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TEGNAPUTÁN

Lengyel Péter: Holnapelőtt 
Jelenkor, 1992. 212 oldal, 180 Ft

Krasznahorkai László: Az urgai fogoly 
Széphalom, 1992. 142 oldal, 190 Ft

Ugyan minden idő -  a szó általános értelmé
ben -  „történelmi idő”, érthető mégis, hogy 
pár esztendeje földrészünk eme felén milliók 
élték: ez az idő most „Történelmi Idő”. Mint 
mikor nagy-nagy hó vagy égszakadásos ziva
tar szakad le, és az elakadt, bénult közleke
désben vergődő, késlekedő emberek -  össze
verődve és bosszankodva, de lelkűk mélyén 
mégis titkos büszkeséggel -  úgy érzik: most, 
most sorsuk kivételes, heroikus pillanataiban 
állnak. Nem átlagos hétköznapjaikban reked
tek el.

Lengyel Péter és Krasznahorkai László 
között ugyan majd’ egy emberöltő van, de ta
valy mindketten olyan prózakötettel rukkol
tak ki az ünnepi könyvnapokra, melynek jel
lege és mondandója erre a „históriai aktua
litásra” mutat. A könyvkiadás két új műhe
lyének gondozásában 1991-ben, illetőleg 
1992-ben befejezett kézirataik frissen kerül
tek a pultra és az érdeklődő olvasók kezébe, 
szerény, de csinos kötetformában. Bennük -  
igaz, jócskán eltérő keretben és módozatok
kal -  a kor- és sorsforduló élményeinek 
mondhatni legelső feldolgozásait kapjuk. A 
szerzők, akik korábbi regényes és elbeszélő 
műveikkel már bizonyították tollúk készsége
it, és akik -  úgy tűnik -  többnyire lassan ér
lelik műveiket, ezúttal furcsamód olyanok 
lettek, mint a jókor kelő vagy le sem fekvő 
pék: míg mások tán csak a másik oldalukra 
fordulnak, az ő boltjuk már a meleg, ropogós 
zsemlét árulja. Lengyel könyvének főcíme -  
Holnapelőtt -  is erre a frissre, erre a most- 
ra utal, Krasznahorkai viszont Az urgai fo- 
GOLY-ban nagy téri, szellemi és spirituális tá
volságokat jár ugyan be, de ő is az életsors 
időszerűségeivel néz szembe.

Egyikük az 1989— 1991 -es évek hazai való
ságában és személyes életfolyamatában megy 
előre, másikuk -  ezzel közelesen egy időben 
-  Mongólián át Kínába vonatozik, de az uta
zás különös élményeinek feldolgozása már az 
Öböl-háború idejére esik, és annak riasztó hí

rei is belejátszanak fejtegetéseibe. Az élet- és 
sorskérdések rokon -  mert egyaránt naplózó, 
publicisztikus, illetőleg esszé felé hajló -  jel
legén túlmenően persze nem lenne okos a 
két könyv közös vonásainak vizsgálatát eről
tetni, bár, mi tagadás, az utazás még Lengyel 
könyvében is számottevő motívum (lásd az if
júkori úti vágyakra való emlékezést meg a 
mostani francia utakról szóló jegyzeteket), 
így vagy úgy, mindketten csak azért voltak 
(akkor is) távol, hogy aztán annál inkább itt
hon lehessenek -  egy-egy magyar író élet
helyzetében.

Az élet, kiváltképpen a férfiélet úgyneve
zett delén, mely ama „krisztusi kor”-tól az 
erős ötvenesekig helyezkedhet el, helyénvaló 
az önelemző számvetést elvégezni, keresni a 
választ a személyes és egyetemes sors össze
függéseinek kérdéseire: ki vagyok, mit tet
tem, mire jutottam, mire is szántam ezt az 
egy szál életemet? Két kortársam lényegében 
erre törekedik -  a történelmi idő szelében. 
Mivel érettnek mondható írószemélyek te
szik ezt, olyanok, akik birtokában vannak a 
stílus és a szerkesztés készségének, szépiro
dalmat írnak, kérdés persze, mennyire a ja
vából.

Lengyel Péter két alcímet is illesztett a 
főcím után: (Nemregény) -  ez az egyik; 
89-90-91 -  ez a másik. Az előbbi felemelt uj
jal figyelmeztet, hogy ezúttal nem prózai fik
ciót fogunk olvasni. Némiképpen görcsös, de 
korrekt ez a szándék, illő a szerzőhöz, pró
zánk igen finom moralistájához. Már ezzel is, 
meg a másik alcímmel ugyancsak, jelzi, hogy 
ezúttal közvetlenül szólal meg, vagyis nyitottá 
teszi mondanivalóját. Bevezető jegyzetben 
még azt is tudatja, hogy ezek az írói munkái 
hol, mely folyóiratokban és médiákban jelen
tek meg először. -  Ki ne találkozott volna a 
nagy változások éveiben a Zebra rovatcím 
alatt fotó Lengyel-publicisztikákkal? Fel lehet 
tételezni, hogy ízlése és igényessége tiltako
zott az ellen, hogy -  ami a Kardos-féle Mag
vető-időszakban volt kiadói divat -  szeriálissá 
növő irodalmi publicisztikáiból egyszerű cikk- 
gyűjteményt engedjen megjelentetni. Sőt 
nyílt titkot csinál abból, hogy ő maga is érzi 
az alkalmi felkéréseknek és az esetenkénti 
megszólalási kényszereknek engedelmesked
ve megírt (a hirtelen jött munkanélküliség ál
tal is ösztönzött) cikkek esendőségeit. Meg
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tartja, vállalja ugyan őket, nem változtat még 
azon sem, amit ma már máshogy ítél meg 
(Románia, 1991 decembere), de egy aktuális 
naplószöveg-töredék anyagába építi bele a 
sorozatot, élve a post scriptum jegyzetelés lehe
tőségével is. A HOLNAPELŐTT-ben a „látvá
nyos” ez a többértelműséget is támasztó 
struktúra, vagyis az, ahogy a főtörzs körül 
van indázva, vagy megfordítva: a folyondár, 
a premier plán szökken elő, és rákúszik az itt- 
ott kivillanó alap matériára. Kénytelen va
gyok Lengyel kötetének szemlézését ezzel a 
konstrukciós mozzanattal kezdeni, későbbre 
halasztva az önelemzés, a sorskérdések tartal
mainak futólagos értékelését. Ez ad viszont 
alkalmat arra, hogy a mostanit pár fércöl
téssel korábbi munkáinak világához kapcsol
jam. Lengyel ugyanis a java Ottlik-művek 
erős, cizellált, elsőrendűen az angolszász epi
kai mintákra visszamenő szövegstruktúráját, 
annak nyelvét és szellemét szinte egyedülálló 
módon továbbvitte, sőt nála -  talán olasz, 
spanyol, amerikai-angol nyelvekből végzett 
fordítói munkásságának hatására -  még 
edződött is ez a textus és szövet-szöveg-minő
ség, bizonyos teltségre és gazdagodásra is ju t
va. Különleges epikai kombinatív tehetsége 
van Lengyel Péternek; legjobb regényei és a 
Két sötétedés meg a Rondó oldalain (még 
bővebben) publikált korai novellái alapján 
azt lehet mondani, hogy ő a mi irodalmunk
ban az angolos próza és a posztkonstruktiviz
mus kismestere, ki előszeretettel kombinál 
meg prózai alapmatériákat, és ezáltal, a kri
tikákban részletesen elemzett „önéletrajzisá- 
ga” ellenére, épp e szerkezetek finom, már- 
már bűvölő játékával, mozgásával elmaszkol- 
ja  azt, aki valóban és autentikusan -  Ő. Talán 
mélyreható vizsgálódást is megérdemelne ez 
a tünet, vagyis az, hogy a hárítás és kiállás, a 
megmutatkozás és elrejtőzés furcsa kettőssé
ge miként játszik itt, miért lett olyan, amilyen 
egy többféle diktatórikus, etatista rend
szerben felnőtt különös személyiség. Hogyan 
alakította ki alkalmazkodási mechanizmusait, 
és szerzett vigaszt a rámért bajokra? Ki az, aki 
a Lengyeléhez többé-kevésbé hasonlókat 
megélt, és nem ismeri mindezt belülről? -  Ez 
a kombináció, ez a szerkesztősdibe rejtezés 
azonban -  esztétikailag véve a szót -  csak fe
lület, csak maszka. A könyv naplójegyzet-tár- 
ca-esszé formában arról beszél, hogy az író

hogyan élt a jelzett három évben -  ahogy ő 
nevezi -  a „Medencében” (vagyis a Kárpát
medencében). Ennek az életnek az ábrázolá
sa két metszetben jelenik meg a már említett 
szerkezet következtében -  a magánszféra a 
tört, rövidítésekkel enigmatizált, szójátszó, 
szöszmötölő, emberien így-úgy élő magán
író-személy köznapiságának, naplófeljegyzé
seinek szintjén, valamint esszéisztikus ceruza
jegyzetek formájában, melyben komolyság
gal és némi emelkedettséggel, sok esetben in
dulattal áll ki a publicisztika színpadára (ez a 
ZEBRA-rovatból jött cikkanyag meg egy 
hosszú interjú). E kettő váltakozása a folya
mat előrehaladtával némileg módosul, mert 
a naplózó anyag helyett a visszanéző, kom
mentáló beszúrások, E S.-ok szaporodnak. 
Am akármely fázisát járjuk is a kötetnek, 
nincs könnyű dolgunk, sőt mondhatni, zár
ványokon kell áttörnünk magunkat. Néha 
belefáradunk, -ununk a naplószöveg rejtvé
nyeinek fejtésébe, a cetlik egyszavas jegyzet
utalásaiba, és ekkor azt kezdjük remélni, 
hogy fel fogunk üdülni a ceruzajegyzeteknél 
(melyeknek még e topográfiai-szerkezeti ta
golására is megvan az ottliki minta a Próza- 
kötetben).

Ritkán sikerül. A magánenigmák jégakku
ja helyett a váltások után olyan szellemi kö
zegbe lépünk, amely talán egy altatófolya
dékra emlékeztet. Lengyel sokszor túlpateti- 
zál, bár ez talán a „történelmi idők” pátoszá
ból következik („Felajánlom” kiáltvány, Ta
lálkozás az Újholddal, Harmincéves az 
Iskola), és sokszor ír le olyat, amit másutt 
jobb megfogalmazásban már olvashattunk. 
Az önvallomásnak, az önértelmezésnek is jó 
pár változatát készítette el (Curriculum, Re
gényszólamok, HOLNAPELŐTT; ARS PROSAI- 
Ca). Ezeknek meg az a bökkenője, hogy alig 
akad bennük olyan újdonság, ami a Lengyel
prózát ismerő számára lényegesen újat hoz
na. A naplórészek a korábbi regények tarta
lomjegyzékeiből ismerős szövegmódot viszik 
tovább, a cikkek jó része viszont -  mint pél
dául a budapesti utcaképeket rögzítők -  a fik
tív művek részleteire emlékeztetnek.

így hát, hogy egy képzavargyanús kifeje
zéssel éljek: az ember szeme, figyelme kattog
va bandzsít az egyik övezetből át a másikba, 
majd emebből amabba járkálva, „Nem tudunk 
kibújni az emberbőrünkből. Nem is szeretnék, jó



Figyelő * 137

bor” -  mondja a Csordás Gáborral folytatott 
interjúban. Mondandóm illusztrálására idé
zem ezt az apró passzust, melyhez hasonlót 
igen sokat lehetne kiszemelni. Megértem 
ugyan az első mondatban rejlő melankóliát 
is, meg azt a kisúri, sértett tartást is, amely a 
rácsapó másodikból kisüt, de a kettő együt
tesétől -  az „emberbőröm”-ön belül -  inkább 
csak elszomorodom.

Nem is megyek tovább, bárki nekem tá
madhat még így is, hogy miért lovagolok 
ezen a HOLNAPELŐTT-ön, amikor ez az író el
ső kísérlete a relatív közvetlenségre (koráb
ban csak pár interjúból, amikor ő tette fel a 
kérdéseket, no meg a személyt rejteztető epi
kákból lehetett oda „lekövetkeztetni”), és 
azon sem kell csodálkozni, hogy ennek örö
mében, izgalmában még a kiadói kolofont is 
megkommentálja. Hiszen a nem-regény vé
gül is epikává fejlődik: az utolsó cselekmény
szálféle azt mondja el, hogy a korrektúraíve
ket miként hozzák-viszik a kiadótól és -hoz: 
jön a végső zárás ideje. Amennyiben akarjuk, 
ama Végsők hasonlatának is felfoghatjuk ezt, 
mely ha idővel például elmélyül, mondjuk, 
holnapután, akkor a Lengyel-próza érve és 
aszúsodva eljut majd a rilkei „félig-teli masz- 
kok"-tói az „inkább a bábuk"-ig. Élő ez a re
mény.

Jó, ha e cikk írója mondandójának kifej
tésében idáig jutva, megáll és magába száll. 
Elgondolkodik azon, hogy kell-e, helyes-e 
szikét forgatni, hogy nem dramatizál-e, és 
úgy tűnhet, hogy problémákat metsz, de 
mindjárt szolgál rájuk borogatással. Vagy 
tényleg nincs más módunk, mint ezt tenni? 
Nem tudom a választ. Jóbban dimenzionálja 
azonban a feladatot, ha azon gondolkodunk 
el: minden történelmileg lezárttá vált művé
szeti, sőt szellemi korszak azt példázza, hogy 
az igazán kiemelkedő, nagy alkotóégyénisé- 
gek körül általában szép számmal és értékes 
szerepben működnek kismesterek. Akár a fő
csillagok övezetében a minor égitestek. Ki ne 
töltött volna el példának okáért kellemes idő
ket a nagy múzeumok úgynevezett kisgalé- 
riáit járva, finom flamand vagy holland fes
tő-aprószentek képeiben gyönyörködve? Ér
tékszint és tradíció bonyolult módon szövő
dik össze az évek, generációk egymást váltó 
folyamatában. A magyar irodalom törté
netéből is garmadával lehet eseteket idézni

arra, hogy a kismesterek iskolájába járnak a 
későbbi nagyok, és arra is van példa, hogy a 
nem kiugró tehetségek tisztes, variatív szin
ten kamatoztatják a nagy eredetiek művé
szetét. Egy Pásztor Béla például, akitől -  meg 
is irta -  Weöres is tanult, egy Birkás Endre, 
aki kevés, de igen finom prózát írt... -  lenne-e 
helyük, méltatásuk most, ma? Még azt is el
torzította a magunk mögött hagyott (?) kor
szak, hogy mértéke szerint beszéljünk érték
ről, minőségről, és próbáljuk feledni a szün
telen originalitást kívánó jelen kordivatot. 
Tudjunk örülni a becses, finom ízeknek.

Hogy milyen különösségei, furcsaságai 
vannak a világnak! -  álmélkodik az ember, 
amikor Krasznahorkai László Az urgai fo
goly-ában pár oldalt már elolvasott. Az írót 
ugyanis, akit regényolvasói képzeletünk va
lahol a Békés megyei végeken vél szemlélőd
ni a félbalkáni lepusztultság közegében -  és 
az sem idegen ettől a képtől, hogy pöfögő, 
el-elakadó vicinálisok zsíros-hagymás, sörös, 
munkaruhás világa veszi körül az elbeszélőt 
nagy-nagy zsúfoltságban - , őt, Krasznahor- 
kait e furcsa beszámolóban Urga (mi, talán 
rosszul, Ulánbátornak tudjuk) felől Peking 
(azaz az író pontos fonetikájával: Beijing) felé 
látjuk menni. Krasznahorkai ott\ -  hát, furcsa 
ez a világ! Erről az utazásról írt önelemző, 
vallomásos beszámolót. Tán mondani sem 
kell, hogy ez a könyv nem a „fedezd fel a vi
lágot” jellegű, az univerzális turizmus színes 
és kedvébresztő típusába tartozik: teljes elve- 
szettségre ítélődik az a turista, aki útikalauz
nak akarná netán felhasználni. (Bár, mi taga
dás, ebben a vonatkozásban is ad néhány 
gyakorlati jó  tanácsot könyvünk; mi a módja 
a kínai fővárosban való autóbuszozásnak? 
miként lehet a Gyémánt Trónus Pagodához 
tömegközlekedési járművekkel -  ha az em
bernek sovány az erszénye -  kijutni?) Talán 
itt érdemes felvetni azt az érdekes kritikai
poétikai kérdést, hogy Az URGAI FOGOLY 
nyolc írásának füzére valójában milyen mű
fajba tartozik. Esszéisztikus útinapló? Egy kí
nai utazás inspirálta elbeszéléssorozat? Kosz
tolányi Esti KORNÉL-jával vagy -  újabb pél
dát véve -  Bodor Adám kitűnő új könyvével 
tart netán távolról rokonságot? Ebben a le
hetséges kritikai vitában -  többszöri olvasás 
és megfontolás után -  e sorok írója szeretné 
letenni a maga garasát: esszéisztikus, növel-
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lisztikus epikai sorozatnak tartja a könyv írá
sait, amelyeknek fejezetegységei nem állnak 
meg önmagukban, s amelyeket az „utazási 
epikum” alaptörténete fríz össze. Erről, a 
részletek közötti „kötésről”, a kötet szerkeze
téről szólván, lesz még szó,

Krasznahorkainak a Nagy Birodalomban 
tett látogatása -  lényegét tekintve -  sajátos, 
egzisztenciális utazás, a lélek és talán a zsige- 
rek mélyeit járta ő be, mint mondja, mint sej
teti. Valami tárgytalan szomorúságról, me
lankóliáról beszél már bevezetésként is, el
árulva „minden további nélkül”, hogy „ez arra 
az üres, és épp üressége folytán veszedelmes melan
kóliára vezet vissza, mely már az utazás közepén 
elfogott, s amelyhez nekem is vissza kell vezetnem 
magányos, fáradt, érzékeny olvasómat, ha azt aka
rom, hogy értse, e melankólia azonos magával a 
történettel”. Bizalmas, felettébb megejtő gesz
tus ez, amivel a magányos, fáradt, érzékeny 
olvasót a szerző megszólítja, és ahogy „sors
közösséget” teremt vele. Nem is könnyű neki 
ellenállni. De ez a szinte angyali azonosulás 
nemcsak miránk, olvasókra vonatkozik: a 
mongol sivatagon ezernyi kilométereken át 
végigzakatoló vonatban az ismeretlen útitár
saknak is kijár ez az érzés, a rejtélyes számo
zású, zsúfolt pekingi autóbuszok utazóközön
ségének, a szálláshely kapujában posztoló kí
nai kiskatonának, a helyi taxisofőrnek, a 
Quangzhouba (Kanton) vivő légijáraton ülők
nek és a célállomás repülőterén kifelé tolon- 
góknak is. Ők erről ugyan mit se tudnak, de 
hát egyetemes dolgokban utazik az író -  élet
re, halálra.

Legyen szabad itt egy kis kitérőt tennem, 
mentesen szinte minden melankóliától. A rö
viden, összefoglaló szóval spiritualizmusnak 
nevezett tendencia veszedelmesen kezd sok 
helyet elfoglalni, molyként telerágva szellemi 
életünk -  ilyen-olyan -  szőttesét. Ennek is sa
játos válfaja, ágazata a távol-keleti misztériu
mok, a zen vagy akár az ősi kínai világ iránti 
virágjába szökkent érdeklődés. Dehogy va
gyok én ennek ellensége. Sőt tudom, hogy, 
mondjuk, Salinger vagy Heidegger esetében 
(Útban a nyelv felé), a vág)', közelebbi pél
dát véve, Karátson Gábor műveiben, a mi 
szellemünket, gondolkodásmódunkat is mi
ként termékenyíti meg. Ám az a szinte tárgy
talan „beleomlás”, amely, felbuzgatva az ér
zelmeket, a megilletődöttség homályos emó

cióinak ködét terjeszti, és amely kellő tárgy- 
szerűség híján, minden mondott mélysége el
lenére kulturális és esztétikai felületeket érint 
csak, rossz felé visz, Krasznahorkai is, sajnos, 
ezáltal temeti be magát a történeteinek egyre 
inkább kiüresedő melankóliájába, és az az eg
zisztenciális krízis, melyet leír és elmond a 
történet során, végül is tetszelgő és esztétizá- 
ló megjelenítésben kerül a szemünk elé. 
Mintha egy jó  író rossz szellemi csapásra té
vedt volna.

Nagyon másként, de ő is azzal a trükkös 
szerkesztési módszerrel él, amelyet az előző 
könyvnél jeleztünk. Nyolc különálló, (esszé
ként) megkomponált fejezete van a könyv
nek. Nála másként vannak „megkeverve a la
pok”. Az első két fejezet, a „mongóliai szí
nek”, az utolsóra rímelnek, amelyben a ha
zautazás ulánbátori kelepcéjéről, az urgai 
fogságban eltöltött napokról írt novellette 
szerepel. A mű közepén két-két pekingi és 
kantoni vonatkozású egység, valamint Az is
tennő írt című fejezet szerepel -  de ezek a 
részek el vannak csúsztatva egymástól, vára
kozást ébresztve, majd a függőben hagyott 
elemek későbbi megragadásával játszva. 
Mindez elég jól átlátható, ez a könyv szerke
zeti alapmódszertana. Még azt is lehet mon
dani, hogy minden quasi modernizmusa da
cára ezt a könyvét Krasznahorkai klasszikus 
dramaturgia szerint építette fel -  a csúcspont, 
az a bizonyos klimax, valahol a középtájon 
van. Az istennő ugyanis, „aki írt” neki, egy kí
nai klasszikus színházban játszó gyönyörű szí
nésznő, akit, amikor színpadon meglátja, 
nagy-nagy szerelemmel szeret meg az elbeszé
lő. Feltételezem, hogy a könyv talán egyetlen 
fikciója az a levél, mely a negyedik fejezetet 
teszi ki, és amelyet rengeteg válaszolatlanul 
hagyott levelére válaszolva ez a hölgy írt -  
Krasznahorkai stílusában. Igazi nagy búcsúle
vél -  vallomás és búcsú. (A klimax másik ele
me a halállal fenyegető betegség, amelyet az 
író Kantonban élt meg, és ami miatt végül is 
ezt a dél-kínai várost nem is láthatta.) Szere
lem és halál: a melankólia kettős gyászvirágja 
terem tehát Az urgai fogoly történeteinek 
talaján. Pontosabban: egyik se, csak a lehető
ségük, az ígéretük -  a csiklandozásuk. De 
még az illatuk se, a színükről nem is beszélve.

Kár, hogy Krasznahorkai, aki a Sátántan - 
Gó-val oly ígértesen kezdte írói pályafutását,
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most ilyen művet tett le asztalunkra. Mintha 
mindaz a fejlődés, amelyet szép és cizellált 
hosszú mondatok fogalmazásában felmutat -  
ezek a mondatok úgy szólnak, mintha egy 
Kelet-Európába és Kínába tévedt Gustav 
Aschenbach-Thomas Mann írta volna őket 
némi mai ízekkel, fordulatokkal -  csak takar
ná azt, hogy az író „eltévedt”. Nem Kínában, 
nem a mongol fővárosban időlegesen rabos
kodva, hanem saját munkásságának útvona
lán. Tudom, komoly kísértés ez a szép, ma
gasra stilizált szólásmód, mely mézes és má- 
konyos, és amely zeng, mint egy cselló mély 
zengésű hangja. Bele lehet szeretni. Igen, eb
be talán inkább, és szinte halálosan, akár egy 
„istennőbe”. De hát a férfiélet delén, mint ír
tam volt, helyénvaló körülnézni és számot 
vetni. Krasznahorkai mottóként olaszul és 
magyarul is idézi az Isteni Színjáték híres 
sorait, a Nel mezzo dél cammin...-1, de neki, saj
nos, ezt nem hiszem el -  ebből a könyvből 
legalábbis nem. Függetlenül persze a szemé
lyes életigazságtól; a kifejezés nem állja meg 
ezt a nagy és erős ügyet.

Fogarassy Miklós

K Ö N Y V M O L Y

SZÍVSOHA

Krasznahorkai László: Az urgai fogoly 
Széphalom, 1992. 142 oldal, 190 Ft

,A Paradicsom kapuját bezárták, mögöttünk a 
Cherub áll; és körbe kell kerülnünk a Földet, hogy 
meglássuk: talán hátulról nyílik valami bejárat” -  
ez a híres passzus Kleistnek a marionettszín
házról szóló értekezéséből lehetne Kraszna
horkai új könyvének egyik mottója. Mert va
lóban beutazta a Földet, Mongólián át egé
szen Kínáig hatolt, és ha Mennyországot nem 
talált is, legfeljebb annak vakító és elérhetet
len ígéretét egy kínai színésznő végtelen sze- 
lídségű mozdulataiban, egy fekete lány sze
mében, „akinél gyönyörűbbet smki nem látott és 
nem fog látni soha”, a poklot bizonyosan meg
lelte a mongóliai Urga városának rettenetes

utcáiban. Ezek a szélsöpörte, végtelenül kiet
len terek, mindörökre kivert ablakú házak, 
valami gigászi romhalmazra emlékeztető túl- 
világi lakótelepek, ezek a felszakított járdájú 
rémületes utcák, hol néhány haldokló Volga 
vonszolja magát a betonszürke fényben, hol 
elöregedett arcú kisiskolások görnyedeznek 
szovjet-mongol iskolatáskák alatt -  és mind
mind a vigasztalan nyomorúságnak szívszorí
tó képei, végtelenül szomorú és halálos jelen- 
tésűek. Ezek hát Krasznahorkai „alkonyati je
lentéseinek" kulcsszavai, hogy hozzájuk társul
jon a „kirekesztettség", a kitaszítottság minden
ből, az Egészből, „a történet lényegéből", a csil
lagos égből. (És erkölcsi törvényről most szó 
se essék!) Minden kétséget kizáróan istentől 
elhagyott világ ez -  és a lukácsi Regényelmé- 
LET-re való egyáltalán nem divatos hivatko
zást maga Krasznahorkai teszi számomra le
hetővé. Hiszen a Sötétlő erdők című no
vellában a Beijing fölött elterülő csillagos ég
bolt nyilvánvalóan nem kanti, de lukácsi ere
detű, ama „boldog kor” eleven tüzű, de immár 
végképp elérhetetlen visszfénye, „melynek a 
csillagos ég a járható és bejárni való utak térképe, 
melynek útjait a csillagok fénye világítja meg". 
(Lukács: A regény elmélete. Magvető, 
1975. 493 o. Ford.: Tandori Dezső.) E meg
fejthetetlen égbolt alatt áll „a lényeg elcsapott 
lovagja", miként az első novellában ábrázolja 
magát, ezúttal már nyíltan -  bár ismét jelö
letlenül -  utalva a lukácsi főalakra. Ez a sze
rencsétlen lovag döbbenten észleli, hogy tör
ténete el sem kezdődött, és nem is fog elkez
dődni soha, mert annak lényege számára 
mindörökre elrejtett marad, hogy soha nem 
pillanthatja meg a világ tengelyét, mert azt 
átláthatatlan ködbe burkolja a szomorúság 
gomolygó felhője. Ez a szomorúság azonban 
édes, „halálos méz". És ki merészelné tagadni, 
hogy egyik legfőbb forrása a csillapíthatatlan 
önsajnálat?! Krasznahorkai (az egyik) semmi
képpen sem, hiszen a „másikról”, Az ellen
állás melankóliája című regényt író 
Krasznahorkai Lászlóról szóló elemzésében 
(Jelenkor, 1992/9.) maga tárja fel szomorúság
költészetének lényegét: ,Az a szomorúsácg, 
amelyről én beszélek ugyanis, három forrásból tör 
rá arra a bizonyos életre, amit tönkretesz. Az első 
s a leginkább kimeríthetetlen forrás az önsajná
lat..." Ez az önsajnálat fogja el az írót a kínai 
égbolt megpillantásakor, vagy hátradőlve egy


