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Krasznahorkai László

Öninterjú
- Ez a beszélgetés, ha egyáltalán lesz belőle valami, szokatlanul nehéz aka-

dályok legyőzése után indulhat el közöttünk. Attól a pillanattól kezdve, hogy Ön
telefonon értesült róla, az ígéretes utakra tért Jászkunság interjút szeretne kémi
Öntől, egyre agyafúrtabb módon igyekezett megfosztani minket attól az örömtói,
hogy a szándék bejelentése után valahogy nyélbe is üthessük ezt. Meg kell mond-
jam, ahhoz, hogy most itt ülhessünk szemtől szemben egymással, nem kevés gát-
lástalanságra volt szükségünk, s őszintén szólva még most sem vagyok teljesen
biztos benne, hogy válaszolni fog. Megmagyarázná, miért próbálta meg minden
eszközzel elkerülni az efféle megnyilatkozást?

KL: - Az interjú műfaja nem nélkülözheti a szenzációt, ezért folyton túloz-
ni kényszerül, s ezzel bántó módon le is egyszerűsíteni mindent ennek a szenzá-
ciónak a sekélyességére. Például, ahogy maga leírta most az én ellenszegülése-
met, abból az derül ki, hogy én "agyafúrtan" és "minden eszközzel" igyekeztem
megakadályozni ezt. Holott csupán arról van szó, hogy megpróbáltam kitérni el-
őle, sikertelenül, kitérni, az előbb elmondottak miatt, meg azért is, mert a körül-
ményekből /Jászkunság-interjú-én/ nyilvánvaló: a maga kérdései vagy a szemé-
lyemre vagy az irodalomra vonatkoznak majd, és pontosan ez a két dolog az, ami
engem a legnagyobb zavarral tölt el, és attól tartok, ezen a zavaron nem is bírok
úrrá lenni.

- De ha Önt feszélyezik ezek a kérdések, akkor meg engem hoz zavarba,
mert azt mégsem gondolhatja komolyan, hogy egy regényíróval majd a papírre-
pülő-hajtogatás rejtelmeiről vagy arról beszélgessek, hogy az SZTK-receptre fel-
írt lúdtalpbetét - saját szomorú tapasztalataim szerint - néha nem váltja be a hoz-
zá fűzött reményeket...

KL: - Úgy látom, magát nem akármilyen fából faragták...
- ...karcagi bükk...
KL: -... és nekem ebben a helyzetben nemigen van esélyem arra, hogy dol-

gavégezetlenül távozzon innét. Jól gondolom? Nyilván. Mielőtt fegyverként el-
őrántaná a lúdtalpbetéteit, megadom magam...

- Bocsássa meg azeroszakossagomat.de a Jászkunság feltétlenül szóra akar-
ta bírni Önt, egyszerűen azért, mert egy korábbi rádió- és televízióinterjú után,
melyek meglehetősen semmitmondók voltak, az olvasók egy része, akiket Ön az
eddigi műveivel megnyert, szeretnék végre közelebbről megismerni a Sátántan-
gó íróját, aki 1986-os Kegyelmi viszonyok című kötete óta szinte egyáltalán nem
adott életjclel magáról.

KL: - Megismerni? Közclcbbbről? ... Ha tényleg létezik az olvasóknak egy-
részc, akiket megnyertem volna ... dehát mire? Minek? Hogy nézzenek ki ők is
bánatosan az ablakon, ha esik az cső? ... tehát, ha valóban volna egy ilyen tábor,
ők biztosan megértenék, amikor most azt mondom, senkinek nem javaslom c/.t az
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úgynevezett "közelebbről való megismerkedést". Vagy csalódást, vagy kiábrán-
dulást okoznék. Bevallom: van, ami visszarettent attól, hogy nyersen fogyasszam
a velem megismerkedni szándékozókat, de ezeken a határokon belül volt már egy-
szer-egyszer merszem elutasító lenni, többnyire pedig tapintatosan elhallgatom,
mennyire kínlódom, amikor nem találkozhatom mások tapintatával, amely azt je-
lentené, lemondanak a személyes megismerkedés számukra gyötrelmes tapasz-
talatairól, miattam, aki ezekkel a tapasztalatokkal igazán nem szívesen terhel má-
sokat.

- Ne haragudjon, hogy máris ellentmondok, de mindezt egyszerűen nem hi-
szem el. Ugyan mi még nem találkoztunk, de többektől hallottam, hogy Ön pon-
tosan az ellenkezője annak, mint aminek most megpróbálja lefesteni magát.

KL: - Ezek az emberek valószínűleg túlságosan megbocsátók velem, vagy
ami még bizonyosabb, figyelmetlenek. Figyelmetlenek, önvédelemből.

- Vagy talán inkább arról van szó, hogy amit Ön olyan elriasztónak ítél ön-
magában, arról mások másképpen vélekednek...

KL: - Félreért. Amit én önmagámban olyan elriasztónak látok, azt látom má-
sokban is olyan elriasztónak.

- Értem. De szeretnék visszatérni az előbb föltett kérdéshez. '86 óta Ön szin-
te teljesen eltűnt az irodalmi életből.

KL: - Nem eléggé ... Nem eléggé...
- Hogy érti ezt?
KL: - Tegyünk különbséget a magyar irodalmi élet és a magyar irodalom

között. Az előbbihez nekem nemigen van közöm, én egyáltalán nem vagyok kö-
zösségi lény, nem szeretem a társaságot, biztosan azért, mert nem bírok egyszer-
re többfelé figyelni. Képtelen vagyok magamat, tehát a művészetről kialakult el-
képzelésemet levezetni egy közösségből, vagy odamémi magamat hozzá, semmi-
féle ilyen támasztékkal nem rendelkezem; gyanakvó természetem a kézenfekvő,
magától értetődő dolgok iránt nem teszi lehetővé, hogy ne gondolkodásom tár-
gyának tekintsek mindenféle függést és köteléket. A magyar irodalomban pedig
ha keresném, se igen találnám meg a helyem, egyrészt azért, mert számomra az
irodalomnak lényegében nincsenek "nemzeti" sajátosságai, és az efféle szentség-
törő kijelentésekért Magyarországon biztosan nagyon meg fogok még bűnhődni,
másrészt pedig azért, mert kezdő vagyok, abszolúte kezdő, és ahogy én látom, az
is maradok, márpedig egy született kezdőnek aligha van helye ott, ahol csupa-csu-
pa befejezettség van, kezdő tehát, mert újra és újra az van, hogy elkezdek egy
mondatot, írom egy darabig, aztán hirtelen megbánom az egészet, de sajnos aztán
megint nekilátok, és így megy ez, nyilván amíg végleg meg nem bánom egyszer.

- Örülök, hogy szóba hozta azt, hogyan ír, mert ez azt jelenti, hogy ír, s eb-
ből én arra következtetek, a '86 óta eltelt években sem tett másként. Sőt, azt hal-
lottam, be is fejezeti egy újabb regényt, mely Az ellenállás melankóliája címmel
a karácsonyi könyvvásárra megjelenik.

KL: - A pontosság kedvéért mondjuk inkább úgy, hogy abbahagytam egy
regényt, ami tényleg megjelenik.

- Ebben az esetben nyilván megenged erről a műről néhány kérdést...
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KL: - Hát, ha súlyosabb tárgy nincs magánál, mint a lúdtalpbetétje, és
azt se veszi elő...

- Nem, nem. Tréfán kívül csak néhány kérdést. Először a körülményekről.
Biztosan megérti, hogy egy olvasó számára az apróságok is érdekesek. Tehát hogy
mettől meddig tartott Az ellenállás melankóliája, s hogy például hol írta. Itt, eb-
ben a padlásszobában?

KL: - Itt kezdtem, igen, és itt is fejeztem be, azazhogy az utolsó hónapok-
ban leköltöztem a földszintre egy másik szobába, mert ott legalább be lehetett
csukni az ajtót, itt nem lehet, és pont ez az a hely, az úgynevezett dolgozószobám,
ahová minden ricsaj felhallatszik a környékről, de maga is hallja, itt mindig ilyen
szörnyű ricsaj van. '85-ben kezdtem az egészet, közben éltem közel másfél évet
Nyugat-Berlinben, ott legalább jól be lehetett csukni az ajtót, és ricsaj se volt.

- Nyugat-Berlinben?
KL: - Igen, a Német Akadémiának működik ott egy úgynevezett "Künstler-

programm" -ja, az ő vendégük voltam, aztán tavaly nyáron visszatértem abból az
oázisból, és itt folytattam tovább a mondatokat, azazhogy a földszinten, abban a
másik szobában, ahol mint mondtam, legalább az ajtót úgy- ahogy be lehetett csuk-
ni.

- Megmagyarázná, mit takar ez a Künstlerprogramm?
KL: - Létezik ott ez az intézmény, a világ különböző részeiből meghívnak

hosszabb időre írókat, költőket, képzőművészeket, zeneszerzőket és filmrendező-
ket, ellátják őket a szükséges földi javakkal, s hagyják őket dolgozni. Európában,
úgy tudom, példátlan ez így.

- S ez azt jelenti, hogy németül is kiadták a műveit?
KL: - Ez ilyen közvetlenül nem függ össze ezzel a szervezettel, de ők igye-

keznek erejükhöz képest támogatni a publikációkat. A Kegyelmi viszonyokat pél-
dául az ő segítségükkel jelentette meg a berlini Literarisches Colloquium, egy jobb
válogatást tudtunk összeállítani, mint a magyar, mert kivettem két reménytelen
szöveget, és megváltoztattam az elbeszélések sorrendjét is. S volt szerepük abban
is, hogy a Sátántangó a jövő év elején megjelenik a Rowohlt Verlagnál.

- Akkor most vissza "Az ellenállásra..." . Ön szerint van valami döntő kü-
lönbség a Sátántangó és az új regénye között?

KL: - Szívem szerint azt mondanám, hogy az ég adta világon semmi, ott is
egy rakás mondat, meg itt is egy rakás, dehát nem egészen így van, mert a Sátán-
tangó heroizmusát igyekeztem teljesen kiirtani "Az ellenállás..." - bői, ebben per-
sze a Kegyelmi viszonyok törmelékei segítettek, elviselni ugyanis az érzelmessé-
get, hiszen valójában másról sincsen szó, mint az érzelmekről. "Az ellenállás me-
lankóliája"-ban már semmi sincsen a Sátántangót átitató heroizmusból, nyilván
emlékszik például a Tangóból a doktorra, ahogy ül az ablaka előtt, és jegyzetel,
valójában az egész univerzumot, hogy megőrizze az ép eszét. A kérdés termé-
szetesen ugyanaz volt most is, mint a Sátántangó idején, vagyis hogy el lehet-e
egymástól különíteni a tényeket és az interpretációkat, és ez a vizsgálat megkö-
vetelte, hogy a szerző, ellentétben a Sátántangóval, a legszigorúbb értelemben egy
semleges mezőbe vonuljon vissza. A regény maga, az egész, semmit nem dönt el,
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és nem ítél meg semmit, ábrázol egy konfliktust, s mindezt a legmélyebb tiszte-
lettel a prózaírás régi hagyományai iránt. Számomra ugyanis ezek a hagyományok
egyáltalán nem problematikusak.

- Igen, eddigi műveiben is érezhető" volt ez, bár nehezen lehetett eldönteni,
mi a meglepő"bb bennük, a konzervativizmusuk, mint tüntető bejelentések arra,
hogy Ön erősen ragaszkodik, egy hagyományhoz, vagy a konzervativizmusuk
mint provokációk.

KL: - Az elbeszélőművészetnek azért vannak meghaladhatatlan hagyomá-
nyai, mert az a tárgy, amire a kérdéseink vonatkoznak, meghaladhatatlan.

- Meg tudná mondani, mit ért azalatt, hogy "tárgy"?
KL: - A művészet nem "válaszol" valamire, csupán megfogalmazza a mi

örökös kérdéseinket, és kifejezi - elutasítóan vagy egyetértőn - azt a kiirthatatlan
sóvárgást, hogy ha nem is "válasz", de legalább magyarázat ezekre a kérdésekre,
mégis létezzen valahol. Hogy ugyanis miért tesszük föl ezeket újra és újra.

- Az következik ebből, hogy a művészet tehát kutatás volna, nyomozás, fel-
fedezés?

KL: - Bizonyos szempontból igen. Felfedezése annak, hogy újra meg újra
lépre megyünk egy-egy vadonatújnak tetsző, ám hamis vigasznak.

- Eszerint tehát a művészet: vigasztalás?
KL: - Ha jól értem magát, és maga is jól ért engem, akkor igen.
A művészet története a vigasztalás története. De nem a hazug vigaszoké.
Köszönöm a beszélgetést.


