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KYOTÓBAN TAVASZ
Krasznahorkai László: Északról hegy,
Délró1 tó, Nyugatról utak, Keletről folyó

"Amit az ember imaginációjába helyez, azzá alaku l."
(Hamvas Béla: Mágia szutra) .

Meghökkentőnek tűnhet a következő bejelen
tés, noha nem szeretne az lenni: olyan könyvről

lesz sz ó, melyet nem lehet kétszer elolvasni. En
nek ellenére az olvasó mást sem akar, mint má
sodszor is elolvasni, sőt harmadszor is, negyed
szer is, újra meg újra. Pedig Krasznahorkai
László könyvének a mottója (helyesebben a
könyv tengelye, a könyv köldöke, a könyv szíve)
a következő mondat: "Senki nem látta kétszer."

Krasznahorkai László regénye szokatlan re
gény; ám ha jól meggondoljuk, lényegében min
den nagy mű egyszeri és megismételhetetlen,
tehát egyedülálló, következésképp "szokatlan" .
Ezért mondjuk inkább így: Krasznahorkai Lász
ló regénye kalandregény. Egy nagyon érdekes,
felszabadítóan izgalmas kalandreg ény. melynek
alapmotívuma (akár egy kriminekl) a keresés.
Valahol, valamikor felvillan az emberben egy
tökéletes kert képe, és mindjárt ut ána felébred
egy szorongató hiányérzet is, mely arra ösztön
zi őt, hogy ezt a legszebb kertet feltétlenül meg
kell keresnie. Az Eszakr61 hegy,Délről 16, Nyugat
r61 utak, Keletről foly6 című regényben Genji her
ceg unokája, ez a titokzatos, megfoghatatlan,
fuvallatszerű álomalak az után a kert után nyo
moz, melyről csupán egyetlen kép van lénye
legmélyén elrejtve, de amelynek a létezéséről

szentü l meg van győződve. Egyáltalán nem biz
tos, hogy sikerül megtalálnia, de minden bi
zonnyal meg lehet találni ezt a kertet, ezért fel
tétlenül, mindenképpen nyomozni kell utána,
keresni kell, meg kell próbálni felkutatni.

A regény az egyik legmegrendítőbb, legköl
tőibb magyar regény. Alapmotívuma többféle
jelentésben is a keresés. Genji herceg unokája
ezer év után visszatér Kyot óba, a régi császári
városba, és egy rejtélyes kert után nyomoz. A
kíséret, az alkoholtól bűzlő testőrök azt keresik,
aki rájuk volt bízva, de akit elveszítettek szem
elől : a herceg unokáját. Egy félholtra vert állat,
"egy fajtájára nézve már meghatározhatatlan,
véres csatakban úszó, csapzott, elgyöngült,
csontig soványodott s a végtelenségig kimerült
szerencsétlen kutya" a végső békét keresi egy
ginkgófa törzsénél. (Persze, van-e, lehet-e végső

béke egy agyonvert kutya számára?) Es az olva-
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só is keres: a miértjeire kapható lehetséges vála
szok után kutat.

Genji herceg unokája, ez a törékeny alkatú,
kivételesen érzékeny, rendkívül szép ifjú, a lé
nyébe rejtett kép után kutatva egy kihalt külvá
rosba érkezik, egy elhagyatott kerületbe, délke
letre Kyotótól. A helyes irányt kutatva körbete
kint, de senki nincs az utc ácskákon, aki útbaiga
zíthatn á, a házak csendesek, elmentek a lakók,
"mind elment, mind egy szálig". Az érzéseire
hagyatkozva indul meg a keskeny, rövidke ut
cákon, bambuszágak és fenyőlombok oltalma
alatt. A dombra épült házak között járva az ifjú
egyre feljebb és feljebb jut, az utcácskák "egy
ideje egyértelműen felfelé vezetnek" (s ez fino
man azt is jelzi, lényegében egy szellemi ka
landról szól majd ez a történet, egy befelé irá
nyuló keresést ől), mígnem végül egy elhagya
tott buddhista kolostorhoz érkezik. Rajta kívül
csak a szelek járnak erre, más nem. Genji herceg
unokája a Buddha szent ereklyéit őrző ezeréves
pagoda főbejárata előtt füstölőt gyújt, lehajtja
fejét, és imát mond.

Az arány, a rend, a mérték ősképét a lelke
legmélyén őrzi az ember. Egy képet hordoz ma
gában a nyugalomr ól. a békéről, a derűr ől . és
ezt a nyugalmas, békés, derűs életet keresi az
tán a világban az, akiben a nyers valóság keserű

megtapasztalása nem tompítja el a kellő érzé
kenységet. A rendkívül törékenynek tűnő, ám
elpusztíthatatlanul örök érzékenységet. Werner
Heisenberg írja, hogy ha egy napon kimerül "a
mágneses erő, amely felé a nyugati ember
iránytűjemutat - és mi más lenne ezen erő for
rása , mint a lényegi rend? -, akkor iszonyatos
dolog történik az emberiséggel" . Ez a lényegi
rend az, ami az anyagi és az erkölcsi világot is
összetartja, nélküle a rendetlenség, a terméket
len káosz az úr mind a kinti, mind a benti világ
ban. Ez a rend azonban a ráció számára hozzá
férhetetlen: megérteni nem tudjuk, csak elkép
zelni. A tökéletes szépségű kertről őrzött kép
hez talán valamivel közelebb juthatunk a her
metikus hagyomány m ódszereivel, közülük is
elsősorban talán az imagináció fogalmának
segítségéve!. Jakob Böhme szerint az imaginá
ci óban, az "életképzeletben" őrzött kép az a bel
ső minta, amely a világ formálásának alapját ké
pezi : lsten a maga képére teremtette az embert,
önmaga belső lényegének kivetítéséve!. Előbb

volt tehát a sz ó, az elképzelés, és csak utána a te
remtés, a megvalósulás. Tudatosan vagy tudatta
lanul, de az ember életét is a lelke mélyén hor-



dozott képek befolyásolják. Az ember tulajdon
képpen azzá válik, amit imaginációjába, "élet
képzeletének gyújtópontjába" helyez.

Igen figyelemreméltó mozzanat a regény
kompozíciójában: az Eszakr61 hegy, Délről t6,
Nyugatr61 utak, Keletról foly6 a második fejezet
tel, a második "énekkel" kezdődik. Szinte lát
juk, ahogy ezen aszöveghelyen máris tolongani
kezdenek az interpretációs stratégák: olyan be
fejezetlen regény, amelynek nem a befejezése hi
ányzik, hanem a kezdete? A könyv fülszövege
szerint ez az első fejezet (az első ének) nagyon
is létezik, csak éppen egy másik térben, és a re
gény "minden mondata ebből a másik térből

meríti erejét". A teoretikusok a fejüket vakargat
ják. Azt hihetnénk talán, mondja egyikük, hogy
Murasaki 1010 körül írt regényére, a Genji
monogatarira kell gondolnunk: hiszen a regény
nek nagyjából a közepén értesülünk róla, hogy
a kolostor szutratárában őriznek is belőle egy
igen értékes példányt! Valamivel szellemesebb
gondolat jut eszébe aztán egy másiknak: lehet
séges, hogy az első ének helyére magát az egész
művet kell behelyettesíteni? Hogyan is volna ez
akkor? Lássuk csak: a regény első fejezete maga
a mű, amelynek az első fejezete szintén maga a
mű, amelynek az első fejezete szintén ... vagyis
ahhoz, hogy az első fejezetet elolvassuk. el kel
lene olvasnunk az egész könyvet, és utána kel
lene folytatnunk a művet a második fejezettől...
csakhogy az első fejezetnek megfelelő egész
könyv szintén a hiányzó első fejezettel kezdő

dik, tehát ehhez szintén el kellene olvasnunk
először az egész művet, vagyis ez megint
visszautal magára az egészre... és így tovább...
(Az önmaga által keltett örvénybe kerülve az
irodalom elképzelt teoretikusa számára megvi
lágosodna ezen a ponton: "csak az egész van, és
nincsenek részletek") Anélkül, hogy folytat
nánk az efféle játszadozást, a magyarázatok sű

rűjéből emeljünk ki egy utolsót: a regény első

éneke eszerint nem lehet más, mint a lélek mé
lyén őrzött kép a tökéletes kertről. A rend, a biz
tonság, a béke belső mintázata, a teremtett világ
tökéletességének hibátlan lenyomata. Az első

ének a legmagasabb rendű szépség helye; maga
a hiányzó kert.

Krasznahorkai László előző regényének, a
Háború és háborúnak fontos epizódja volt a gib
raltári fejezet, melyben arról volt szó, hogy
Amerika felfedezésével a világ addig ismertnek
hitt határai leomoltak: attól kezdve Gibraltár
nem a semmire néz már, hanem a végtelenre.
Késöbb ennek beláthatatlan következményei
lettek, ugyanis a világ határaival együtt az iga
zolható állítások is eltöröltettek, úrrá lett felet
tünk a bizonytalanság. A Háború és háború a re-
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ménytelenség regénye volt, mivel a végkicsen
gése az, hogy a romlást semmi nem akadályoz
hatja meg. Ezzel szemben az Eszakr61 hegy, DéI
ról t6, Nyugatr61 utak, Keletról foly6 az újra meg
talált bizonyosság regénye. A harmincnyolca
dik ének leszámol a végtelen fogalmával: a vég
telen a valóságban nem létezik, a végtelen
pusztán elméleti absztrakció. A valóság véges,
"a végtelent kizárólag konstruálni tudjuk", a
végtelent "csak velejéig gonosz, elvetemült, s
valójában egy játékba, s nem a valóság kutatá
sába belefelejtkezett, úgynevezett elméleti ma
tematikusok absztrakt szerkezetek konstruálá
sával merték állítani" .

A szám az anyagi világ bázisa és a szám ve
zethet át az érzékfölötti világba is, mondja
Hamvas a Püthagoraszról írott esszében. Az
arány és a mérték biztosítói a számok, a hierati
kus orpheuszi szám jelenti a kulcsot az egész
világhoz. Ha végtelen számokról kezünk be
szélni, az arány és a mérték elveszik. A nyuga
lom, a derű és a rend ősképe elhomályosul, és
csak a rettenetes hiányérzet marad a helyén. A
Eszakról hegy, Déiról tó, Nyugatról utak, Keletról
folyó harmincnyolcadik fejezete ezért bánik el oly
könyörtelenül Georg Cantorral és a végtelen teó
riáit kidolgozó többi elméleti matematikussal.

Lehet, hogy nem tudunk többet tenni az éle
tünk során, mint keresni, keresni a kertet, mely
nek a képét mélyen magunkban hordozunk. Ta
lán nem is az a legfontosabb, hogy megtaláljuk,
hanem csak az, hogy ne feledjük el. Hogy
mindvégig magunkban hordozzuk ezt a kertet,
akármerre járunk, és így ott legyen velünk, bár
hová is vet a sors. Genji herceg unokája, ez a
"rendkívüli szépség", akinek a tekintete "való
ban lenyűgözteazt, aki megpillanthatta" , végig
magával hordozza a képet, olyannyira, hogy
végül szinte eggyé válik a kerttel: ő maga lesz a
kert, ő maga lesz a valósága annak, "hogy az
emberi érzékenységnek, az együttérzésnek és a
részvétnek, a kíméletnek és a jóindulatnak, a ta
pintatnak és az alázatnak. az emelkedettségnek
és a nagyra hivatottságnak van világa a föl
dön". Ezért talán biztatónak is érezhetjük, hogy
a regény végén Genji herceg unokája, lényében
a tökéletes kertet hordozva, eltávozik Kyoto
felé, vissza a városba, "ahol most éppen nagy
baj volt valahol".

A regény címe egy hagyományos buddhista
kolostor elhelyezkedésének rituális szabályára
utal. Egy ilyen kolostorban, pontosabban egy
ilyen kolostor félreeső szögletében van elrejtve
az a kert, amely "a szépségnek tovább már sű

ríthetetlen koncentrácioját" jeleníti meg. Ez a
kert nem látványos, nem kápráztató, nem léleg
zetelállítóan rendkívüli, éppen ellenkezőleg:



"egy egésze n kicsi kert, a világ legegyszerubb
kertje, egy utánozha tatlan, megism ételhetetlen,
lélegzetelállító alkotás" . A regény po ntosan leír
ja a kert fekvését , a talaj felszínét benőtt moha
szőnyeget, a koronájukat egészen magasba tar
tó nyolc hinoki -ciprus t. Továbbá pontosan, a tu
dományos nyelvhasz nálat precizitásával leírja a
talaj össze tételét, a keletkezését és kialakulását
is, a mohaszőnyeg és a ciprusok születésének
szá mtalan "isteni véletlen" által befolyásolt kö
rülményét, a különféle erők "kifejezhe tetlenü l
bonyolult és felmérh etetlenül komoly játéká t",
mely enn ek a kertnek a létrehozását eredmé
nyezte. Ezzel a mágikus leírással a regény tulaj
donkép pen beleírjaa világba ezt a kertet, a töké
letes sz éps égkertjét, a szé pség e diad almas űze

net ét, Es ettől kezdve - akár Genji herceg un o
kája - a regény is eggyé válik a kerttel: maga
lesz a megtalált kert, a bennünk hordozott kép
valósága. Ezért érzi az olvasó a mű végére érve,
hogy nem szabadna ugyan (mert senki nem lát-

hatja kétszeri), de mégis újra el kellene olvas nia
a regényt, másodszor'és harmadszor és negyed
szer is, újra meg újra .. .

Az örökös ismétlődésekből álló rítus lénye
gében nem más, mint a tökéletességhez vezető

út. Ahogyan Krasznahorkai László a japán
esszéjében mondja: "a milliószo r és milliószor
végigvezetett gyakorlat (... ) teremti meg a töké
letest mint eszményt, a bizo nyosságot, hogya
lezáratlan mozdulat távlatában, egy elérhetet
len ponton, ott a tökéletes" (Megőrülni a Paradi
csomban).

Lehet, hogy a keresés a legtöbb, am it tehe
tü nk. Annak a kép nek a keresése, melyet mé 
lyen magunkban hordozunk. Nem tudjuk, ho
gya n kerü lt oda, ki és mikor helyezte belénk, de
ott van legbelül , és nem szabad cserbenhagy
nunk. (Magvető, Budap est, 2003)
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