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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
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fenyegetően rázkódó valószínűtlen repülő
gép ülésén, vagy beszippantva a dél-kínai 
megint csak halálos levegőt; hallgatva a lég
kondicionáló végzetes zümmögését, megért
ve minden tárgy és látvány fenyegető üzene
tét -  borzalmas képesség ez, öngyötrő haj
lam, amely -  akár Amfortas sebe -  minden 
pillanatban fölszakadhat. És nehéz lenne el
tagadni, hogy bizony a giccshatár közelében 
járunk mindannyiszor. Mert ez a tárgyatlan 
és indokolatlan önsajnálat, ez a tűrhetetlen 
szeretetkövetelés, ez az ellenőrzésre már nem 
is méltatott magamutogatás (újabb kori szi
tokszóval, narcizmus) olyan fullasztó méz, 
amely könnyedén elnyelheti az írót és az ol
vasót egyaránt. Ez a halálos méz ekkor az iro
dalom és a „széplélek” mocska, kábító szub
jektumpiszok, a „dezűlúziós romantika” (Lu
kács) vértolulásának riasztó terméke, ragacs, 
mely rákövülve a kikeverőjére, nevetségessé 
teszi megnyilatkozásait. Ekkor tehát lépni 
kell, el kell választani, ha naivan, ha erősza
koltan, ha utópisztikusán az irodalom íróját 
és tárgyát, az „írót” és az „önmaga által alko
tott személyt”, el kell tehát különíteni Krasz- 
nahorkait (az egyiket) és a másikat, a próza
világ szubjektumát. Marad tehát Kraszna- 
horkai, a pőre személyiség, önmaga és epi
kája foglya, megszüntetve az „irodalmat”, és 
előtérbe állítva az önvallomást, a dokumen
tumot, a levélformát. Mindez egy nagyszabá
sú önmentési kísérlet, amely a könyvben iro
dalomellenes kirohanásokban tetőződik. A 
szubjektum magamentése a műfaj önvédel
me is egyben. Gondolom, az író rangjának 
tisztelgek azzal, ha most meg sem próbálom 
bírálni irodalomellenes nézeteit. Ezek éppen 
olyanok, amilyenek, vagyis naivak, utópiszti
kusak stb.... Olyan macska ez, aki nem fog 
egyszerre kint és bent egeret, Rettenetes küz
delem folyik itt az üres fecsegés ellen, a rá- 
fogások kiküszöbölése érdekében, mindenfé
le irodalmi önkényeskedés megszüntetéséért, 
már-már mániásán követelve, hogy fogadjuk 
el: a repülőgép valóban előbb szállt le, és 
Krasznahorkai valóban utóbb lépett be szállo
dai szobájába. A hitelességről van tehát szó, 
így mondom még akkor is, ha jól tudom, 
hogy most valami rendkívül sebezhető kate
góriáját vezettem be az értelmezésbe. Hiszen 
a hitelesség sem más, mint „irodalom”, vagy

is trükkök és eljárások ügyes halmaza, vagyis 
pontosan az, amitől Krasznahorkainak okád- 
hatnékja támad. És mégis: a megfoghatatlan 
és végtelenül szubjektiven felfogott hitelesség 
okozza, hogy elhittem neki, valóban hatvan
négy levelet intézett elérhetetlen kínai szerel
méhez, hogy láttam azt a „két kicsi kezet az m- 
dítókapcsolón”, hogy éreztem Quangzhouban 
azt a hajszálat, amely a szájában ragadt, és 
amelyről korábban kiderült, hogy az volt 
ama bizonyos, amelyen az élete függött.

A hitelesség, a valóságragaszkodás itt élet
mentés és műfajmenekítés egyidejűleg: 
Krasznahorkai, belátva, hogy története nagy
epikus értelemben, a Nagy Elbeszélés vonat
kozásában nem kezdődhet el, ragaszkodik sa
ját, privát élete történeteihez, mintegy kikö
veteli saját anyagától az élményt és vele az el- 
beszélhetőség jogát. Ekkor persze megint a 
hitelesség kérdésköre kerül az elemzés kö
zéppontjába. Mert nyilvánvalóan nem tudja 
az olvasó eldönteni, vajon Krasznahorkai va
lóban megírta-e azokat a hatvannégy szerel
mes leveleket, és hogy valóban buszokon töl- 
tötte-e minden idejét Beijingben, felmerész
kedve a titokzatos 300-as járatokra is. És ez 
a kikövetelt saját élmény mondatja vele az 
irodalom elleni szitoktirádákat. Ez az epika 
sebezhető, éppoly mértékben, mint megalko
tója, Hitelesség- és giccshatár itt szeretettel
jesen összekapcsolódnak.

Hogyan? -  azt az említett Jelenkor- beli cikk 
következő megállapítása teszi nyilvánvalóvá a 
szomorúság forrásairól: ,A másik forrás a moll- 
fordulat a zenében." Ismeretes, hogy eme zenei 
megoldásnak, vagyis a dúr-moll átfordulás
nak Schubert volt a legnagyobb mestere. Tri
viális eljárás ez, mégis: minden alkalommal 
szívbe markoló. A Winterreise depressziós 
szellemi hósivatagait, a dalokból előcsorgó 
halálos mézt semmi sem hiteltelenig, még a 
tragikomikus képzavarok sem. Legutóbb Pet- 
ri gúnyolta ki ezeket („A megfagyott cseppek mi 
módon hullanak alá?’’), de a válasz mégis ez 
volt: „De szépnek szép. Mi több, gyönyörű!" (Hol
mi, 1992/5.) Bele kell törődnünk ebbe a szép
ségbe, el kell fogadnunk, hogy nem vagyunk 
képesek kritikusként, esztétaként értelmezni 
szerkezetét. Vagy elfogadjuk, hogy a könyv
ben minden igaz (és ezáltal megmenekülünk, 
magunkkal mentve a könyvet is), vagy nem,
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ám ekkor számolnunk kell ama fojtogató, ha
lálos mézzel...

És ekkor még hátravan a harmadik forrás: 
,/4 legeslegtartósabb és a legeslegmélyebb szomorú
ság azonban a szerelemből fakad. De erről most 
nem mondok semmit." Beszél azonban a könyv, 
mindennél ékesebben.

Megpillantunk egy szikrázó fekete hajko
ronát, és -  elvesztünk.

Egy szürkéskék szempárban vagy egy kí
nai színésznő kifürkészhetetlen jelentésű mo
solyában érzékeljük a létezés rémisztő rend
jét, A megérinthetétlenül tökéletes világ ek
kor megint halálos jelentésű. Ez a szerelem 
rajtaütésszerűen érkezik, és méz hálója, 
amely áldozatként foglyul ejt. Istenélmény 
voltaképpen; „a lényeg elcsapott lovagja” ezért 
oly kiszolgáltatott üzeneteinek. Már születése 
pillanatában reménytelen szerelem, mert a 
vágy előbb volt, mint maga az érzés, és vele 
já r a dermesztő felismerés: ezt a hálót ma
gunk szőttük a jeges pillantáséi, fölényesen 
közömbös csillagos égbolt alatt. Nem marad 
hát semmi, csak a pőre szubjektum, a neve
zetes hegeli széplélek immár hisztérikus elfaj
zottja, törvénytelen születésű történethordo
zó, az epika fattyúja. írjunk hát hatvannégy 
levelet a botrányos módon önkényesen kivá
lasztott szerelmünknek, legyünk a biztos ku
darc magánénekesei, de romboljuk le ezzel 
egyidejűleg a fikció ócskásboltját, a másképp 
irodalomnak nevezett érzéskaszinót, csak 
mentsük meg magunkat, mindenáron!

MÁR csak tíz Év... szól a zárónovella címe; 
ez látszólag jövőkép, kétezervárás. Valójában 
halálvágy, dermedt-vidor válasz a fel sem tett 
kérdésre: vajon meddig kell még élni?! Az 
őszi utazás véget ért.

Krasznahorkai könyve bizonyosan nem 
lesz siker sem az irodalmi írók, sem a kritikai 
kritikusok körében. (És hogy olvasó olvasók 
vannak-e még, azt senki nem tudja megmon
dani.) A kiszolgáltatottságnak ez a foka, a pő- 
reség ily mértékű dokumentálása, ez a nyü
szítő hang minden tekintetben fenyegető és 
életveszélyes. Hisz jól tudjuk: ebből a sűrű 
mézből egyetlen kanálnyi is halálos lehet. De 
talán mégis eljut azokhoz, akik átélik, mit je 
lent a „szívsoha”; behatol oda, középre, „hol a 
legsajgóbb soha szól” (Paul Gelan).

Bán Zoltán András

LÉHA ÍRÓ, LEDÉR KÖNYV

Vaszary Gábor: Monpti 
Téka, 1988. 299 oldal, 100 Ft

Párizs-tárgyú magyar regények? Bármilyen 
furcsa, s az irodalomtörténet nem ismer ha
sonló felosztást, néhányunk könyvespolcán 
külön helyen sorakoznak ezek a könyvek, 
Szomory Párizsi regény-étől Hevesi András 
könyvén át a legújabbakig, Somlyó György 
Párizsi KETTŐS-éig. A gyűjtemény színvonala 
tehát „egyenetlen”, „elegyes”: e polcon nem
csak remekműveket gyűjtünk, inkább teljes
ségre törekszünk. (E sorok írójának például 
féltett kincse néhány elképesztő, 1957 és ’63 
között megjelent hazai opus.) Azért akadt 
egykor még irodalomtörténész is, Kova- 
lovszky Miklós, aki monográfiát szentelt e 
tárgynak, Irodalmunk Párizs-Szemlélete a 
háború után címmel (1937), benne az addig 
megjelent Párizs-regények sokaságával. Va
szary MONPTi-jából is idézett. Később Bajomi 
Lázár Endre A magyar Párizs című antoló
giája közölt részleteket csaknem minden Pá
rizsban játszódó regényből, memoárból és út
leírásból. Sajnos innen már hiányzik a két 
Vaszary. Vajon miért? „Erotikus húrokat pengető 
ledér vaszaryádák", magyarázza meg bevezető
jében, némi hangzatos zsurnalizmussal Ba
jomi.

„Ha példát akarnék mondani, milyen legyen a jó 
könnyű irodalom, legelőször Vaszary Gábor könyvét 
kellene említenem. Könnyű irodalom alatt nálunk 
rossz irodalmat szokás érteni, a szórakoztató regé
nyek rendszerint unalmasak és ostobák. Vaszary 
Gábor minden nagyképű igény és fontoskodás nél
kül írta meg egy Párizsban élő magyar fiú életét. 
Ilyet már sokan írtak, de nem sokszor sikerült egy 
állandóan az éhhalál küszöbén élő ember napjait 
ily édes, friss humorral megfesteni."

Aligha lehetne jobban összefoglalni és 
éreztetni a Monpti értékét, rokonszenves 
mivoltát e méltatásnál. Török Sophie írta a 
fenti sorokat a Nyugatban, a könyv 1934-es 
megjelenésekor. De talán még nagyobb idő 
választ el tőle, mint az évszám mutatja: a mai 
olvasó semmit sem tud a harmincas évek ha
talmas sikerű szerzőjéről. Az egész Vaszary 
család művészfamíliaként volt ismert egykor. 
Vaszary János, a nagybácsi, jelentős festő. Két


