is gyakran, nyilván beszűrődik va-
lamennyi abból az ellenszenvből, amelyet Sebald maga érzett 
Németország iránt, és amely hőséhez hasonlóan őt is hontalanná 
tette 

„Észrevétlenül bealkonyodott, miközben Austerlitz me-
sélt…”, folytatódik az elbeszélés jelen ideje  Az elbeszélő hely-
zet ilyen elidegenítő jelzéseivel és a szövegbe beiktatott „mondta 
Austerlitz” frázisokkal, Thomas Bernhardhoz hasonlóan, az el-

5 Kafka, Franz: Naplók, ford  Györffy Miklós, Európa, Budapest, 2008, 579 
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beszélő gyakran megszakítja Austerlitz monológját, mert az kü-
lönben a folyamatossága és az egyes szám első személyű beszéd-
mód miatt egy idő múlva könnyen kelthetné azt a látszatot, hogy 
közvetlenül őt magát halljuk  Hogy az elbeszélő mikor, milyen 
távlatból idézi fel mindazt, amit Austerlitz különböző időpon-
tokban és helyzetekben elmondott neki, és hogy mennyire pon-
tosan reprodukálja szavait, bonyolult szerkezetű mondatait, ez 
a kérdés, úgy látszik, szintén kívül esik a szövegvilágon  Legfel-
jebb arról értesülünk időnként, hogy az elbeszélő utólag jegyze-
teket készített találkozásaikról 

A prágai és a terezíni látogatás után, esténként szörnyű, oly-
kor órákon át tartó és egyre erősödő félelem lett úrrá Auster litzen  
„Mit sem használt, hogy ráleltem zavarodottságom okára, hogy 
képes voltam magamat, az elmúlt sok-sok év távolán át, mégis a 
legnagyobb élességgel, megszokott életéből egyik napról a má-
sikra kiszakított gyerekként látni: az értelem nem bírta legyűrni 
azt a szüntelen elfojtott, most azonban erőszakosan felszínre törő 
érzést, hogy eltaszítottak, eltöröltek ” (245) Súlyos rohamok után 
egy napon összeesett, és – nem először – kórházba került, ahol 
három hétig beszámíthatatlan állapotban volt  Mikor egy évvel 
Prágából való visszatérése után kiengedték, a doktornő tanácsá-
ra egy kertészetben vállalt könnyű fizikai munkát  Erről megint 
eszünkbe juthat Kafka, aki a lélekölő hivatali munka ellensúlyo-
zására egy időben délután szintén egy kertészetben dolgozott 

Segédkertészi idejében, bár alig tud németül, Austerlitz át-
rágja magát egy döbbenetes, 800 oldalas német nyelvű művön, 
amelyet H  G  Adler közvetlenül a háború után dokumentumok 
alapján a theresienstadti gettóról állított össze  Austerlitz egyet-
len, több mint nyolcoldalas, végtelen felsorolásokba vesző, ör-
vénylő mondat-monstrumba foglalja beszámolóját a gettó őrült 
működéséről  Valódi rendeltetését, a kényszermunkát és a gyil-
kolást az SS abszurd akciókkal próbálta leplezni  1944 nyarán 
egy nem-német vöröskeresztes bizottság látogatása előtt nagy-
szabású „szépítő akcióval” idilli körülmények díszletei közé he-
lyezték a gettólakókat, és fokozhatatlan cinizmussal még filmet 
is forgattak erről, amelynek A Führer várossal ajándékozza meg a 
zsidókat címet adták  Bár a film csak töredékesen maradt fenn, 
Austerlitz az Imperial War Museum útján megszerzi egy kazettás 
kópiáját, és hosszas keresés után egy koncert – mert a Patyom-
kin-faluban azt is rendeztek – lassított felvételén a kép hátteré-
ben ösztönösen felismerni véli anyját  Ismét elutazik Prágába, 
ahol a színházi levéltárban egy színésznő felirat nélküli fény-
képére bukkan, „amely mintha egyezett volna anyámról őrzött, 
elsötétült emlékeimmel”  (269) Věra, „a theresienstadti filmből 
kimásolt zenehallgató arcát korábban hosszasan nézegette, majd 
pedig fejcsóválva félrerakta”, ezen az utóbbin ellenben „minden 
kétséget kizáróan” felismerte Agátát  (269) Austerlitz később em-
lékül az elbeszélőnek adja ezt a fényképet, aki a filmből kivágott 
képpel együtt ezt is közli a könyvében  Függetlenül attól, hogy 
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ténylegesen kit ábrázolnak ezek a képek – a filmbeli nyilvánvaló-
an egy „valódi” gettólakót –, az olvasóban felvetődhet a kérdés, 
hogy hihet-e ő és Austerlitz Věrának, aki esetleg csak együttér-
zésből, vigaszul mondja, hogy Agáta látható a képen; továbbá az 
is kérdéses, hogy Austerlitz mit nyer egy félig-meddig ismeretlen 
nő képével  Valószínűleg azért is adja oda az elbeszélőnek, mert 
hiába bukkant anyja „nyomára”, továbbra is anyátlan maradt 

Legközelebb ugyanennek az évnek, 1997-nek szeptemberé-
ben Párizsban folytatja Austerlitz az elbeszélését, és mikor hívá-
sára odaérkezik az elbeszélő, megint „minden bevezetés nélkül, 
ahogyan mindig is szokta, belefogott a mesélésbe” (271)  Párizs-
ban apja nyomait kutatja, aki annak idején, amikor menekült, 
iderepült Prágából  A hiábavaló és nyilvánvalóan teljesen értel-
metlen keresésről szóló beszámolója mellett elmondja, hogyan 
ismerkedett meg első párizsi tartózkodása idején a régi Nemzeti 
Könyvtárban Marie-val, aki afféle anya-pótlék lett számára  Kö-
zös sétáik mellett, Marie távollétei idején, Austerlitz egyedül is 
bolyongott a városban, főleg a külvárosokban, mint később Lon-
donban  Maisons-Alfort-ban fölfedezte az Állatorvos-tudományi 
Múzeumot, ahol a kihalt kiállítótermekben rémisztő preparátu-
mokat, gipszlenyomatokat, formalinban ázó állati belsőségeket, 
patologikusan deformált szerveket és különféle torzszüleménye-
ket látott és le is fényképezett  Ezek a kiállítási tárgyak a Geraldék 
tengerparti házában őrzött gyűjteményekre emlékeztetnek  A 
múzeumból hazafelé menet történt, „hogy a metróban először 
estem abba a később többször megismétlődő, valamennyi emlék-
nyom ideiglenes kitörlődésével járó önkívületbe, amit a pszichi-
átriai tankönyvek, ha jól tudom, mondta Austerlitz, a hisztériás 
epilepszia címszó alatt tartanak nyilván” (285)  Kórházba került, 
a Salpetrière-be, ebbe „az óriási, az évszázadok során mintegy 
önmagán túlnőtt és a Jardin des Plantes meg a Gare d’Austerlitz 
között külön világot alkotó épületegyüttesbe”  (286) Félig öntu-
datlan állapotában rémlátomásai támadtak: metróalagutakból, 
katakombákból álló labirintusban bolyongott, ahol holtak sere-
gei tülekedtek feléje  Végül a csodával határos módon előkerült 
Marie, aki segített neki felépülni 

Az utolsó párizsi részben Austerlitz lelkiállapota, tudattalanja 
ismét tárgyiasított, „ahumán” jelek formájában jelenik meg  Ilyen 
jel az Állatorvos-tudományi Múzeum, a Salpetrière-kórház, a 
Gare d’Austerlitz és a Quai d’Austerlitz közti elhanyagolt terüle-
ten tanyázó varázslatos, keleties vándorcirkusz, ahová Austerlitz 
annak idején Marie-val vetődött el, az elbeszélő jelenkori láto-
gatása idején pedig az új Nemzeti Könyvtár négy saroktornyos, 
huszonkét emeletes gigantikus épülete, ahol Austerlitz az apja 
nyomait kutatná, ha az új könyvtár egész kialakításával és az 
abszurditás határát súroló belső szabályozottságával, amely az 
olvasót mint potenciális ellenséget kizárni igyekszik, nem volna 
más, „mint kvázi hivatalos manifesztációja annak az egyre na-
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gyobb határozottsággal fellépő igénynek, hogy véget vessenek 
mindannak, ami még a múltból él”  (301) 

Austerlitz elmondja az elbeszélőnek, mit tudott meg egy 
könyvtárostól, akivel a régi Nemzeti Könyvtárban ismerkedett 
meg: az új könyvtár helyén a háború végéig egy nagy raktár volt, 
ahol a németek a párizsi zsidók lakásaiból rekvirált értéktárgya-
kat halmozták fel, elképzelhetetlen tömegű muzeális kincset  
Több mint hétszáz vonatszerelvény indult el innen, feltehetőleg 
épp a Gare d’Austerlitz-ről, hogy a náci pártvezérek és magas 
rangú tisztek által kiválogatott javakat elszállítsák a birodalom 
lerombolt városaiba  Amiként ez „az egész történet szó szerint el 
van temetve fáraói attitűdű államelnökünk [Francois Mitterand] 
Grande Bibliothèque-jének alapozása alatt”, úgy van eltemetve 
Austerlitz múltja, származása, személyisége is a feledés, az elfoj-
tás, a hárítás évtizedei alatt  

A londoni Liverpool Street Stationhez hasonlóan a párizsi 
Gare d’Austerlitz is jelképes és sorsfordító helyszín Austerlitz 
életében  A már ismert előzmények (Salpetrière, vándorcirkusz, 
Nemzeti Könyvtár) után, röviddel az elbeszélő Párizsból való 
elutazása előtt Austerlitz hírt kap, hogy apja 1942 végén inter-
nált volt egy táborban a Pireneusok lábánál  És nem sokkal ké-
sőbb a sztrájk miatt üres Gare d’Austerlitz-en az a sejtése támad, 
hogy közeledik az apjához  Félig öntudatlanul kóborol megint 
a pályaudvaron, látni véli az apját kihajolni egy kupé ablakán, 
és elmondja, hogy egyetemistaként sok-sok órát töltött itt, és 
még kisebb tanulmányt is írt az épületről és történetéről  Akkor 
már nyilván a neve miatt is érdekelte a pályaudvar  Mindeneset-
re itt újabb impulzus éri, hogy tovább keresse apját és Marie de 
Verneuil-t is  Ezen a ponton tűnik el Austerlitz az elbeszélő sze-
me elől, aki Angliába visszatérőben még megáll Antwerpenben, 
hogy Mechelenben ismét felkeresse a Breendonk-erődöt, ahol az-
tán elüldögél kicsit a vizesárok mellett, amely az erődöt körülve-
szi, és egy könyvet olvas, amit Austerlitztől kapott  Egy profesz-
szor kollégája, Dan Jacobson írta arról, miként kereste nagyapja, 
Yisrael Yehoshua Melamed rabbi és többi őse nyomát Litvániá-
ban és Dél-Afrikában  Végül egy kaunasi erődről van szó, ahová 
a háború alatt a németek ugyanúgy befészkelték magukat, mint 
a breendonki erődbe  Az erőd tömlöceinek hideg mészfalába írt 
utolsó üzenetek arról tanúskodtak, hogy még 1944 májusában 
is érkeztek ide transzportok Nyugatról, egy alkalommal kilenc-
száz franciával  Akár Austerlitz apja is köztük lehetett, sugallja 
kimondatlanul a regény  Az egyik üzenet ’44  május 18-án kelt  
Ezen a napon született Sebald, aki így nemcsak áttételesen, az 
elbeszélő alakjában írta bele magát Austerlitz történetébe, hanem 
személyes valójában is, olyan tanúságtevőként, aki önként vállalt 
hontalanságával vállalt közösséget az áldozatokkal 
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