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V e n y e r c s á n  D á V I D
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Krasznahorkai László: Herscht 07769

krasznahorkai lászló Sátántangójának egyik alapvető tézise – amely a regény szerkeze-
tében is szervesen jelen van – a pusztulás és a marginalizálódás körkörösségének és vég-
telenségének kihirdetése. a kis telep lakói, akik nem csupán a többségi társadalom előtt 
láthatatlanok, de a regény befejezésével újra és újra az apokaliptikus kiindulópontra tér-
nek vissza. ez a motívum – a pusztulás elkerülhetetlensége – az író regényeinek állandó 
témájává vált. a pusztulás pedig sok mindent elérhet: az abszolút peremvidéken élők 
esélyeit (Sátántangó), közösséget létrehozó embereket és kulturális értékeiket (Az ellenál-
lás melankóliája) vagy éppen a biztosnak hitt, több ezer éves kultúrák bölcsességeit 
(Rombolás és bánat az Ég alatt). sőt önreflexív módon több ponton előkerül a szerző leg-
utóbbi nagyregényében, a Báró Wenckheim hazatérben is. krasznahorkai lászló legújabb 
művének, a Herscht 07769-nek is szerves része az elkerülhetetlen apokalipszis. Habár a 
kisvárosi miliő ez esetben is megmaradt, a helyszín ezúttal napjaink németországa, 
amely – legalábbis a kelet-európai közbeszédben – a gazdasági, jóléti fejlődés egyik mo-
torjaként értelmeződött az elmúlt évtizedekben. krasznahorkai világában azonban 
mindezek a sztereotipikus előfeltevések mit sem érnek, hisz – ahogy az egész életművé-
ben láthatjuk – a rombolás elkerülhetetlenül elér bárhova. ez alól legújabb regényének 
fiktív helyszíne, kana sem kivétel.

a regény címadója és egyben főszereplője florian Herscht, egy thüringiai kisváros-
ban, kanában élő huszonéves árva. florian a kis közösség félig-meddig elfogadott csoda-
bogara: habár megvan a magához való esze, szociális téren teljesen gyermeki szinten áll. 
elképesztő fizikai ereje ellenére a légynek sem tud ártani, mindenkinek igyekszik segíte-
ni a kisvárosban, amit a helyiek próbálnak minél jobban kiaknázni, ám furcsaságai és 
szellemi hiányosságai ellenére a lakók többsége elfogadja, igyekszik vigyázni rá. 
különösképpen a magát Bossznak nevező helyi neonáci szervezet vezetője, aki fantáziát 

látva a fiatalemberben, kiemeli az intézetből, munkát és la-
kást szerez neki, és megpróbál – neonáci értelemben – igazi 
hazafit nevelni belőle. florian másik mentora a helyi gimná-
zium egykori fizikatanára, aki elméleti fizikából korrepetál-
ja a kissé lassú észjárású floriant. köhler úr erőfeszítései 
részben sikerrel járnak, hiszen a fiú szépen lassan megérti 
az Ősrobbanás-elmélet alapjait, ám nagyban félreérti meste-
re előadásait, és köhler magyarázataiból a világvége bekö-
vetkeztének lehetőségét olvassa ki. ebből a hamis megvilá-
gosodásból indul ki a regény fő történetszála. florian szerint 
ugyanis ha a világegyetem az anyag és antianyag véletlen-
szerűen felbomló arányából jött létre, akkor ugyanilyen hir-
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telenséggel a visszájára is fordulhat ez a folyamat, és a világ bármelyik percben meg-
szűnhet létezni. felismerése után a kérdés megszállottjává válik, és elkezd leveleket 
küldözgetni angela merkelnek, melyekben sürgeti a mélyen tisztelt kancellárasszonyt, 
hogy azonnali hatállyal kezdjék meg a megelőző intézkedéseket, mert az ismert világunk 
az utolsó órába lépett.

a történet azonban annak ellenére, hogy kozmikus távolságból szemléli a világvége 
témáját, egyre közelebb és közelebb helyezi a fókuszt: németország és azon belül kana 
lakói kerülnek a középpontba, ugyanis thüringia területén egyre aggasztóbb rejtélyek 
ütik fel a fejüket. a város környékén farkasfalkák jelennek meg, a Bachhoz köthető emlék-
helyekre pedig egy rejtélyes banda éjszakánként „wir”-feliratot és egy farkasfejet fúj fel. 
Habár a regény főszereplője Herscht, a történet folyamán az egész kisváros nézőpontjából 
végigkövethetjük az egyre sűrűsödő baljós jelek gyülemlését. ezt a szűkített perspektívát 
a regény szerkezete is megerősíti, hiszen a szöveg egyetlen, többszörös elbeszélői pozíció-
váltáson áteső mondatból áll. ez a mondat pedig – a narrátori hang mellett – a város lakó-
inak tudati folyamatait mutatja be. Habár a szöveg értelmezését és befogadását nagyban 
megnehezíti ez a szövegszerkesztési eljárás – ami esetenként igencsak öncélúnak hat –, 
még jobban megerősíti a városra irányuló, szűkített figyelmet. a különböző karakterek 
gondolatai, vágyai, érzelmi reakciói gyakran jelöletlen módon váltakozik, ami azt az ér-
zést kelti, mintha egy sokszorosan átszőtt, összetett és valamilyen formában összetartozó 
gondolatmátrixot olvasnánk. egy-egy különös esemény megítélése ezzel az eljárással 
kana lakóinak egészét áthatja, és a különböző figurák reakciói, érzelmei összetartozó mó-
don csapódnak le a befogadóban. Habár maga a szöveg szerkesztése gyakran nehezen 
követhető, krasznahorkai azon vitathatatlan képessége, hogy nagyszerűen tud egyedi 
hangokat létrehozni, mégis összetartja ezt a folyamatosan áramló gondolatfolyamot. 
minden szereplőnek megvan a maga csak rá jellemző dialektusa, gondolkodásmódja, 
amelyeket a regény egésze során könnyen be lehet azonosítani, és a szöveg végére teljes-
séggel érvényesül a kisebb közösségekre jellemző összekapcsolódás élménye. kana lakói 
így önálló személyiségekké válnak, és szoros kapcsolat tud kialakulni köztük és az olvasó 
között, amely az egyre fojtogatóbbá váló hangulat miatt még nagyobb azonosulást képes 
kiváltani. ettől függetlenül a mondatszerkesztési eljárás gyakran nehézkessé válik. főleg 
annak fényében, hogy habár a regény (látszólag) egyetlen mondatból áll, a szöveg fejeze-
tekre oszlik, melyek határánál sokszor megakad ez a szerkesztési elv, ami az egyes epizó-
dok dramaturgiailag indokolt lezárását nehezíti, gyengíti meg.

ám az elbeszélést főleg florian alakja fűzi össze: a regény nagy részében az ő gondo-
latvilágát ismerhetjük meg, az ő megszállott viselkedése az, amely mozgatja a történet 
szálait. míg florian az univerzum miatt aggódik, és töretlenül írja a leveleket merkelnek, 
mások mellett összetűzésbe kerül mentorával, köhler úrral. ez az a pont, ahol a regény 
egészén átívelő motívum elkezdődik: az alapvetőnek elfogadott, megbízható rendszerek 
lassú felbomlása. florian, annak ellenére, hogy a városka legtöbb lakója futóbolondnak 
tartja, mégis maga mellett tudhat néhány olyan polgárt, akik meglátják az óriásban rejlő 
szépséget. a regény nem véletlenül fektet nagy hangsúlyt az elsőre jelentéktelennek tűnő 
kapcsolatok, rutinok felvázolására, hiszen amint florian felismeri a veszélyt, és köhler 
úr rájön ifjú tanítványának lehetetlen tervére, a kettőjük közötti feszültség felbontja 
Herscht korábbi harmóniáját, és az univerzumot fenyegető veszély kanában kezd testet 
ölteni. ez a lassan áramló, de a feszültséget végig fenntartó romlási folyamat mutatja 
meg leginkább a fiatal főszereplő megindító ártatlanságát. a regény egy pontján a biz-
tonságos állandóság iránti vágyát magának is megfogalmazza, amikor az egyik helyi la-
kos a közte és a közutálatnak örvendő Bossz közötti kapcsolatot firtatja: „ő nem is na-
gyon értette, mit akarnak ezzel, a Bosszra úgy tekintett, mint aki mindig volt, és mindig 
lesz, az élet florian szemében soha nem változott, mindig minden ugyanúgy zajlott, a 
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reggelek, az esték, az évszakok, az évek, minden, mindig, ugyanúgy, ő nem értette volna, 
ha egy nap arra ébred, hogy nincs Hochhaus, hogy nincs Bossz, hogy nincs kana” (53.). 
a regény során florian számára ez az állapot kezd megbomlani, azonban attól függetle-
nül, hogy az univerzum szétesése egyedül (kezdetben legalábbis) csak őt érdekli, a város 
lakóinak mindegyike szépen lassan szembesülni kényszerül a megdönthetetlennek tűnő 
rendszerek bizonytalanságával.

elsőre természetesen florian lehetetlen küldetése, miszerint levelek útján megpróbál 
találkozót kérni merkeltől, elképesztően naivnak hat. ám krasznahorkai azzal, hogy a fiú 
gondolatvilágát hosszú oldalakon keresztül részletesen bemutatja, eléri, hogy szépen las-
san belelássunk az ifjú Herscht világlátásába, filozófiájába, melyben – igaz, ismét csak na-
gyon naivan – megmutatkozik például a kormányzati rendszerekbe vetett bizalom lassú 
elmúlása. a regény nagyon ügyesen tálalja például florian leveleit, melyek kezdetben za-
varosnak és átgondolatlannak hatnak, ám minél több időt töltünk el velük, annál jobban 
rátalálunk benne írójának elképzeléseire és az univerzumot fenyegető veszély valódi tétjé-
re, mely a regény egészének ars poeticáját vázolja fel. ahogy egyik levelében írja: „nem 
várnunk kell az apokalipszisre, meg kell értenünk, írta florian angela merkel kancellár-
asszonynak Berlinbe, hogy az apokalipszis az életnek, a világnak, az univerzumnak, a 
Valaminek a természetes állapota, most van az apokalipszis” (105.). a levelek folyamatos 
bemutatása (mely jelen időben íródik) florian azon vágyát tükrözi, hogy a krízis megoldá-
sa angela merkel, németország vezetőjének a kezében van. a levelek abban a reményben 
íródnak, hogy felhívja az állam figyelmét alapvető feladatára: a nemzet védelmére. florian 
gyermeki módon bízik a vezetőben, ám a történet folyamán egyre jobban kezdi elveszíteni 
ezt a bizalmat, ugyanis – a város többi lakójával egyetemben – világossá válik a számára, 
hogy – ahogy a regény mottója is szól – a remény hiba. a civilizált társadalmakat működ-
tető szervezetek alapvető célkitűzései az „egyszerű” emberek számára kiismerhetetlenek, 
sőt, e szervezetek bizonyos helyzetekben megbízhatatlanok, működésképtelenek. a már 
korábban emlegetett baljós események is ezt tükrözik. a megjelenő farkashordákkal kap-
csolatban a vadőrség csupán üres ígérgetéseket képes tenni, a Bach-emlékhelyeket rend-
szeresen elcsúfító falfirkákkal pedig a nyomozók nem tudnak egyről a kettőre jutni, ráadá-
sul a környéken egyre több erőszakos bűncselekmény történik. ez pedig fokozatosan 
növeli a lakosságban a feszültséget, egészen addig a pontig, amíg az egyik farkasfalka 
megtámadja a helyi könyvtárost és férjét. ringerék kórházba kerülnek, és ezzel a városka 
egyetlen kulturális intézménye – melyet ironikus módon kizárólag florian látogatott rend-
szeresen – is bezár, az általános nyugtalanság pedig pánikká változik, mely során kana 
teljesen elzárja magát a külvilágtól. nem bíznak már a vadőrökben, a rendőrökben, az ál-
lamban és lassan egymásban sem.

krasznahorkai azonban nem egyoldalúan közelíti meg a témát, a társadalmi repedé-
sek mellett különböző módokon árnyalja a városka életét. ennek pedig az egyik kulcsa a 
sokszor említett neonáci vezér, florian gyámja és mentora, Bossz. a náci vezér természe-
tesen elsőre végtelenül visszataszító figuraként jelenik meg, nem csupán kana lakói sze-
mében (élükön a zsidó származású ringer házaspárral), de az olvasóéban is. ám itt ismét 
florian szemén keresztül kezdjük látni a helyzetet, aki gyermeki módon nem képes fel-
fejteni főnöke és pártfogója ideológiai, politikai indítékait. nem azért, mert buta lenne, 
hanem mert számára az emberi tettek, cselekedetek számítanak. Bossz esetében florian 
csupán azt látja, amit érte tett: kiemelte a nyomorból, társként alkalmazta a vállalkozásá-
ban és lakhatást biztosított a számára. ezen felül pedig, bár nagyon agresszív módon, 
még a nevelését is átvállalta, amit a fiú alapvetően elfogadhatónak tart. Bossz tehát 
florian számára félreértett hős, igazi apafigura, és ezt az elgondolását gyakran igyekszik 
kana lakói számára is világossá tenni, több-kevesebb sikerrel. Bossz ezen kívül johann 
sebastian Bach iránti rajongásával is teljesen ellentétbe kerül náci nézeteivel és viselke-
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désével. Bossz ugyanis nem csupán fasisztoid hazaszeretetből rajong a német zeneszer-
zőért, hanem a munkáiból áradó filozofikus harmónia miatt, amely szavakon túli gyö-
nyört képes neki szerezni. éppen ezért próbálja betanítani a helyi filharmonikus 
zenekarnak Bach több darabját is, ahova floriant is rendszeresen elviszi. Bach személye 
és zenéje a regény előrehaladtával egyre központibb helyre kerül, amely egyfajta ellenté-
tet hoz létre kana káosza és a zeneszerző életműve között. miközben egyre többször 
rongálják meg a Bach-emlékműveket, és egy rejtélyes járvány is felüti a fejét (amely kissé 
erőltetett utalásként szolgálhat a covid-járványra), Bach zenéje egyre inkább hatalmába 
keríti floriant. ennek az átváltozásnak a leírása pedig – az intézményi rendszerek finom 
kritikája mellett – a regény legszebb és leghatásosabb momentumait jelentik. florian 
Bach zenéjének hatására kezdi megérteni, hogy maga a káosz nem az univerzumba van 
kódolva, nem egy tőlünk független, megfoghatatlan hatalomból ered, hanem már régen 
itt van a földön, ami szépen lassan felnyitja a szemét Bosszal kapcsolatban is. florian 
számára tehát Bach zenéje maga a tökéletesség, ami megmutatja, hogy az igazi káosz, 
romlás a zenén kívüli világban létezik csak, ami ellen tennie kell valamit, feladva akár a 
személyiségét is. ez az átváltozás pedig a regény legsötétebb része, melynek hatása alól 
nehezen lehet szabadulni. florian ugyanis amint átlátja, hogy Bossz és csapata milyen 
embertelen műveleteket irányít a háttérben, kezd hasonlóvá válni a kanát ellepő farka-
sokhoz. feladva eddigi szerethető, emberséges személyiségét, emberfeletti erejét a tarto-
mány megtisztítására használja fel, és sorban elkezdi levadászni a környék neonáci tag-
jait, nem kímélve sem magát, sem pedig ellenfeleit.

mindezektől függetlenül a Herscht 07769 nem hibátlan szöveg, a krasznahorkai élet-
mű felől olvasva pedig hatványozottan nem az. Hiszen – néhány eltéréstől eltekintve – 
mindezeket a gondolatokat, párhuzamokat és figurákat már ismerhettük a szerzőtől. 
Például florian és köhler úr kapcsolata könnyedén párhuzamba hozható Valuskával és 
eszter úrral Az ellenállás melankóliájából, ahogy a regény zeneelméleti elemzései is vissza-
köszönnek eszter úr monológjaiban. az az eljárás pedig, hogy krasznahorkai fokozato-
san lebegteti a végkimenetelt, azaz a regényvilág pusztulását, lényegében a szerző leg-
több szövegére igaz. természetesen nem arról van szó, hogy a Herscht 07769 teljes 
mértékben önismétlő az életmű egészét nézve, azonban az tény, hogy alaptémája és a 
legtöbb motívuma már többször előkerült a szerző életművéből. legújabb regényében az 
az újdonság, hogy a civilizált társadalom (ön)pusztító jellege ez esetben németországban 
jelenik meg, és a hangsúly ezeknek az alapvető társadalmi rendszereknek az inherens 
működésképtelenségén van, ami óriási hatással bír a polgárok mindennapjaira. florian 
figurája pedig ennek az igazságnak a kissé eltúlzott, gyermekivé tett áldozata, aki a re-
gény folyamán észreveszi: a pusztulás nem az univerzum szintjén van jelen, hanem az 
élet mikroszintjén. Hisz kanához állandó kellékként ott vannak a neonáci szerveződések, 
melyek ellen érdemben kizárólag ringer próbál meg valamit tenni, a városka többi lakója 
elfogadja, hogy ők is az élet részei, ahogy szépen lassan minden csapást így kezdenek 
kezelni. ezen felül azonban krasznahorkai legújabb regénye nem tud kiemelkedni, nem 
tud igazán újdonsággal szolgálni, vagy ha mégis, akkor közhelyesen. a fentiek mellett 
ilyen például a természet mint az emberi gyarlóság ellentétezése, ám ez a gondolat is túl 
felszínesen jelenik meg. a fokozatos feszültségkeltés pedig mindezen ismeretek tudatá-
ban nem okoz meglepetést, az olvasó már előre tudja, hogy ebből a szituációból nem sül-
het ki semmi megnyugtató.

a Sátántangó egyik jelenetében, amikor a telep lakói Irimiást várják, futaki, a regény 
egyik főszereplője – aki kezdetektől érzi a kijutás lehetetlenségét – így gondolkozik: „ami 
mögöttem, az még előttem van. nem lehet nyugodt az ember”. ez a regény metaleptikus 
szerkezetét megjósoló kulcsmondat a Herscht 07769-ben is megjelenik, azonban sokat-
mondó módon átalakítva: „valahogy úgy volt vele, hogy ami mögötte van, az nincsen, 
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ami meg előtte, az meg nem lesz” (324.). ahogy futaki gondolata tökéletesen leírta 
krasznahorkai első regényét, úgy florian megjegyzése is remekül rímel az író legutóbbi 
művére és annak erősen lemondó, reménytelen gondolati világára. a probléma azonban 
az, hogy bármennyire is szerethető és tragikus hős florian Herscht, az ő és szeretett vá-
rosa apokaliptikus története nem képes már maradéktalanul átadni ezt a fenyegető, re-
ménytelen érzést, hiszen már túlságosan is ismerőssé vált. ezt a fent említett elvitathatat-
lan érdemek sem tudják feledtetni az olvasóval, még úgy sem, hogy florian Bach felé való 
fordulásának leírása talán az egyik legszebb momentum az író életművében, a jelenkori 
társadalom ábrázolása pedig teljességgel időszerű. mindezek ellenére azonban úgy tűnik, 
krasznahorkai is – legtöbb szereplőjéhez hasonlóan – bekerült a saját ördögi körébe, 
amelyben csak az apokalipszis látható. Újra és mindig.

c s o n D o r  s o m a

a nem Beszélés fantomfájDalma
Kállay Eszter: Kéz a levegőben

kállay eszter neve ismerős lehet az olvasók számára, hiszen évek óta publikál neves folyó-
iratokban bírálatokat, műfordításokat és szépirodalmi alkotásokat. a Kéz a levegőben című 
első verseskötete jellemzően azokat a témákat folytatja és mélyíti el, amelyek eddig is meg-
határozták írásait. az otthontalanság, a női lét sajátos tapasztalatai és a gyász élménye al-
kotják e versek legfontosabb témaköreit, melyeket elsősorban az ezekhez tartozó jellegze-

tes költői hang tesz egyedivé. a kötet a magvető Időmérték 
sorozatában jelent meg, mely eddig kevés pályakezdő szerző 
számára biztosított lehetőséget a bemutatkozásra. kállay 
előtt csak zilahi anna és fekete ádám debütált e sorozatban, 
illetve azóta Vida kamilla könyve is napvilágot látott. e szer-
zők költészetüket tekintve ugyan meglehetősen távol állnak 
egymástól, abban mégis hasonlítanak, hogy első kötetük 
megjelenésekor már kiforrott és markáns hanggal léptek a 
publikum elé. e tekintetben a tavalyi év végén megjelent Kéz 
a levegőben sem okoz csalódást az olvasónak.

már a nyitóvers kezdősorai utalnak a sajátos hangot imp-
likáló beszédhelyzetre: „miért pont ezzel a taxisofőrrel vesz-
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