
19 Közelkép

Gregor Dotzauer

A bűn összefüggései
/ A Kegyelmi viszonyok c. kötetről/

Még mindig az értelem maradékai tapadnak azokhoz a fogalmakhoz, me-
lyek hálójában Krasznahorkai alakjai foglyul esnek. Bűnhődés, bűn, kegyelem és
megváltás olyan összefüggést alkotnak, amely látszólag habozik teljesen átválta-
ni a profánba. Nyugtalanító nyomatékkal csábít arra, hogy az ember érintetlennek
tartsa ezeket az összefüggéseket. Mindazonáltal mégsem így van. Pusztán a meg-
menekülés iránti vágy semmiképp nem szavatolja a megmentést beteljesítő ins-
tanciát. A személyes isten "végképp feloldódott abban a homályban, amelyből új-
ra kikeresni a hit friss aktusára volna szükség". Persze az elátkozottság feltétele-
zett veszteség csupán, és ebben rejlik az a szarkasztikus fordulat, amelyet a szer-
ző a dolgoknak ad. Ugyanis a jóság likvidált kényszermechanizmusának nincs kö-
ze semmiféle nosztalgiához. És az a feltételezés, hogy itt valamiféle "ellenséges,
vagy közömbös Istenről" lenne szó, éppenséggel a meg nem erősített harag táma-
dását vonja magára. Krasznahorkai passiójátékokat rendez az ürességben. Alak-
jai tárgynélküli princípiumok felé küszködnek, vagy még abszurdabban: abban a
hitben, hogy ismét használhatják eme princípiumok hatalmát, a szörnyűségig fo-
kozzák emberi teljesítményüket. Vetkeznek az eltűnt Isten ellen, mintha ennek ré-
vén kikényszeríthctnék "szörnyűséges és heroikus harcuk ellenpólusát". Nem a
lelkiüdvösség elvesző reménye miatt szenvednek, hanem egy olyan erő hiánya
miatt, amely egyáltalán kijelölné helyüket a világtörténésben. Isten elvesztésével
az ember nem annyira az Eget veszítette el, mint inkább a talajt a lába alól. A ke-
gyelmi viszonyok az 1954-ben született szerző első német nyelvű könyvpubliká-
ciója, mely a "mindinkább elsötétedő világ miatti aggodalmat" variálja, amit a Sá-
tántangó című regény keletkezése idején íródott hat elbeszélés enyhén eltolódó
szemszögből közelít meg. Egy vadőr egyszerre csak az emberek lakásai elé he-
lyezi ki csapdáit. Férfiak és nők egy csoportja a kéjnek adják át magukat. Valaki
gyilkosságot követ el. Az író figurái "a minden slcndriánságában is jól szervezett
káosz" ellen lázadnak. Továbberősítik a "leépülést", az "elfajulást" és a "szét-
esést": vagy úgy, hogy brutalizálják a dolgokat, "épp tökéletességükért sértve fel
sérülékeny épségüket", vagy úgy, hogy ezt a sérülékenységet a tökéletes gyenge-
ség felé monumentalizálják. Amennyiben a keresztény tanítás szerint a kegyelem
nem megszünteti, hanem tökéletesíti a természetet, akkor Krasznahorkai alakjai
magát a természet értelmetlen dinamizmusát viszik a végsőkig. Sátáni tettükért
azzal az elmaradhatatlan következménnyel fizetnek, hogy az így kikényszerített
kegyelem csupán árnyéka lesz az egykorinak.

A fiatal magyar irodalomban mármost is nagy tehetségként számon tartott
író prózája csak félig annyira fertőzött teológiával, mint amennyire ez az előzők-
ből következhetne. Egyszerűen csak nincsenek más fogalmak. Maguk a szövegek
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a kötetzáró elbeszélés /"Az utolsó hajó"/ teljesen váratlan reményt csillant fel.
Krasznahorkai mondatai, melyek gyanúsan hasonlítanak egyik teremtményének
"tehetetlenül sodródó, már középtájt el-elfulladó, kilométeres szüleményei"-hez,
s anélkül, hogy lustán, kataraktikusan áramlanának, át vannak itatva iróniával: dü-
hös túlfűtöttségei annak, ami a felszínen jeges hűvösségtínek hat. Az iróniából
származik az energia, amely az áthatolhatatlan nyelvi gépezet működtetéséhez
szükséges. Ez mozgatja az egymásba láncolódó parentéziseket, és a végtelenül
egymásba kapcsolódó mellékmondatokat. Van még egy lépés hátra a "Kárhozat"-
ig /mely egyébként annak a figyelemreméltó, Tarr Béla által rendezett filmnek is
címe, amit a szerző mint forgatókönyvíró jegyez/, bár Krasznahorkai az egyik el-
beszélésében arról beszél, hogy az ellenállás értelmetlen. Az indoklás visszavé-
telként is olvasható: "legyőzni csak azt lehet, amit megért az ember". Ez pedig
magában rejti: a küldetést.

/Fordította: Miszoglád Gábor/ /Megjelent a Frankfurter Allgemeine Zeitung 1989. jú-
nius 20-i számában/


