ELBESZÉLNI A
KIMONDHATATLANT
Krasznahorkai László: Seiobo járt odal ent
" Aki a szé pségről beszélve fanyalogni
kezd, mintha csa k a pol gári múltból
itt ra gadt d ísztárgy lenne, az, bizonyosak leh etünk benne, aká r rejtve,
aká r nyíltan megvallva, d e már nem
tud im ádkozni, s ham aro san sze retetre se m lesz kép es." (Hans Urs vall Balthasar)
" A sz épség élmé nye ezen a világon
mindig val ami titokzatoshoz. a ma gán y nag y élmé nyéhez kapcsol ódik.
Ez viszo n t arra em lékez tet, ho gy még
mindig van egy olyan szépség, amilyen t még nem láttam: az a sz éps ég,
am ely nem ma gányt, han em egységet
tere mt. " (Henri [, M. Nal/weil)

követk ezetességében . Valami mélyebb tud ás az
világ finoms zerkezetéről és érvényüket vesztett t örvén yeiről" (Keresz tu ry TIbor ).
Már a kezd etekkor joggal á llap íthatta meg az
irodalomtörtén et-írói vizsg álódás: az író m ű v ei 
ben "az inautentikus lét és egy ide áltipikusan elgondo lt, metafizik ai szabadságelv összeegyezteth etetlen sége" (Kulcs ár Szabó Em ő: A magyar
irodalom története 1945-1 991) képezi a világkép
tap asztalati alapjá t. A teljes pálya összegző értékelése ped ig felfigyelhe tett az alko tói magatartásban bekövetkezett vált ozásra is - amelye t e
sorok írója kiteljesed ésnek mondana : " Krasz nahorkai minden regénye egy-egy részletesen kidolgozott, összességébe n mégis kiism erhetetlen
téralakzatként írh ató le, ami a kor ábbi rn űv ek
esetében bibliai ős rni n tá k ka l , a későbbi ekb en a
buddhist a filozófi a alap képz eteivel is kapcsolatban va n. E téra lak za toka t el s ősorban a szent
és a profán ellentéte osztja meg" (Ci ntli Tibor Schein Gábo r: Az irodalom rövid története /I. A rea-

elsö té tedő

liz/lll/stól máig) .

Krasznahorkai László nemcsak sze mélyében kerüli az irod almi nyil ván osság zajosa bb tereit:
pró zamű v ész et ét is megl eh et ős en tár stal an jelen ségn ek láth at juk. E lső regén ye (Sátánt all gó,
1985) azonmód kitüntetett figyelm et irá nyí tott a
sz erző re, s ma is ese mé nyszámba megy, ha
kön yve jelenik meg. Együ tt mű kö dése Tarr Bélával a mag yar film tört én etén ek ü nnepi pillana tait eredményezte; s regén yei nek és elbeszélései ne k külföldi foga d ta tása is örve ndezésre ad
okot. A kilen cvenes évek óta mégis a tan ácst alan ság és a kétely szó la rnai vegyülne k a hazai
kritikai befogad ásba. Kraszn ah ork ai nem zed éktársai a posztmod ern (ko ri) irod almi ság egészen
más válto zatait ked vezm én yezik; a fiatal irodalomban pedi g - legal ábbi s enny ire konok tisztasággal- jószerivel csak G yőrffy Ako s költészete képvi sel a Kraszn ahorkaiého z hasonló, az
esztétiku mot a meta fizikával egybeöl el ő felfogást. (Amely, bizonyos olvasatban . a kulokagathia
eszmény ét a kereszt ényi egyetemesség szellemében, de legalább is metafiziku s erkölcsi megfontolások mentén érti újra.) Társtalan kívül áll ásu k, úgy tetszik , valami na gyobb rendben való
benneállás szá ndé kábó l fakad .
Hogy Krasznahorka i " me tafizikus pr ózaír ó"
(Angy alosi Gergely), akine k mű v eiben a " pé ld ázat és tanú ságt étel" (Szir ák Péter) retorikája
bontja ki m ag át: ma se m vitatott tétel; amint egy
kor ábbi recenzensi állítás is tartós érvénny el
sz ól: " Van val ami lehengerlő nagyvonalúság
Kraszn ah orkai mérh etetlen pesszimi zmusán ak
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E mostani , küll emre is gyö nyörű kötet tizenhét elbeszélést foglal ma gáb an. A műfa j kérd ésé t (hogy klasszikus elbeszélése k ről vagy sajátos regén ys z erke zetről van-e sz ó va lójában)
nem csak az ed d igi értelmezök. d e int er júiban
maga a sze rző is nyit va hagyja. A recen zens úgy
látja : no vellisztikus formár ól beszélh etünk, de
sajátságos és kül önl eges értelembe n. Az egyes
írásokat a tem atikus egyn emű s ég (mi ndegyik
szö veg a szé pség na gy tém áját éri nti), a rnotivikus kap csolód ások (pé ldá ul a lab irintus több helyütt fölbukkanó toposza ), a kererez ő sze rkesztés (az el ső és az utol só darab egyará nt az állati
létezés sz akrális mélt óságára figy elmeztet ) s a
hosszú mondatokban kimunkált , költői hat ású
prózan yelv (ez szi nte sze rzői védjegy ) bámulatos finom sággal fűzi egy be - megbonthatatl an
és megkérd őjel ezhetetl en műv észi egy séget hozva létre. Amihez egy sz e m b e tű n ő alaki jegy is
járul: a szövegek számozása a Fibonacci-sorozat
elemeivel tör ténik; ilyesformán az ara nymetszés
k u ltur ális-biol ógiai misztik ája formáli san is ut al
az elbeszélések műve lőd és tö rté neti érdeklődé
sére - s az elbeszéltek misztikus valóságára.
A helyszfnek (Barceloná tól Kyot öig) sze met
gyönyö rköd tetőek - s szeme t gyön yörködtetően
változat osak . A gö rög-ró ma i, a zs idó-keresztén y, az arab (isz lám ) és a távol-keleti kultúrák
világa hézagtalanul simul össze a kötet lap jain;
a nyu gati (keresz tény) és a keleti (bud d hista) érzéken ység ek Kras znahorkainál nem konfli ktus ba keverednek egymással, han em k öz ös lé-

nyegüket mutatják föl. (Ez döntő erénye a
Különösen abban az országban, ahol
közbotrány nélkül válhatnak barbár kabarétréfák
tárgyává arab, kínai vagy roma testi és artikulációs sajátosságok.)
A Thomas Bernhardtól ismerős, hosszúmondatos monológtechnika Krasznahorkai kezén
egyfajta - hasonló, grandiózus formában például Hamvasra vagy Jungra jellemző - öntörvényű antropológia kidolgozásának eszközévé
nemesül. A teremtett szépség (műalkotások) és a
teremtés szépsége (a nagy fehér madáré, Vashti
királynéé vagy a toszkán tájé) a kötet felfogásában magasabb minőségek üzenetét hordozza.
Epp ez adja a látásmód tragikumát, a történetek
szomorú bölcsességét. A jelen valóságáról Krasznahorkai vigasztalanul komor képet fest. De már
a középkori japán művész is illúziótlan egyszerűséggel határozza meg az ember nembeli lényegét: "az embernek egyszerűen nem kell más,
mint a teli gyomor és a teli kincsesláda, állat akar
lenni, és nincs erő, mely erről lebeszélhetné"
tZe'ami elmegy; 416.). Ebben a világban (világunkban) a természeti és a művészi szép vagy
nem létezik többé, vagy létezése - megfelelő tekintet, magatartás, elhivatottság híján - immár
hozzáférhetetlen. A többszörös közvetettség. a
sokszoros távolság tényét példázzák azok az elbeszélések (például A száműzött királynő, Christo
martot. amelyek a szépség elérhetősége ellenében
azt állítják: a szépség ábrázolásának másolatait
is csak a másolatok rekonstruált változatainak
- egymásnak is ellentmondó - értelmezésein
keresztül vehetjük egyáltalán szemügyre...
Egy madár fensége a modern szemlélő számára éppoly fölösleges és érthetetlen körülmény,
mint a reneszánsz Krisztus-ábrázolások transzcendenciája: "a Kamo hófehér állandója, a város
tengelye, a művész, aki nincs már, aki láthatatlan, aki nem kell senkinek (. ..) nincs értelme a
fenségnek. amit hordasz" (Kamovadász; 18-19.);
"mert szégyellte, hogy így történt, hogy itt van
Krisztus, és a szó legszörnyűbb és legteljesebb
értelmében árva, és itt van Krisztus, TENYLEG,
de már nem kell senkinek - eljárt felette az idő,
eljárt. és most búcsúzik, mert elhagyja ezt a földet" (Christo morto; 123.). A teremőr látószögében a műalkotás transzcendens sugalmait
ugyancsak időszerűtlenségükerősíti föl; ezt a
részt érdemes hosszabban idéznünk, példázandó Krasznahorkai prózanyelvének ismétlődések
és közbevetések bonyolult összjátékán alapuló,
kivételes erejét: "mindaz, amit ő, a milói Vénusz
jelent, bármi is az, egy olyan mennyei világból
származik, amelyik nincsen már meg, amelyet
szétmorzsolt az idő, amely elporladt, semmivé
lett univerzumként nundörökre eltűnt a magasműnek.
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ból, mert az emberi világból eltűnt a magas, és
itt maradt ő, ebből a magasabb rendből itt maradt ez a Vénusz, teljesen magára hagyatva (... )
itt áll ugyan (... ) de nincs semmiértelme, megváltozott a világ az elmúlt kétezer év alatt, eltűnt az
embereknek az a közössége, amelyik miatt még
nem volt hiábavaló, hogy ez a milói Vénusz bárhol is álljon, és jelezze, hogy van egy magasabb
birodalom, mert ez a birodalom feloszlott,
nyomtalanul eltűnt, és nem lehet érteni, hogy
egy-egy itt maradt, kiásott törmeléke, darabja
vajon mit is jelent, ma már (... ) nincs fönt és
nincs lent, csak egy világ van, itt középen, ahol
élünk, ahol megy az egyes meg a négyes meg a
hetes, és ahol áll a Louvre, és benne a Vénusz,
ahogy egy megfejthetetlen, rejtélyes, távoli pontra néz, csak áll ott, hol ide teszik, hol amoda, és
csak áll ott, és fejét büszkén ebbe a titokzatos
irányba tartja, és sugárzik, sugárzik a szépsége a
semmibe, és senki nem érti, és senki nem érzi,
mennyire fájdalmas látvány ez, egy világja vesztett isten, hatalmas, mérhetetlenül hatalmas - és
még sincs semmije" (Hova nézel; 320-321.).
Vigasztalan komorságot említettünk. Pontosítanunk kell. Hiszen Rubljov Szentháromságja
mégiscsak angyalokat keltéletre, ma is és bármikor: "és ránézett az angyalokra, és szinte azon
nyomban összeroppant a látványtól, mert rögtön tudta, ahogy rájuk nézett, hogy ezek az angyalok igaziak" (Gyilkos születik; 174.); az itáliai
tájak dicsérete pedig az önmagának elégséges
természeti harmóniát magasztalja föl: "a Val di
Chiana szelíden lefutó domboldalai. s a friss zöld
általános uralma a tavaszi Toscana teljes birodalmán olyan békét és nyugalmat sugárzott,
amelybó1 már nem hiányzott semmi, s amelyben
már nem volt szükség arra sem, hogy valaki
vagy valami tudomást vegyen róla" (Il ritorno in
Perugia; 250.). S van a kötetnek még egy vonása,
vonatkozása. Alkalmasint a leglényegesebb. A lé-

nyeggellegszorosabban összefüggő.
A Seioba járt odalent egy talán sosem létezett
szépségnek, szépségeszménynek állít emléket
- eközben azonban maga lesz azzá, amit elgyászol, maga teremti meg, aminek hiányáról
számot ad. Rögzíti a hiány tényét, de a rögzítés
módja a veszteség pótlásának fontos lépésévé
válik. Aranykori múltakba réved, ám - tisztában lévén a visszatekintő szubjektivitás esendő
ségével- nem naiv ábrándokat szövöget, hanem
az aranykor (bármelyik kultúra bármelyik aranykora) bennünk s körülöttünk rejtező jeICIlvalóságára figyelmeztet. Mintha a teremtést kívánná restaurálni: a nyelvi valóság, amelyet létrehoz, a
könyvön kívüli világban is új fényviszonyokat
teremt. Ez még akkor is így van (legalábbis szeretnénk, ha így lenne, lehetne), hogyha mindekőz-

ben rendre paradox álls helyzetben találja magát.
Vissza-v i ssza té rő motívu ma ugyanis a kötetn ek
a szé pség (a sze nts ég) kimondhat at lan s ág ának,
leírhatatlanságán ak, elbeszélhetetlenségének tapasztalata. Ha kimo nd ha tatlan, hogyan lehet elbeszélni? Ha leírh at atlan, miképp van mód irod alomb a foglalni ? Talán csak körülírás lehetséges
- mellébeszélni annak tud at áb an , hogy van mi
mellé beszélni? Meglehet. De a körülírás, ha
enny ire következetes és alázatos alko tói mun ka
ered mé nye , téved het etl en pontossággal mutat
vég ül rá a körü lírt m in őségre .
Nyikolaj Bergyajev írja: "Az alko tás na k nin cs
szü ksége igazolásr a, maga igazolja az embert, az
alko tás antro pod icea. Ez az embe r Is tenhez fű
ződő viszo nyának , az embe r Istennek ado tt válaszának a kérd ése. A kult úrához, a ku lturális ér-

tékekh ez és a dolgokhoz való viszony probl émája
másodl agos és sz árrnaz ta to tt." Kraszn ah orkai
László köteté nek s több elbeszélés nek is van
mottója - köztük leh etn e ez is. Igaz ugyan , hogy
a Seioba járt odalent többn yire nem Istenről, hanem
az is te n i r ő l. s még inkább a szé pségrő l (e lsőso r
ban is a szépség em beren túli minőségérő l) beszé l. Vég s ő soron azonba n mind en monda táva l
arról vall, hogy a szé pség sze nt, mert a sze ntség:
szé p. Ne m a legszebb , han em az egyedül szép .
Akkor is, ha nincs.
Hogy ez t elhitetni tud ja: a hi teles m ű vészi tett
ered mé nye .
Ha ez t elhi nni tu d juk: az olvasás jutal ma , a
megért és kegyelm e. (Magvető, Bud ap est, 2008)
HA LM AJ TAM ÁS

A VigilialEsszék sorozat legújabb kötete:

Takács Zsuzsa: Jaj a győztesnek!
Tu k úcs Zsuzsu

.J aj a

győztes nek !

"Úgy go ndo lom, a remény olyan, mint
a hit, azaz: kegye lem, nem lehet kiérdem eln i. Megk apni lehet vagy nem
megkapni, de úgy kell élnü nk, mintha
volna reményünk. Holot t nincs, többnyire csak tudunk róla, de nem részesü lü nk benne. Teh át va lóba n, leíro m
azt, ami nem lsten, de lsten megjelenik
benne. Ez a legn eh ezebb felada t számom ra is, mondanom sem kell. O lyan
verseket kellene írnom, amelyekbe n
sz árnyai n ott su hog a rem én y, holott
én nem írtam bele a versbe, mert én
süket vagyok. Én csak koszos, télvégi
villamosokró l írtam, és söté tségbe burkolózó arcokról."
Takács Zs uzsa
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