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legimponálóbb mondata az Apokalipszis egyik 
szövegében fordul elő, és így szól: „Öntelt vagyok. 
Tudom, hogy sose jön el az én időm”.
PKIgaza volt ebben?
KEHLMANNIgaza volt. Az ő ideje nem jött el. 
És nem is fog eljönni. Ebben igazi nagyság van. Ha 
egy olyan világban, ahol mindenki azt várja, hogy 
eljöjjön az ő ideje, valaki így nyilatkozik.
PKSejtette vajon, miért nem jön el az ő 
ideje? Nem becsülte alá vajon a nemzeti szocia-
listákat és az antiszemitizmust?
FRANZENMindenesetre alábecsülte az anti-
szemitizmus erejét. Erről árulkodik legalább is ez 
az aforizmája: „Amit az antiszemita sajtónál is job-
ban utálok, az a zsidó sajtó. Amit a zsidó sajtónál is 
jobban utálok, az az antiszemita sajtó.” Ez valame-
lyest felelőtlen kijelentés. Egy olyan ember virtuóz, 
de ugyanakkor üres játéka, aki egyik táborral sem 
akar közösködni.
KEHLMANNA harmadik Walpurgiséj jelen-
tős, bár csak poszthumusz kiadott írásában igen 
pontosan taglalja a  barbárságba való fokozatos 
átcsapást. Mást sem tett, mint figyelmesen olvas-
ta az újságokat a legkisebb helyi lapokig bezáró-
lag, és éppen ott lehet ennek az átbillenésnek az 
apró mozzanatait felismerni. Mindenkinek, aki 
ma azt mondja, hogy akkoriban nem lehetett 
látni, hova fejlődik a  fasizmus, ezt az írást kelle-
ne a kezébe nyomni.

A repperek előfutára – mihez kezdene 
a web korában?
PKKrausnak van egy nagyon sajátos viszo-
nya a  nyelvhez. Úgy beszél róla, mint egy szent-
ről, és az igazi szeretőről, akivel csak a valódi író 

– tehát ő – nemz gyermekeket, miközben az összes 
többi alantasabb szellem csak fajtalankodik vele. 
Jonathan Franzen, Ön azt írja ebben az összefüg-
gésben, hogy Kraus a mai repperek előfutára, egy 
olyan férfi, aki nagyra van a potenciájával.
FRANZENValóban olyannak látta a  nyelvet, 
mint egy nőt, és ezt a  nőt akarta ő meghódítani. 
Ez volt benne a repperszerű. Én tudom ezt a ladyt 
inkább felpörgetni, mint a többiek – mert én isme-
rem őt, én tudom, mi csalja ki belőle a magas cét.
KEHLMANNIlyeneket szó szerint is lehet ta-
lálni nála Rilke kapcsán, mert Rilke volt Kraus 
számára kettős értelemben is a nagy rivális: mint 
lírikus, de mint férfi is. Mindketten nagyon közel 
álltak Sidonie Nádherná von Borutinhoz. Kraus 
Rilkéhez írott leveleiben jól felismerhető ez a rep-
per-attitűd – Kraus a  saját erőteljesebb férfiassá-
gával kérkedik.
PKÉs vajon ma mihez kezdene, a  world 
wide web korában, ami minden egyes szellemi 

emberekre. Ő volt az egyetlen jelentős író, aki 
ellenezte ezt a háborút.
FRANZENA zombi-nyelv ellen kelt ki. A zsur-
nalizmusban önmagát örökösen újratermelő frá-
zisok nyelve ellen viaskodott, amiben nem volt 
semmi életszerűség, mégsem tudott kimúlni.
KEHLMANNNekem mindig nagyon tetszett 
az a megkülönböztetés, amit Schiller tett a naiv és 
a  szentimentális költészetről írott értekezésében. 
Ő azt mondja ugyanis, hogy van nevető és van 
büntető szatíra. A nevető szatíra olyannak mutatja 
a világot, amilyen tényleg, és kineveti. Míg a bün-
tető szatíra fölháborodik a  világ állapotán. Ez az 
ítélet villámcsapása. Karl Kraus ennek a példája.
FRANZENÉn csak részben értek ebben egyet 
Schillerrel. Ha nem komédia, akkor valami más: 
kritika.

Jóban lenni a közönséggel vagy fölébe 
emelkedni
PKJonathan Franzen, Ön a  modern iro-
dalmat két kategóriára osztja: egyrészt státusz-
regényekre, másrészt kontraktusos regényekre. 
A „státusz-szerző” mindig a saját egyedülálló vol-
tát bizonygatja, nehezen érthető módon ír, és 
távol tartja magát a  közönségtől. A  „kontraktu-
sos szerző” viszont szerződést köt az olvasóival, 
be akarja invitálni őket a regényeibe, jó vendég-
látójuk akar lenni. Mi a helyzet etekintetben Karl 
Krausnál? Egyrészt státusz-író volt, aki kódolva 
írt és utolérhetetlen stilisztának tartotta magát, 
másrészt jóban akart lenni az olvasóival, akik 
ki voltak éhezve az írásaira.
FRANZENEz a  felosztás nem tőlem szárma-
zik, hanem William Gaddistól, de én is alkalma-
zom. Gaddis úgy találta, hogy a szerződés művész 
és közönség között már nincs érvényben. Ez vezet 
a  művészeknek mint a  tömegtől meg nem ér-
tett magányos zseniknek az istenítéséhez. Ez elég 
veszélyes pozíció, mert ennek révén egy csomó 
rossz irodalom is védhetővé válik. Kraust a  nyel-
ve is elzárja az olvasóktól, ugyanakkor briliáns. 
A szövegeivel azt akarta nyilvánvalóvá tenni, hogy 
itt egy szellemileg utolérhetetlen szerző munkál-
kodik. És kinevelt magának egy saját publikumot, 
amely értette az ő kódolt nyelvét.
PKKraus azt mondja: „A legrosszabb, amit 
az olvasóim rólam mondhatnak, hogy »én isme-
rem Kraust«”. Miféle szerződés ez akkor?
KEHLMANNMegtiltotta magának a  köze-
ledést a  közönséghez. Egyszemélyes folyóirata, 
a  Die Fackel hátlapján ez állt: „Beküldött kéz-
iratot nem szívesen fogadunk”. Az, hogy tisztel-
ték, nem jelentette azt, hogy jogot formálhattak 
volna arra, hogy akarjanak tőle valamit. Egyik 

PETER KÜMMELKarl Kraus könyörte-
len társadalom- és nyelvkritikájáról volt híres. 
Nem tartanak tőle néha még így utólag vissza-
tekintve is? Nem tartanak attól, hogy írásművé-
szetük nem állná meg a helyét az ő kérlelhetet-
len tekintete előtt?
DANIEL KEHLMANNDe, nagyon is. Ha az 
ember egyszer Karl Krausszal foglalkozott, önkén-
telenül felötlik benne: Rólam vajon mi volna a vé-
leménye? Aligha volna hízelgő. Az egyetlen ment-
ségünk az lehetne, hogy Kraust a regényírók nem 
érdekelték. Nem volt képes egy regényt végigol-
vasni. Idegenkedett minden narrációtól.
JONATHAN FRANZENÉn olyan sok szöveget 
összeírtam, ami nem minősül regénynek, hogy 
nem tudnék kikerülni a látóteréből – mindenkép-
pen lehetséges céltáblája volnék. De nekem nin-
csenek olyan rémálmaim, amelyekben Karl Kraus 
éppen engem aprít miszlikbe. Fiatalon még tartot-
tam volna az éles ítéletétől, de ugyanakkor von-
zódtam is hozzá, mint valakihez, aki sokkal erő-
sebb. Arra számítottam, hogy ha sikerül kellő szel-
lemi közelségbe kerülni hozzá, akkor nem talál-
nak el a világba kilődözött mérgezett nyilai.
PKEszményi nagytestvérnek választotta ki 
magának Karl Kraust?
FRANZENPontosan. Ez volt ő a  számomra. 
Hozzá voltam szokva az ilyesfajta kapcsolatokhoz. 
Van két fivérem. De időközben magam is elég vas-
tag irhát növesztettem, amire szükségem is van 
a  kapott kritikákkal szemben. A  nyilak tényleg 
röpködnek.
PKSokan úgy értelmezik Karl Kraus mások-
kal szembeni dühét, mint egyfajta átirányított 
öngyűlöletet. Tényleg feltűnő, hogy sose mutatta 
az önkritika, az önmagával szembeni kétely leg-
kisebb jelét sem.
FRANZENBizonyos mértékig a  saját stílusá-
nak a foglya volt. Ezt a problémát részben én is re-
produkáltam a Kraus Project lábjegyzeteiben. Az 
ő hatása alatt a  saját megállapításaimat is kiélez-
tem a végsőkig, a világot barátokra és ellenségek-
re osztottam, jókra és rosszakra. Ettől a mondatok 
jóval több erőt és lendületet kaptak. Ez valami ká-
bulat, az embernek hiányozni kezd Kraus mérge.
PKEngem zavar az az attitűd, amivel lenézi 
az embertársait mint lelketlen félholtakat, volta-
képpen agyhalottakat.
KEHLMANNDe ez csak írók és újságírók 
egy bizonyos osztályát érinti, rájuk vonatkozik. 
Kraus ugyanakkor tele volt részvéttel a  valóban 
szenvedő emberek iránt. Például nem tudott osz-
tozni az első világháború kitörésekor általános 
háborús lelkesedésben –, mert pontosan tudta, 
micsoda mérhetetlen szenvedést hoz majd az 
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és nagyon gazdagnak is kell lenni. És Kraus né-
hány perrel valóban példát statuált.
PKÚgyszólván átöblítette a jogrendszert egy 
megtisztító, példaértékű mintaperrel?
FRANZENNos, te Bécsből jössz, te megenge-
dőbb vagy az anyagi kiváltságokat élvező emberek 
iránt. Nálam ez egy kicsit másképp fest, mert én 
az amerikai Középnyugatról jövök. De igazad van: 
hiányoznak az olyan emberek, akikben megvolna 
Karl Kraus következetessége. Nekem az idegeim-
re megy a  fiatal amerikai írók jólneveltsége. Úgy 
értem, kiből lesz ma író? Jó családból való gyere-
kek, akiknek apuci kifizeti a  brooklyni költőisko-
lát. Az ilyenek könnyebben vállalhatnának némi 
kockázatot – ahogyan Kraus is megtehette. De 
ezek rettentően félnek. Feltehetőleg az internet-
trolloktól, akiknek végtelen tér és idő áll a  táma-
dásaikhoz rendelkezésre.
PKMit csináltak ezek a trollok, amikor még 
nem volt internet?
FRANZENEhhez kicsit vissza kell nyúlnom 
a  múltba. Az internetet privilegizált fehér srácok 
álmodták meg. Közülük sokan voltak hippik a 60-
as, 70-es években, akiknek nem sikerült meg-
teremteni egy utópikus világot. Ezért aztán azt 
mondták, másodszorra már a  technika segítsé-
gével fogjuk ezt megpróbálni. Ezzel már sikerül 
majd megmenteniük a világbékét.

És amíg csak párezer kiváltságos fehér fószer 
részesült az internetben, ez működött is csodásan. 
De aztán a háló egyre nagyobb és nagyobb lett –, 
és kiderült, hogy nem biztonságos. Hogy totálisan 
kontrollál mindannyiunkat. És alantas ösztönöket 
ébreszt. A trollok a net huligánjai.
KEHLMANNVan egy dolog, amit nem volna 
szabad Kraustól átvennünk, hogy feketén-fehé-
ren jókra és rosszakra osztja a  világot. Egy troll 
nem a megtestesült gonosz. Mi magunk vagyunk 
a  trollok. Legalábbis mindannyiunkban megvan 
erre a lehetőség. Az ember nyitott rendszer. Ha le-
hetősége kínálkozik rá, hogy névtelenül élje ki az 
agresszióit, akkor ezt megteszi, és ettől csak egyre 
agresszívabbá válik. Ennek a kísértésnek ellenállni 
önkontrollt igényel.
PKA internet tehát nem a gonosz műve?
KEHLMANNA média rendszerében nincsenek 
összeesküvések. Az túl szimpla volna. Karl Kraus 
Bécsében sem volt az olyan direkt, hogy egyszerűen 
a laptulajdonosok diktálták volna a szerkesztőknek, 
hogy mit írjanak. Hanem, ha hihetünk Krausnak, 
így volt: A szerkesztők azt írják, amit szerintük a lap-
tulajdonosok akarnak, azok ezt elolvassák – és el is 
hiszik. Ez egy öngerjesztő rendszer. Persze ma is így 
van. A Facebook tulajdonosa, Mark Zuckerberg iszo-
nyú sok pénzt ad ki arra, hogy valamiféle ember- és 
világfelfogást propagáljon – és ezt aztán ő is elhiszi.
PKA Kraus Project arról szól, hogy Ön, Sir Jo-
nathan Franzen hogyan sajátítja el Karl Krausnak 
ezt a  szellemi eszköztárát. Ez ugyanakkor álla-
potfelvétel a német kultúrához való viszonyáról is.
FRANZENMár a  „Dichtung” szó is elmond 
mindent. A  gondolatokat és a  dolgokat belesű-
ríteni az írásba – ez lett számomra az irodalom 
definíciója.
 (DIE ZEIT Nº 49/2014)
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van durva kirohanásokkal, kommentekel velem 
kapcsolatban – idiótának és kőkorszaki troglo-
ditának titulálnak.
PKA Kraus-projektjében személyesen is bírál-
ja írótársát, Salman Rushdiet, amiért olyan nai-
van lelkesedik a Twitterért.
FRANZENAmire azt twittelte vissza, hogy 
Franzen jobban tenné, ha kijönne az elefántcsont-
tornyából. Mivel én magam nem vagyok a Twitte-
ren, nem olvastam, de azért eljutott hozzám a híre. 
Ez után a kis összetűzésünk után először tegnap 
futottam össze Salmannal véletlenül. Nagyon ba-
rátságos volt.
KEHLMANNElefántcsonttoronyról beszélt? 
De hát ez nem sértés!
FRANZENDe. Amerikában abszolút sértés 
számba megy, azt jelenti, hogy elitistának nevez.

A lényeg a lábjegyzetekben
PKJonathan Franzen, a  Kraus Project java-
részt lábjegyzetekből áll. Ezekben a  megjegyzé-
sekben, amelyek voltaképpen a  lényeget adják, 
nemcsak Kraus szövegeit kommentálja. Némi 
önéletírást is tartalmaz: benne van a  művész 
arcképe ifjú krausiánus korából. Volt már rá 
példa, hogy egy irodalmi műben a  lábjegyzetek 
tartalmazták a lényeget: Vladimir Nabokov Gyér 
világ című regényében.
FRANZENMindig szerettem volna valami 
Gyér világ-szerűt írni. Egyébként megtartóztatom 
magam írás közben a  lábjegyzetektől. Kraushoz 
viszont illett ez a  forma. Egész műve lábjegyzet-
ként alakult, más szövegekhez fűzött kommentár-
ként. Ebben a  Kraus-könyvben próbálok magam 
is egy kicsit Kraust játszani. Az ő szemével nézem 
a  Google, a  Facebook és a  Twitter korát. Eköz-
ben feltűnt nekem valami hihetetlen: Sok minden 
abból, amit Kraus ír, még találóbb a mi korunkra, 
mint az övére.
PKÉs az ő bírálata „telibe talált” tiszta erő-
ből. Végtelenül sok ellenséget szerzett magának. 
A  műve olyan, mint egy olyan ember életmeg-
nyilvánulása, aki nem ismeri a  félelmet, any-
nyira dühös.
KEHLMANNHogy ismerte-e a félelmet? Nem 
tudom, hogy félt-e a haláltól. De bizonyosan tudta, 
hogy mi várt volna rá, ha még megéri a náci ural-
mat. Hogy úgy mondjam, még idejében meghalt. 
Egy voltaképpen elég civilizált világban élt. Ugyan-
abba a kávéházba járt, mint azok az emberek, aki-
ket olyan rettentően támadott –, és akkor azok 
legfeljebb visszahúzódtak a  kávéház egy másik 
szárnyába, hogy kitérjenek az útjából.
FRANZENEnnyire civilizáltan azért mégsem 
folyt a dolog, mert sorozatosan perelt be embere-
ket. Számomra ez a  legsötétebb aspektus Kraus-
nál. A családi vagyonnak köszönhetően őt nem fe-
nyegette létbizonytalanság. Ha szegény lett volna, 
ütősebb lett volna az újságírók korrumpálhatósá-
gára vonatkozó kritikája. Ő megengedhette magá-
nak, hogy ne korrumpálódjon. Úgy támadhatott, 
ahogy csak jólesett. És ha mások túlságosan meg-
támadták őt, a bíróság elé citálta őket – és ez már 
nem szép dolog.
KEHLMANNDe ennek megvolt a  hagyomá-
nya. Már Voltaire is azt mondta: ahhoz, hogy vala-
ki olyan szabad legyen, mint én, nagyon öregnek 

megnyilvánulást meghatároz és kontrollál, min-
denütt a  világon? Vajon használná-e, vagy ha-
dakozna ellene?
KEHLMANNNem tudom. De sejtem, ho-
gyan venné górcső alá a médiával folytatott küz-
delem során. Kraus konokul egyetlen egyszerű 
kérdést tett fel, amiből az összes többi levezet-
hető: Kié voltaképpen ez a médium? Ez a kérdés 
azóta is a döntő.
PKÉs ez a kérdés ma még inkább messzire 
vezet, mint az ő korában. Ezt a beszélgetést, amit 
most folytatunk, egy iphone-nal veszem fel.
KEHLMANNIgen, pontosan: Ki ennek a  ké-
szüléknek a gyártója? Kié a software? Neki mik az 
érdekei? Ezek a kérdések mit sem veszítettek a je-
lentőségükből.
FRANZENKraus az elemzései során a  pénz 
útját figyelte. Az internet hívei azt hiszik, hogy 
bloggerként az ember a  saját kiadója. Az ő lapja 
a die Fackel (a Fáklya) volt, egy kis folyóirat, amely 
dacolt a  bécsi sajtóval. Független volt és meg-
vesztegethetetlen. A  kapitalizmus, a  technika és 
a  média mai összefonódása ezzel szemben azt 
a hitet adja el a kuncsaftjainak, a felhasználóknak, 
hogy ők lázadók, ha az interneten teszik közzé 
a  társadalomkritikájukat. Így csinál a  háló szelle-
mi republikánusokat a fiatalokból.
PKEzt fejtse ki bővebben.
FRANZENMár észre sem veszik azt a  prob-
lémát, hogy a hatalom néhány ember és pár kon-
szern kezében összpontosul. Ezt adottnak veszik. 
Ennek az adottságnak a keretein belül aztán élhet-
nek azzal a  szimbolikus szabadsággal, hogy láza-
dónak érezhessék magukat, és prezentálják a saját 

„autentikusságukat”.
PKKraus nyelvkritikus módszerét egy blog-
ger stílusához hasonlította.
FRANZENAzt hiszem, Kraus ma valódi 
dilemmával találná magát szemben. Egyrészt 
pontosan átlátná ezt a médiumot, másrészt ezt 
a neten folytatott diskurzust mintha éppen neki 
találták volna ki. Olyanok voltak a  szövegei, 
mint a  mai bloggereké, épp csak a  hiperlinkek 
hiányoztak. Valószínűleg napi 26 órát töltene 
a  hálón megfelelő anyagot keresve, szövegeket 
pásztázva.
KEHLMANNEnnél, hogy ma mit csinálna, ér-
dekesebbnek találom azt a kérdést, hogy mit lehet 
tőle tanulni. Az a kérdés, hogy „Kié egy médium 
és milyen érdekeket szolgál?” ma az életünk sok-
kal több területét érinti, mint Kraus korában – 
a  kommunikáció minden aktusát, minden vásár-
lást, minden telefonhívást.
PKMikor Hitler hatalomra jutott, Kraus azt 
mondta, ehhez nincs hozzáfűznivalója. Ez per-
sze nem igaz, mert végtelenül sok hozzáfűzniva-
lója volt. Csak azt akarta mondani, hogy itt már 
nem segít a szellem fegyvertára.
FRANZENNem látta értelmét, hogy a  fa-
sisztákon élcelődjön. Ezzel az ellenféllel szem-
ben a  szatíra eszközeivel már nem lehetett fel-
venni a  harcot. De amíg még civilizált struktú-
rák között vagyunk, lehet élcelődni. Szerintem 
Krausnak éppen elég hozzáfűznivalója akadna 
a mi világunkhoz. Mellékesen jegyzem meg: aki 
ma az internetet nyilvánosan problematizálja, 
annak jól fel kell vérteznie magát. A  háló tele 


