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ARCHAIZÁLÁS ÉS INTERTEXTUALITÁS 
Csokonai Lili Tizenhét hattyúk 

[...] si l'on aime vraiment les textes, on dó
it bien souhaiter, de temps en temps, en aimer 
(au moins) deux ä la fois. 

(Gerard Genette: Palimpsestes) 

Csokonai Lili (alias Esterházy Péter) regénye a magyar irodalom legutóbbi tizenöt 
évében a második jelentős archaizáló mű: az első Weöres Sándor Psychéje volt. Mindkét 
mű virtuozitása abban rejlik, hogy nem csupán egy-egy írónak a stüusutánzatai, hanem 
egy-egy korszakéi is, ami a szerzők kivételes alkotó képességéről és az utánzott korstflus 
ismeretéről tanúskodik. 

Tanulmányunk egyik tétele ugyanis az, hogy Weöres Psychéje ihlető hatással volt Es-
terházyra, ami annál is inkább valószínű, mert Esterházy több alkalommal hódolatát 
fejezte ki Weöres iránt. Erre a legjobb példa a WS-napló c. elbeszélése, amelyben a Weö
resnél tett látogatásokról és a költővel folytatott beszélgetésekről számol be.1 

A magyar kritika, habár lelkesedéssel2 fogadta mindkét alkotást, Esterházy művét 
mégsem elemezte — legalábbis mostanáig — ugyanolyan alapossággal, mint a Psychét.3 

A kritikának e magatartása talán azzal magyarázható, hogy Esterházy úgy alkalmazta 
eszközeit, hogy az archaizálás esetében legfontosabb kérdés, ti. az, hogy mennyire hiteles, 
teljesen indokolatlanná vált. Esterházy archaizálása alá van rendelve az intertextualitás-
nak, ti. amíg a Psyche egyértelműen stílusutánzó (pastiche) műfajnak minősíthető, addig 
a Tizenhét hattyúk kimondottan intertextuális fogantatású mű, amely műfajilag a memo
árirodalomhoz kapcsolódik; nyelvileg — és részben — tartalmilag a régi önvallomásokból 
merít, szerkezetileg a modern naplóírásra jellemző narrációt alkalmazza.4 A regény nyitó 
mondata a következő: „Én, Csokonai Lili lőttem e nyívvel tellyes világra az 1965. esz
tendőben 17. septembris virradólag Csepel szürke lapályában, az igaz római hitben és 
hitetlenségben megmaradván hóttig." (Csokonai, 1987: 5)6 

Ezzel a mondattal Esterházy tartalmilag megcáfolja azt, amit nyelvileg állít: a tizen
hetedik század nyelvén szólaltat meg egy huszadik században élő személyt, aki kénytelen 
a körülötte levő valóságot megnevezni. Következésképpen az anachronizmusok elkerülhe-

1 Vö. a Tennelési-regényben szereplő (ön)ironikus hangvételű részletekkel (ESTERHÁZY, 1979: 
201), amelyekre az említett elbeszélésben utal (ESTERHÁZY, 1989: 135). 

2SzÁLE László (1987) kritikája szinte fenntartás nélkül elismerő volt, KULCSÁR SZABÓ (1987 
inkább kísérletnek minősítette a regényt, ALEXA Károly (1988: 1120-1121) pedig megjegyezte 
„ [ . . . ] rejtve maradt — talán nemcsak előttem — a regény poétikájának alapvonása (és a n n a 
motivációja): a történet és a nyelv példátlanul radikális elkülönítése; mint az, hogy miért vo] 
szükség (szüksége neki, Esterházynak és magának a regénynek) a szerzői »meta-fiktivitásra«." 

3 MOLNÁR Ildikó „Helyesírási és hangtani régiességek Weöres Sándor Psyché-verseiben" c 
cikkére utalok (Nyr, 1978: 102, 195-200). 

4 A világirodalomból csupán egy példát tudunk említeni hasonló archaizálásra, nevezetesei 
Witold G O M B R O W I C Z Trans-Atlantyk c. regényét (1955), amelyben a huszadik századi elbeszélő 
részben tizenhatodik századi lengyel nyelven számol be argentínai kalandjairól. A hasonlóság 
annál is feltűnőbb, hogy Gombrowicz szintén barokk nyelvet utánoz, 1. arról Malic ZDRAVKO 
„»Tmns-Atlantyk« c. tanulmányát , amely a Gombrowicz i krytycy c. kötetben jelent meg. (Szerk. 
Zdzislaw LAPINSKI. Krakow — Wroclaw, 1984: Wydawnictwo Literackie, 248-252.) 

5 A továbbiakbein Csokonai Lili Tizenhét hattyúk c. regényéből származó idézeteket csupán zá
rójelben közöljük. 
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té t lenek és a regény bevezetőjében t e remte t t — a valóság és a nyelv közöt t i — feszültség 
a szöveg egészére jel lemző. 

Es terházy Pé ter a lkotásai t tekintve nem meglepő ez a mű; eddigi írói m u n k á s s á g a 
a magyar nyelv és i rodalom biztos ismeretéről tanúskodik, utánzóképessége mester i és 
az in te r t ex tua l i t á s i rán t i h a j l a m a ismeretes. A Tizenhét hattyúk mégis különleges helyet 
foglal el azál ta l , hogy a szerzője nem (vagyis nemcsak) tartalmilag t e r emte t t fikciót, h a n e m 
nyelvileg is, éspedig azzal, hogy az archaizálása — hagyományos értelmezése szerint6 — 
m a j d n e m elemezhetet len. 

T a n u l m á n y u n k fő tétele ugyanis az, hogy Lili önéle t í rásában Es terházy olyan nyelvi 
valóságot t e remte t t , amely létezne, h a a magyar nyelv ösztönösen fejlődött volna Páz
m á n y korától a mai napig és nem vi t ték volna végbe a nyelvújí tást , amely kigyomlál ta 
belőle az európai k u l t ú r á b a n meghonosul t jövevényszavakat , la t in izmusokat és „gazdagí
t o t t a " a nyelvészeti szempontból sem mindig kifogástalan neologizmusokkal.7 Jegyezzük 
meg, hogy a magyar i rodalmi k ö z t u d a t b a n is találkozni azzal a panasszal , hogy a m a 
gyar nyelvújítók tú lzo t t buzgalommal l á t t a k neki a nyelv mesterséges á t a l ak í t á sának . 
Ez t a nézete t t a lán Németh László (1975: 298) képviselte a legkategór ikusabban, ami
kor a következőképpen í tél te el a nyelvújítók tevékenységét: „A nyelvújí tást a szükséggel 
megokolni nem lehet; nagyobb része volt a b b a n a rac ional izmusában erőszakos ízlésnek, 
mely a nyelv tör ténelmi forrásai helyet t i nkább az emberi találékonyságból mer í t e t t . Né
hány hiányzó szóért a nyelv egész súlyos szerkezetét megbon tan i nem kellett: ezt az ú j , 
fellengzőbb és kényesebb ízlés k ívánta ." 

A magyar nye lv tudomány nem ért egyet ezzel a váddal és különösen azt cáfolja, hogy 
a nyelvújítók nem mer í te t tek volna a régi magyar prózaírók műveiből, nevezetesen pl. 
P á z m á n y nyelvi örökségéből. A nemrégen megjelent A magyar irodalmi nyelv Pázmánytól 
napjainkig c. k iadvány (1. Eder, 1986) meggyőzően szemlélteti P á z m á n y felvilágosodás kori 
tekintélyét . 8 

Elemzésünk két részre oszlik: először azt próbál ja megvizsgálni, mennyi re hiteles Es
terházy regényében a t izenhetedik és a t izennyolcadik századi nyelvezet, amely az összes 
későbbi nyelvrétegekkel szemben mégis a mű a lap já t meghatá rozza . Ez lesz a filológiai ér
te lemben vet t hagyományos k u t a t á s , amelyen belül külön figyelmet szentelünk azoknak 
az új nyelvi elemeknek — az Esterházy által t e remte t t neologizmusoknak — , amelyek nél
külözhetet lenek voltak ahhoz, hogy az 1965-ben születet t leány kifejezze m a g á t és leírja 
az őt körülvevő világot. Továbbá meg akarjuk vizsgálni azokat a szövegeket, amelyek
ből a Lili „naplója" táplá lkozot t . Ez lesz az in ter tex tuá l i s megközelítés, Gene t t e (1982), 
Chevalier (1984), Glowinski (1986) s tb . á l ta l kidolgozott módszer a l ap ján . 9 Végső soron 

6 TOMPA József A művészi archaizálás és a régi magyar nyelve, terjedelmes és alapos munkájában 
az archaizmus terminust vizsgálva különbséget tett a szó szigorúan nyelvészeti és funkcionális 
értelme között. Idézzük az elsőre vonatkozó definícióját: „Olyan elavult vagy elavulóban levő 
nyelvi elem, amely csak vagy inkább egy előző fejlődési fok nyelvállapotába illik, a r ra jellemző." 
( T O M P A , 1972: 167) 

7 Ahogy SzÁLE László (1987) megjegyezte: „Új nyelvet is teremt tehát 16-17. századi nyelvi 
szerkezetekkel és olyan apokrif kifejezésekkel, szavakkal, melyek akkor létezhetnének, h a nem lett 
volna nyelvújítás, nyelvfejlődés, vagy akkor, h a az idő tájt lett volna au tó , azaz ennenrnozgó 
ördöghintaja avagy törpe polyák Fiat." 

8 Az említett publikáció szerkesztője EDER Zoltán Pázmány nyelvi hagyománya a felvilágosodás 
korában c. előadásában szembeszállt a Németh László fent idézett megállapításával, valamint 
más írók (Sík Sándor, Kolozsvári Grandpierre Emil) hasonló jellegű megnyilvánulásaival, többek 
között Benkő Loránd kutatásaira hivatkozva. 

9 Genette az intertextuali tásnak öt fajtáját különböztette meg, Glowinski pedig, kritikus össze
gezésében, a szövegek közötti kapcsolatoknak csak három fajtájáról beszél. (L. erről bővebben 
JASTRZIJBSKA, 1989: 18-20). Ebben a cikkben a szakirodalomban meghonosodott három alábbi 
terminust használjuk: az általános jellegű intertextualitást, a hypotextet, amely a létező minta-szö-
vege(ke)t jelenti, amely(ek)böl merít az író és a hypertextet, amely az intertextuális eljárásnak az 
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tanulmányunk arra szeretne választ adni, hogy milyen esztétikai hatással jár a megle
hetősen heterogén nyelvi rétegekből összerakott szöveg és hogyan nyilvánul meg benne a 
jellegzetesen Esterházy-stílus. 

Az archaizálás 

Ahogy említettük, a Tizenhét hattyúk több nyelvi rétegből áll, közölük a tizenhetedik 
századi magyar nyelv a legrégebbi. 

Az egész szöveg helyesírása alig különbözik a maitól, egynéhány régiességtől eltekint
ve ugyanúgy van írva, mint Bethlen Kata vagy Pázmány Péter mai átírásban közölt 
írásai (1. pl. Bethlen 1982, Pázmány 1983).10 így a helyesírás alig érzékelteti a szöveg 
régiességét, ami annál is inkább érthető, mivel az elbeszélő az olvasónak a kortársa. A 
legszembetűnőbb archaizáló eljárások a következők: 

I. Hangtani jelenségek 

(a) labiális-illabiális viszony 

- ö-zés: ösmerém (6), vött (7), szöröncsésen (7), fösti (61), de: setétben (16); továbbá 
a tött, lőtt, vött típus: lőttem (5), tött (5), kivötte (10); 

- ü~ i szembenállás: innepiken (7), egyigyő (20), de: együgyű (22); 

- i~ü szembenállás: üdö (6), dücső (49), küncsökkel (60), muránk (64); 

(b) zárt-nyílt viszony 

- zárt ü-zés: hétfűn (6), ürdeg (20), űket (69); 

- zárt u-zás: csuda (49), de: csodák (48); 

- a-ból, -bői; -ról, -ről: -tói, -tői használata vegyes: vüágbúl (10), bosszúból (10) 
bolygóról (32), életrűl (12) 
kamoraablaktúl (52), ettűl (49); 

- zárt í-zés: szíp (10), nipek (10), nehtz (50), de: es (6), szép (10), szegénke (10); 

- nyílt é-zés: kénokért (7), szerént (50), elteként (89); 

- az o~a viszony: mostan (7), undok (110); 

- az o~e viszony: hezzá (11); 

(c) hasonulásos jelenségek 

- fakanna (30), tűnni (31); 

eredménye, az új szöveg. 
10 A Magyar Remekírók sorozatban közölt művek szöveggondozási elveire utalok, amelyek < 

következők szerint foglalhatók össze: „Megőriztük a maitól eltérő, de Pázmány stílusára jellemz« 
hangalakokat és ékezéseket." (PÁZMÁNY, 1983: 1062) „Mindenütt a r ra törekedtünk, hogy a régié 
vagy tájnyelvi kiejtési sajátosságokat megtartsuk, de ugyanakkor a mai helyesírási szabályokna 
megfelelően tegyük a mai ember számára olvashatóvá." (Magyar emlékírók, 16-18. század, 1982: 
894) 
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(d) nyúlás 

- magánhangzóközti helyzetben megnyúlik az 1 és az ly (=j): mittyen (8), titoktellyes 
(8), ollyat (22); 

- a tölle, rolla típus: énróllam (20), róllok (32), tölle (89), róllad (116); 

- a szótagzáró 1 hiánya: dógozni (25), ződet (25), hótt (19), szagaként (19), vónék 
(19), lőttem vóna (49), bódogságos (49); 

- az 1, r előtti magánhangzó nyúlása: volna (19), egyedül (19); 

(e) egyéb 

- palatális ~ nem-palatális viszony: asszon (5), kéntelen (5), kölyöklánka (15), &«zon 
(17), fct'csin (49), de: asszony (5); 

- a főnévi igenévnek -nyi-re végző alakja: élnyi (21), tnnyt (40), lenéznyi (42), raknyi 
(53); 

(f) nyelvjárási jellegzetességek 

Itt csupán ezeket a jellegzetességeket soroljuk fel, amelyek a barokk korból való szöve
gekben szintén kimutathatók. Több esetben azonban az archaizálási formák egybeesnek 
a nyelvjárási alakokkal, tehát a nyelvjárási elemek archaikus értékű alkalmazásáról van 
szó (1. Tompa 1972: 118-124). 

mid [miatt] (6, 19) 
az üé [övé] (29) 
gyöttünk (50) 
fejér (53) 
tóm (50) 
tolóm (68) 
az r-t ly-lyel való „népietimológiás" helyettesítése: 
mélyföld (50). 

II. Morfológiai jellegzetességek 

- a -v- tövű szavak használatában egymás mellett szerepelnek a mássalhangzósok 
és magánhangzósak: szóiban (12), bövséges (18), szümben (32), 
de: szüveg (33), szivem (34); 

- a megy, lesz, tesz, van mellett a megyén, leszen, teszen, vagyon is megtalálható: 
leszen (127), tészen (114), vagyon (19); 

- a melléknév középfoka -b: idősb (69), fondorlatosb (72), legerősb (130); 

- a birtokos személyrag -uk, -ük (többes sz. 3. személy) általában nyfltabb formá
ban: fekvőhelök (39), mellettök (86), kezökre (118), de: házuk (67); 

- a birtokos személyrag -ai, -ei; -jai, -jei gyakran -i: reáüvöltésimet (12), arcának 
sajátságit (116), de: kezeiben (7), életünk birtokosai (126), barátosaihoz (126); 

- az ikes igék iktelen ragozása: lakoz (8), eszek (114), iszok (114); 

- szenvedő igék (igen ritka) előfordulása: megmondatott (19); 
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- a vonatkozó névmások általában a kővetkező formában szerepelnek: az mellyben 
(19), az mit (23), az ki (109). 

III. Mondattani jellegzetességek 

A legnagyobb következetességgel Csokonai Lili csak a régi múlt időket használja: 

- az elbeszélő múltat: valék (9), kezde (38), szóla (95), stb. 

- a folyamatos múltat: möntünk vala (180), tartottak vala (19); 

- a múlt idejű alanyi ragozású többes sz. 3.személyű alakoknak a hosszabb alakját: 
akartának (19), mozdultának (62). 

A szöveg régies jellegét a következő alakulatok hivatottak elhitetni: 

- szórványosan a névutós szerkezetben a főnév -nak, -nek genetivusi raggal van 
ellátva, a névutó pedig birtokos személy raggal: 

„Fekvénk egymásnak mellette a drága napon [ . . . ] . " (43) (Kiemelés tőlem — J.J.) 
„ [ . . . ] Kéri uram kevéssel ennek előtte megjegyzé [... ]." (111) (Kiemelés tőlem — 
J.J.) 

- a számbeli egyeztetés: a számjelző jelzett szava többes számban: tizenhét hattyúk 
(cím), sok kénokért (7), 2 napokra wssza (860). 

Mondatszerkezet, kötőszavak és feltételes mód használata révén, szintén archaizá-
lási eszköz: 

. . . ] a nő-szöméllek jobban nem szeretik egymást, hogynem igen." (32) 
nem lőn tudomásom, ha szép volnék." (32) 
azt szerette volna, noha »fiú«-nak néznék." (33) 
lekoboznám nyaki kendéjét, ha mint fojtogatnám, [ . . . ] •" (33) 

„Itt, kiáltá azonost türelmetlen, ha mint én akárhogy ellenzője lettem vóna." (42) 
„ [ . . . ] elpironkodék, elébb rózsa, követte fejér, majd mélybíborhullám önté el, ha
nemha az ártatlanság meneteles elvesztésének, a romlottság eléhágásának mérete 
szerént." (96) 

A fent felsorolt hangtani és alaktani jellegzetességek nagy része egyezik Pázmány nyelv
használatával (vö. Molnár 1986) és mint ilyen, az archaizálási eszközök közé sorolható, 
mégpedig Tompa értelmezése szerint. Pázmány Péter kulcsszerepet játszik Lili önvallo
másában, nemcsak azért, mert a barokk írók közül ő az egyetlen, aki név szerint szerepel 
a szövegben, hanem azért is, mert Lili hitének megvallásában, bűntudatában katolikus 
szemléletről árulkodik. E módon a tartalom egy része megegyezik a nyelvi formával. Más 
tartalmi rétegekről, pl. a szöveg aktuális voltáról majd később lesz szó. 

Külön figyelmet érdemel azonban a régi és a népies szavak használata. Azok között 
olyan alakok is előfordulnak, amelyeket sem A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, sem 
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, sem a Czuczor — Fogarasi-féle szótár nem 
tartalmaz: 

„ [ . . . ] befagyna a micském [ . . . ] " . (81) 
» [ . . . ' hogy ergo én ki-minemü volnék, ürdeggel rokon candra, [... ] ." (20) 
CzF. szerint: candra 'a szajha, lotyó, kurva szóknak szelídebb mása'. 
„ [ . . . ] nehény egyigyő kátyolódással bérlett napok múlván megbővesedének az al-
kalmosságok, nevetések, [... ]." (20) A magyar emlékírók 16-18. század c. kötetben 
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(971.) közölt szójegyzék szerint: kátyolódás 'ármánykodás' 
„ [ . . . ] nyelvét hosszasan erős kaponcában tartva, [ . . . ] . " (21) 
CzF. szerint: kaponcza v. "kapocza 'kantár a ló fején', de a fenti idézetben szereplő 
kifejezésnek az értelme nem világos. 
, , [ . . . ] próbálnak egymásnak csühödve kellemet szőrözni . . ." (30) 
„Mért bufurckodék búcsúztában, hogy az asszon vigyázna majd rám, nehogy elka-
nászosodnám?" (60) 
„ [ . . . ] azon közben azért kacsontánk egymáshoz, [ . . . ] . " (41) 
„katyrna széplélek" (73) 
CzF. szerint: katymál 'mondják tréfásan oly főzőről, aki imigy amúgy ősszehabar'. 
„Édes magzatunk elhaltát minden áron feledni vakarkodánk, [ . . . ] . " (80) 

Ide sorolhatók szintén a magyar nyelvű hónapnevek, amelyeket azonban Esterházy rit
kán használ; a második példa azt szemlélteti, hogy valószínűleg a megértést megkönnyí
tendő ugyanazon az oldalon két alak szerepel, a régi és a mostani: 

„Ad vala Isten egy fiú magzatot 7. napján Szent András havának, [ . . .] ."(6) 
Kisasszon havában (61); de: augusztusban (61, 110) 
„Szent György havának harmadik napjára ébredőn [ . . . ] .* (87) 
„Die 7. Szent István havának anno 1985 kezdem az írást jócska fertály esztendőkkel 
ennek előtte." (130) 

Feltehető, hogy e szavak, ill. alakok az olvasó közönség számára többé-kevésbé ért
hetők11, mivel a klasszikus magyar írók műveiből ismerik őket. Ezek a szavak a szöveg 
legrégibb rétegét alkotják. Mégis az olvasó közönség legműveltebb részéről lehet csak szó, 
hiszen az alábbi idézetekben a dőlt betűs szavak a kritikai szövegkiadásokban szintén 
magyarázatra szorultak. 

Az alábbi mondatok Pázmány hatásáról tanúskodnak, ti. a bennük szereplő szavak 
mind megtalálhatók Pázmánynál. Az első és az utolsó példa azt mutatja, hogy Pázmány 
szókincsének az ismerete szinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Esterházyt megértsük. 

„(Éppen bokorba búvá űznénk bokorszökő tréfáink, [ . . . ] . " (43) 
bokorszökő tréfákat 'pajzán tréfákat' (Pázmány, 1090) 

vö. »[•••] de bezzeg azami illeti a káromló szidalmazást, gyalázattal illető, mezei, 
bokorszökő tréfákat, [ . . . ] : ezekben nem merek ujjat vonni véled, [ . . . ] . " (Pázmány, 
225) 

„ [ . . . ] Janó drága ugyan rettege, nehogy megnehézkesttene.n (50) 
megnehézkesíté 'teherbe ejté' (Pázmány, 1126) 

vö. »[•••] Szent Dávid [ . . . ] szemét egy asszonyra veté; azt megszereté, megnehézkesí
té.'" (Pázmány, 892) 
„ [ . . . ] a kétfejű monstrum, monda kajtorkodva az említettem férfi [... ]." (28) 

vö. kajtor tréfa 'csőcselék szájára illő tréfa' (Pázmány, 223, 1090) 
Esterházynál: 'csúfondároskodva' jelentésű 

„ [ . . . ] ólmosan ébredve így kiáltozék, hangosan, elégedetten, pakocsa: AZÉRT EZ 
TÚLZÁS!" (50 és 156) 
pakocsa 'csúfolódás, trágár beszéd' (Pázmány, 1118); 

vö. „Szent Pálrúl azt írja, hogy őtet Luther csúfságban és pakocsában nevezte eret
neknek." (Pázmány, 528) 

11 Túlzásnak tekintjük SzÁLE László (1987) kijelentését, amely szerint: „az új nyelvvel új olvasót 
is teremt, aki tökéletesen érti Csokonai Lili beszédét, sőt hasonlóképpen válaszolni is tudna neki." 

53 



Ámde, nem mindea-Pázmánytól átvett szó, ill. kifejezés tekinthető sikerült kölcsönzés
nek; az alábbi példa azt szemlélteti, hogy nem minden kifejezés helyénvaló: a fantom-fanttal 
annyit jelent, hogy 'szemet szemért, fogat fogért' (1. TESz), ill. 'alaposan', minden áron' 
(1. CzF.). Esterházynál a kifejezés jelentése nem világos. 

„Simogat esmét feszeget fántom-fánttal, nem hagyom." (16-17) 
fantom-fanttal fizessek — fantum fant vagy fantom fant 'szemet szemért, fogat fogért' 
(Pázmány, 1078) 

nincs szándékomban, hogy a Gyarmathi [, 
rend szerént megfeleljek, fantom-fanttal fizessek; [. 
„ [ . . . ] effélével meg nem haragítnak, sem arra nem visznek, hogy morgó társok 
legyek és fántum-fánt az kölcsönt megadjam." (Ibid., 359) 

embertelen szidalmira 
." (Pázmány, 144-145) 

Sokkal nagyobb réteget alkotnak azonban az olyan szavak, amelyek az ÉrtSz.-ban sze
repelnek, éspedig „rég", „táj", „váT, ill. „nép" minősítéssel. Azoknak a szavaknak időbeli 
besorolása nem könnyű, hiszen ma is ismeretnek tekinthetők. Az alábbi példák azt mu
tatják, hogy ezek a mai nyelvben még megőrzött szavak a tizenhatodik és a tizenhetedik 
századi szövegekre vezethetők vissza. Nyilvánvaló, hogy a Tizenhét hattyúk nyelve más 
szerzőktől is meríttetett; ahogy Mezővári Gyula (1988: 35) megjegyezte, a szöveg „a re
formáció-ellenreformáció idejére, az önéletírók korára emlékeztető nyelvezetben" íródott. 
Példaképpen idézünk egynéhány szókapcsolatot, amelyek a barokk prózából ismertek, 
mivel olyan írókról van szó, akik kétségkívül a magyar irodalom nagyjaihoz tartoznak, 
mint pl. Bethlen Miklós, Bethlen Kata, Kemény János vagy Apor Péter. Feltűnő azon
ban, hogy ezek a régi vagy népies szavak igen sűrűn szerepelnek Lili vallomásában, amely 
ezáltal nehezebben olvasható, mint az eredeti barokk szövegek. 

„Erősen trágyázott őzragut ettünk, [... ]." (46) 
Pázmánynál ugyan 'fűszerez'jelentésben (Pázmány, 1102), de átvitt értelemben; 

vö. »[•••] trágársággal is trágyázza írását, [•••]." (Pázmány, 315) 
„Tudta Ábrahám, mely hasznos a halál emlékezete: [... ] első gondolatja halálrúl 
volt, melynek emlékeztivel trágyázta azután való vásárlásit." (Pázmány, 983) 

Esterházy ebben az esetben minden kétség nélkül az ÉrtSz.-ban „táj, rég" megjelöléssel 
emh'tett 'ételt zsíroz, fűszerez' jelentésben használja a szót. 

„ [ . . . ] ked nékem nem hordja föl ide semmi férfi állatot [... ]." (21) 
„Idétlenül tréfálgatott az »egyest élő« asszoni állatokiúF, [... ]." (63) 

vö. „Azért ételnél, italnál, álomnál szükségesb, hogy az férfiú és asszonyállat együtt 
légyenek: [ . . . ] •" (Pázmány 363) teremtett állat 'teremtett lény' (Pázmány, 146) 
„ [ . . . ] mely hasonlatos ez asszonyállat az én asszonyemberemhez!" (Névtelen 1573: 
27) 
„ [ . . . ] bizony soha életemben hasonlatosb állatot nem láttam hozzád, mint az én 
vitézemnek felesége. [ . . . ] . " (Ibid.) 

Nyilvánvaló, hogy Esterházy a férfi állatot analógia módján használja, ami azonban 
— ismereteim szerint — soha nem volt szokásos. Az állat vagy 'teremtett, élő lényt' je
lenthetett, vagy 'asszonyt' és ahogy a fenti példák mutatják, szóösszetételeknek egy része 
lehetett. 

„Szobáit úgy mint folosóit meg garádicsát megpallérozni szerződék [-. .]•" (21) 
ÉrtSz. szerint: grádics/garádics (nép) 'lépcső, lépcsőfok' 

„Az én idvezült asszonyomat anyámat, [ . . . ] " . (5) 
idvezült édesanyám (Bethlen Kata, 700, 701, stb.) 

„ [ . . . ] az igaz római hitben [... ]." (5) 
igaz hitemben (Bethlen Kata, 725, 726, 731, stb.) 
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kukrejtes tőtött rákok (29), kukrejtes rákocskák (152) 
ÉrtSz. szerint: kukrejtes (elav) 'zsályából készített mártás' 

vö. Aportól felsorolt fogások egyikét: „tehénhús polyékával, kukrejttel" (Apor, 592) 

déllyest (6) Értsz. szerint: (rég) 'délután' 
vö. »[•••] mikor Mifiboset, a Saul király fia, délest ágyában nyugodott, véletlenül 

megöletének". (Pázmány, 988) 

regtől napszálltig (28) Értsz. szerint: regg (rég, irod) 'reggel' 

estönnen (61) 
„Mast estönnen nem vala micsoda elkésni a vacsoránál." (61) 
'estén' (Magyar emlékírók 967) 

„Öttűl fertály óra héján hétig gágogva végiglibegtük az irodaszobákot, [ . . . ] . " (25) 
Értsz. szerint: fertály (nép, rég) 'valaminek a negyedrésze' 

kőpadimont (15) 
Értsz. szerint: pádimentum, pádimenton (nép, rég) 'padló'; 

vö. „És midőn e madármony kiesett volna Philep király kebeléből az padimontomra, 
kétfelé hasad, [ . . . ] . " (Névtelen, é.n.: 80) 

„Nagyságos szegin Kéri Márton urammal concento hangosságban éltünk, bátor azt 
es palástolva és színekedve az ő családja miá, [ . . . ] . " (6) 
Erdélyi Szótörténeti Tár szerint: bátor 'ámbár', 'hanem' 

vö. »[•••] ez világban mostanában csak egy vitéz sincsen, se fegyveres, ki bátor a vitéz 
játékokban gyakorolja is magát, kinek a szerencse így szolgálna, mint tenéked, 
[ . . . ] . " (Tesseni, 411) 

„Hogy erre vón e perváta?'" (111) 
Értsz. szerint: perváta (táj, elav) 'árnyékszék, illemhely' 

vö. »[•••] ki-ki vagy, ha az eget éred is fejeddel, hogy olyan vagy, mint egy büdös 
perváta; [ . . . ] . " (Pázmány, 626) 

Latin beékelődések 

Az elavult és tájnyelvi szavakon kívül szép számmal szerepelnek Lili vallomásában 
latin szavak, sőt, ritkábban latin kifejezések is. Lili műveltségére nézve kissé meghök
kentő ez, de közelebbről nézve mégsem indokolatlan. A regénybeli valóságot tekintve Lili 
ugyanis katolikus neveltetése hozzájárulhatott volna bizonyos latin szavak ismeretéhez, 
akár latin miseszövegekből, akár Pázmány írásaiból ismerhette volna azokat. Továbbá 
megfontolandó, hogy ha a nyelvújítás nem irtott volna ki annyi latin jövevényszót — ez 
pedig, véleményünk szerint, a szöveg egyik alapgondolata — akkor ma is hozzátartoznának 
a kevésbé művelt rétegek szókincséhez is. Különben ezek a szavak a fent említett önélet-
írók szövegeiből is kimutathatók. Általában Lili egyes szavakat és kifejezéseket használ 
(pl. ergo, denique, item stb.). „Dominus" szót alanyként vocativusi alakban használja: 
„domine". Ha viszont több latin szóból mondatot alkot, teljesen elhibázott eredményre 
jut , mivel természetesen nem tud latinul: 

„ [ . . . ] exepli (sic!) gratia Domine Kéri, [ . . . ] •" (23) („exepli" sajtóhibánakis te
kinthető 

vo. 
- circiter hat perc." (128) 'körülbelül' 
fekvék circiter három hétig, [ . . . ] " . (Kemény, 38) 
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„ [ . . . ] die 2-a Április, [ . . . ] " (7) 
'napon' 

vö. „Meghalván in anno 1690 die 15-a Apr. [... ]." (Apor, 605) 

„Nomen est omen, [•••]." (21) 

„In summa, se előre nem bírok nézni, se hátra." (7) 

„Meg fogom rövid nap ölni, ex malitia.'" (89) 

Magyar ragokkal látja el a latin főneveket, amire szintén akar példa akár Kemény 
Jánosnál, akár Bethlen Miklósnál. 

„ [ . . . ] ez volnék, visszaélő a beneficiumokkal, [ . . . ] . " (21) 
beneficium 'jótétemény, jó hatás', 'javadalom' 

vö. »[•••] sok ekklesiákhoz különb-különb beneficiumokat, sőt nagyrészént még életében 
is conferált, [ . . . ] " (Kemény, 95) 

A latinból átvett igék magyar ragozása sokkal ritkább nála, mint a régi magyar öné-
letíróknál, de erre is akad példa: 

„ [ . . . ] valamit appercipiálék szintén — , [ . . . ] . " (93) 
„ [ . . . ] se vége se hossza teketóriával pertraktálá a szerelmi életüket, [ . . . ] . " (102) 

Régi latin jövevényszavakon kívül szórványosan francia és olasz kölcsönzések is szere
pelnek, pl. komplementer színek (26), normális- etázs (36), miszteriózus kölök (140-141). 

Neologizmusok 

Esterházy nyelvújítóként rteologizmusokkal is gyarapítja hősnője „korabeli" nyelvét, 
ti. szüksége van olyan dolgok megnevezésére, amelyek Pázmány korában nem léteztek. 
Tehát Volkswagent „ennenmozgó ördeghintónak" nevez (7), Fiat Polskit „polyák Fiatnak" 
(24). Kéri úr „az előnnyel terhes Neckermann-útra" (29) repülő acélparipával"* megy (29). 
Az ispotályban Lili „görgős székben" (7) előre halad. Az „inzsi nyer -embert" (11) néha 
mérnöknek (12) is hívják. Ezenkívül szép számmal szerepelnek meglehetősen szokatlan, 
furcsa szóalkotások, pl. „ruhamegmutató leán" (23), „hírlapot író" (28), stb. 

Az intertextuális megközelítés 

Az előbbi, filológiai szempontból végzett elemzés az intertextualitás kutatói szerint is 
az első, nélkülözetetlen előkutatás a szövegek közötti kapcsolatok vizsgálata szempontjá
ból.12 Azzal a szándékkal is végeztük e vizsgálatot, hogy érzékeltessük Esterházynak a 
régi nyelvben való jártasságát, amellyel talán csak a régi szövegekkel foglalkozó kutatók 
rendelkeznek igazán. Az intertextuális megközelítés sokkal inkább arra a kérdésre keresi 
a választ, hogy a szerző mi célból folyamodott más stílushoz, művekhez, ill. írókhoz. 

Esterházy esetében nyilvánvaló, hogy a posztmodern írásmód, amelyben külön hang
súly esik arra, hogyan adja vissza az író a valóságot, itt is érvényesült. A posztmoder
nizmusra az jellemző többek között, hogy kedveli az idézeteket és szívesen utánoz egyéb 
stílusokat. Magyarázatra szorul azonban az a tény, hogy miért éppen ezt a korszakot vá
lasztotta a szerző, hiszen a barokk, legalábbis a Tizenhét hattyúk megjelenése előtt, nem 

1 2„Tout travail concret sur les relations intertextuelles passe, de fait, par une étude des sources; 
ce qui a changé, c'est le but recherché. II ne suffit plus — mais cela a-t-il jamais suffi? — 
d'identifier l 'inventeur précédent de tel vers ou de teile image; [ . . . ] . " (CHEVALIER, 1984: 66) 
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mondható ebből a szempontból magától értetődő, élő hagyománynak a mai magyar iro
dalomban.13 

Mielőtt megpróbálunk választ adni arra a kérdésre, hogy milyen értékeket keresett 
Esterházy a barokk íróknál14 és milyen téren utasítja el őket, idézni szeretnék egy, a vé
leményünk szerint nagyon valószínű magyarázatot, amelyet Imre László (1987: 88-89) 
adott: „Maga az archaizálás, az tehát, hogy ez ízig-vérig mai, az 1980-as évek szemléletét 
és modorát tükröző história XVII. századi nyelven van elmondva, meglehetősen bizarr
nak, sőt indokolatlannak mutatkozott először. Pedig feltűnően szomorú és tartalmas 
pajzánságok ezek, ami egyáltalán nem idegen a régi magyar irodalom egy bizonyos vo
nulatától. N mcsak az a (posztmodernek által is hangoztatott) gondolat rejlik emögött, 
hogy bizonvos dilemmák, figurák a mából a múltba, a történelemből a jelenbe helyezhe
tők át, hunem talán az az írói-költői szándék is vezette a Tizenhét hattyúk szerzőjét, hogy 
ilyen módon emelje ki tárgyát a mindennapiság, a közhelyszerűség szférájából. De funk
ciót nyer az archaizálás azáltal is, hogy a végzetnek való kiszolgáltatottság visszaadására 
vallási-retorikai formulákhoz kénytelen folyamodni a beszélő, már csak védekezésképpen 
is." 

Kulcsár Szabó Ernő (1987: 162) részben vitatja e vélemény helyességét, mivel szerinte: 
„S ez a nyelv olyan messze áll Csokonai Lili mimetikusan megragadható világától, hogy 
társításuknak okvetlenül nyomósabb indoka van, mint mégoly tragikus nősors megjelení
tése." 

Az alábbiakban megkíséreljük kimutatni, milyen idézetek találhatók Lili szövegében. 
Feltűnő, hogy Esterházy más alkotásaihoz képest (a Termelési-regényre, a Függőre gondo
lunk), sokkal ritkábban használ itt idézeteket, és ha mégis, akkor idézőjelbe teszi őket. 
Az alábbiakban a meg nem jelölt idézeteket is igyekeztünk felkutatni. Ahogy az alábbi 
kimutatásból kiderül, ezek a kölcsönzések sokkal inkább csak mondatfoszlányok, mintsem 
idézetek a szó szoros értelmében. 

Csokonai Lüi 

„Ad vala Isten egy fiú magzatot 7. napján 
Szent András havának, [•••]•" (6) 

„Hanem az egy örök Isten bölcs tetszésébűi 
kiszállta ez vüágbúl [ . . . ] . " (6) 

Esterházy Péter irodalmi mintái 

„Megálda az Isten 1723-ik esztendőben böjt
más havának 7-ik napján egy szép fiú mag
zattal, [ . . . ] . " (Betlen Kata,727) 

„ [ . . . ] midőn Isten bölcs tetszéséből [ . . . ] , 
édesatyánkat, gróf Bethlen Sámuelt kiszó
lította ez Árnyékvilágból [•••]." (Bethlen 
Kata, 699) 

„Én, Csokonai Lili lőttem e nyíwel tellyes 
világra az 1965. esztendőben 17. septembris 
virradólag [.. .]."(5) 

„Születtem ez nyomorúsággal teljes vüágra, az 
én Istenem jó tetszéséből, [... ] 1700-ik esz
tendőben, Szent András havának 30-ik nap
ján [... ]." (Bethlen Kata, 698) 
„Ez boldogtalansággal teljes világra származá
somnak [... ] igazságos leírása, [ . . . ] . " 
(Kemény János, 9) 

1 3 Egyelőre nehezen eldönthető a kérdés, hogy divatjelenségről van-e szó, ui. nemrég megjelent 
egy hasonló írás, CSALOG Zsolt New York-i levél c. munkája (1. Magyar Napló, 1989. december 
29., 3.), amely Mikes Kelemen leveleit utánozza. 

1 4Fontosnak tart juk KULCSÁR SZABÓ Ernő (1987: 162) megállapítását, amely szerint: „ [ . . . ] 
az elbeszélő azért fordult történeti stílusformákhoz, mert azok olyan rend képzetét őrzik a nyelv
szemléletben, amelyben a jelen nem részesülhet [ . . . ] . " 
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„Millyen vala az én édes apám, kitől eredé- »[•••] világi s testi életem eredetét vettem 
tem vőm?" (8) gróf bethleni Bethlen Sámuel úrtól, [... ]." 

(Bethlen Kata, 698) 

„Arra én vérmes, szigorú, „istállóhoz illendő »[•••] ez egész írásodban [ . . . ] semmi 
possadf szavakhoz fordulék, [ . . . ] . " (29) egyéb nincsen [... ] istállóhoz ülendő poshadt 
„ [ . . . ] az kinek igyen válaszolék, szoká- szitkozódásoknál, [... ]." (Pázmány, 223) 
sósnak mondható „istállóhoz illendő possadt 
szitkozódásokkaT [... ]." (71-72) 

» [ . . . ] a legszebb szerető Zrínyi Miklós va- »[•••] a szólásnak módját pedig úgy ej-
la, igaz őtet egybevöttem Pázmánnyal^ de- teném, hogy ne láttatnék deákból csigázott 
ókból csigázott homályossággal repedezettenn. homályossággal repedezettnek, [ . . . ] . " (Páz-
(50) mány, 468) 

Felvetődik a kérdés, hogy Lili barokk nyelvezete csupán dísz-e vagy eszmeileg is je
len van-e a barokk kor valami módon Lili vallomásában. Erre a kérdésre részben igenlő 
választ adhatunk, habár az első pillantásra Lili őszinte vallomásait Bethlen Kata megle
hetősen szemérmes, sőt prűd önéletrajzával összevetve sokkal inkább a különbségekre kell 
gondolunk. Különösen feltűnőek a merészen őszinte Lili nem mindig választékos stílus
ban előadott, erotikus élményei. De bőven akadnak hasonlóságok is, mint pl. az Istenben 
való bizalom (ami nemcsak stflusfogás!), a földi élet nyomorúságáról való meggyőződés15 

és mindezek ellenére az olykor túláradó életöröm. A barokk korszakban az Istenben való 
hit nemcsak magától értetődő tény, hanem a legtöbb művet átható szemlélet, amely
ből az ember az életet és a világot értelmezi. A vallás, akár katolikus, akár protestáns, 
nemcsak a jónak és a rossznak megkülönböztetésére szolgált, hanem az emberi sors tragi
kumát mint e földi világnak elkerülhetetlen velejáróját oldotta fel. Ilyen értelemben Lili 
vallomásának első mondatát, amely a régi önéletírókra emlékeztet, ún. hivatkozási jelle
gű idézetnek tekinthetjük.16 Lili az első lapokon felvázolja élete történetét és azzal még 
jobban hitelesíti az élet „nyavalyás" voltát. Naplója többször utal az Istennel vagy a 
„dücsőséges kardinálissal" (88-90) folytatott beszélgetéseire, amelyekben nélra beszámol 
bűntudatáról, amely abból fakad, hogy egy nős férfit szeret. Ezt a szerelmet Lili a végze
tének tekinti, majdnem az Istentől rá mért csapásnak: más ti. nem adatott. Sok erotikus 
kaland után, amelyekről az Inventárhattyúba.n számol be, ez a szerelem adódott, és Li
li ezt elfogadta a tízparancsolat ellenére, Isten ellenére. Ennek tudatában él és éppen 
ez a tragikuma, sorsa pedig szinte az ótestamentumi irgalmatlan Isten büntetésének te
kinthető, habár Lili ezt nem így fogja fel. Az egyetlen igazi, szenvedélyes és szenvedéssel 
teli szerelme, amelyről olyan gyötrelmesen szép lapokat írt, véget ért, szeretője nem tar
tott ki mellette. A barokk korszakban élők jól tudták ezt és nem is győzték hangoztatni, 
hogy minden, ami a földi élethez kötődik — a szerelem, a szerencse meg maga az élet is 
— mulandó. De Lili kortársunk, és a modern ember mohóságával keresi annak öröme
it, szenvedésével pedig — úgy véli — megbűnhődik. Ugyanakkor modern emberként már 
nem hajlandó csupán alávetni magát a sorsnak, lázad ellene, különösen bénasága ellen 
és hűtlen szeretőjét megöli. így tényleg messze vagyunk már-a Kemény Jánosra vagy 
Bethlen Katára jellemző belenyugvástól! Kemény a lengyel leánnyal létre nem jött há
zasságra emlékeztetve írja: » [ . . . ] Isten nem rendelte volt, egyébiránt talán nem jutottam 
volna ez boldogtalan sorsra." (Kemény, 83) 

1 5Ahogy KULCSÁR SZABÓ Ernő (1987: 163) helyesen megjegyezte: „ [ . . . ] az így szintetizált 
történeti elbeszélőstílus nem szakítható el azoktól a szemléletformáktól, amelyek végeredményber 
a gondolkodás történetének a deiztikus világképekhez kötött korszakaiból származnak." 

1 6 A kutatók különbséget tesznek az ún. hivatkozási és polemikus jellegű idézetek között (Glawin 
ski, 1986: 91). 
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Bethlen Kata pedig nemcsak Isten akaratának tulajdonította a sors minden csapását, 
hanem Isten bölcsességének is minősítette. 

Lilinél mégis az Istenben való hit emelkedik felül, arról tanúskodnak az olyan szeh'den 
naiv sóhajtások, mint pl.: „Sokat gondolok az Istenre, ugyan neki es gondolni kéne rám." 
(152) 

Lili minden áron ragaszkodik ahhoz, hogy az Isten létezik és keresi magának az 
erre szolgáló bizonyítékokat, mondván: „Ez ekkor az égbűl — nem való hát, hogy üres, 
egyedül Istené a dicsőség — eső helyett, hó helyett, jég helyett, lusta ünnepiséggel por 
kezd szitálni, [ . . . ] . " (161) 

Kulcsár Szabó Ernő (1987: 163) mély elemzésében rámutatott arra, hogy a ti
zenhetedik századi nyelven előadott elbeszélés milyen következményekkel jár: » [ . . . ] 
Esterházynak ezt a nyelvet nemcsak egy eredetében profán mai történet elbeszéléséhez 
kellett hozzáigazítania, hanem egy jellegzetesen századvégi értelmezéshorizonttal szemben 
is párbeszédképessé kellett tennie. Ebben az értelemben azonban a Tizenhét hattyúk in
kább kísérlet marad, mintsem egyértelműen meggyőző vállalkozás. [... ] Nem a jelenkor 
dialógusa ez a hagyománnyal, [ . . . ] . " 

Kulcsár Szabó legfontosabb kifogása Esterházy szövegével kapcsolatban az, hogy az író 
idődimenziókat állított egymással szembe, ahelyett hogy komplex intertextuális dialógust 
teremtett volna.17 

Véleményünk szerint éppen a régi nyelvnek az alkalmazása egy „profán" történet 
elbeszélésére együttjár régi — a nyelvben tükröződő — értékek felelevenítésével. Ez 
pedig éppen a hagyománynak nyelvi és eszmei megőrzését jelenti. A mai szempontok 
érvényesülése pedig abban áll, hogy ami annak idején leírhatatlan volt, éspedig az erotika, 
a kárhoztatott szerelemnek élvezése, most éppen főhangsúlyt kap. Esterházy regénye 
a tizenhatodik-tizenhetedik századi irodalom egyfajta utólagos hiánypótló művének 
tekinthető, amikor olyan nők, mint Lili nem írtak naplót. Milyen kár, hogy Brandenburgi 
Catherina titkos szerelméről csupán Kemény János elítélő beszámolójából értesülhetünk. 

Lili vallomása tartalmilag abban hasonh't Bethlen Kata önvallomására, hogy a hang
súly inkább a magánéleti (női) problémákra esik, mintsem fontos történelmi eseményekre, 
ill. híres személyiségek ténykedéseire. Továbbá, hogy mindkét élet ugyanolyan nehéz és 
küzdelmekkel teli volt, ha más okból is. Lili árvasága intertextuálisan kapcsolódik a Beth
len Kata nevéhez hagyományosan tartozó jelzőhöz. A szövegek konkrét problémákkal 
való teh'tődése természetes módon más-más korszakhoz fűződik. 

Ami pedig Lili őszinteségét illeti, a szövege inkább a tizenhetedik és a tizennyolcadik 
századi férfiak emlékiratait idézi fel, különösen Bethlen Miklós vagy Kemény János 
írásaira gondolunk, ahol szép számmal szerepelnek az anekdoták (1. Gyenis, 1970). A 
különbség persze az, hogy Lili nem másokról, hanem saját magáról ír. De a téma 
tulajdonképpen nem tekinthető tabunak, csak a nézőpont és a megfogalmazás más. Ami 
az utolsó szempontot illeti, Esterházy részben a népi hagyományhoz18 folyamodott, mint 
az alábbi példa mutatja. Az idézet Lili erotikus fantáziaképeit zárja le, amelyekben a 
magyar irodalom legnagyobbjaival elképzelt viszonyairól számolt be: „Nyugodom szűzi 
ágyamban, tetemem nyűtt, Csinom Palkó, Csinom Palkó csontos karabélya — [ . . . ] " . (50) 
(Kiemelés tőlem — J.J.) 

1 7 „A jelen olyan párbeszédet folytat itt a múlt tal , melybe ö maga inkább csak szemantikai je
lentéssel lép be. Dialógus voltaképpen azáltal keletkezik, hogy a tradíció nyelve a mai történetet 
elbeszélve teremt kapcsolatot a jelennel, mindenekelőtt nyelv és világ, nem pedig nyelv és má
sik nyelv párbeszéde." (KULCSÁR SZABÓ, 1987: 164) Az intertextuális ku ta tásban a szövegek 
közötti párbeszéd sokszor felvetett probléma, amelyet a kutatók, Bachtinra hivatkozva, „polifo
nikus" szerkezetnek neveznek (vö. GLOWINSKI, 1986: 78, 90); annak az eljárásnak néha ironikus 
jelentése van, így Esterházynál, 1. pl. az ébresztőóra leírását (38). 

1 8 L. BERNÁTH Béla A szerelem titkos nyelvén c. könyvét, ahol a szerző a népi költészetben és 
szólásokban szereplő, nemi életre vonatkozó fedőneveket és eufemizmusokat vizsgálta. WEÖRES 
Psyc/ie'jében szintén akad példa erre az eljárásra (1. BERNÁTH, 1986: 73). 
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Az in te r t ex tua l i t á snak , ül . a hypo tex t és a hyper tex t összefonódásának igen szép 
példája ez, t i . egy közismert , t izennyolcadik századi kuruc dal á t i r a t á b a n egy n e m létező, 
de népi hagyományú eufemizmus szerepel. 

Lili erot ikus leírásai nem annyi ra meghökkentőek, h a pl. a népi hagyományú Floren-
ímával hasonl í t juk össze őket. M á s u t t viszont a csepeli takarí tóleány inkább a nevén 
nevezi a dolgokat, olyan szavakat használva , amelyek az Ertsz . szerint durvák . Ebben az 
e l járásban is barokk hagyományt is lehetne lá tn i , nevezetesen a h i tv i t ákban meghonoso
do t t , n e m mindig finom stílusról t anúskodó nyelvhasznála to t . 1 9 Barokk stí lus h a t á s á r a 
t öbb példát is lehe tne felhozni, az elvont és a konkrét dolgok le í rásában, ahol a kín, a 
betegség és a csúnyaság szinte kedvelt i rodalmi m o t í v u m m á vált: 

„ [ . . . ] á rvaságom ol lyanná tö t t , mint l omha vizek, mellyekbűl t izennégy áradásokkal 
u t ó b b merítkezék föl csak." (5) 

„ [ . . . ] meghó t t nyűvek prédája [ . . . ] . " (9, 13) 
„ [ . . . ]bűzölök a szerektűi és a kezem es meggombásodék, berepedezék a bőr és eves lé 

j u t a résekbűi nyomásra és fáj és rú t [ . . . ] . " (30) 
„ [ . . . ] belém szivárkodik a savanó bűzű öregség: [ . . . ] . " (37) 

Ez a stílus még hitelesebbé t e t t e a barokk életfelfogást, ami leginkább Nyéki Vörös 
Mátyás költészetében és Pázmány prédikációiban nyi lvánult meg. 

Jellegzetesen Esterházy-stílus 

Habár Es te rházy Pé ter Csokonai Lili nevén je len te t te meg regényét, mégis t ö b b olyan 
u ta l á s t ékelt be a szövegbe, amelyek az őrá jellemző stílusról t anúskodnak . 2 0 Ennek 
a s t í lusnak az egyik jele a nyelv metal ingviszt ikai kezelése, ti . Es terházy a m a g y a r b a n 
létező szókapcsolatokat , kifejezéseket nem ösztönösen használja, h a n e m min t egy a 
nyelven kívülről vizsgálja őket, és szellemesen eljátszik velük. így pl. egy régi kötőszó, 
„bátor" , amelynek egyik jelentése ' ámbá to r ' , lehetőséget ad neki egy szójátékra azál ta l , 
hogy felbontja és a mai ér telemben használ ja : „ [ . . . ] és m o n d á m o t t az Is tennek, hogy 
akkor asszon volnék, Uram, az ki a magos Égben uralkodói örökkön örökké. Am 6aíor!" 
(47) 

A nyelv i rán t i csodálat az alábbi megfigyelésben kifejezésre j u t , amely sokkal inkább 
Es te rházyra vall, mint Lilire, mivel a Függőben szereplő szólistákra emlékezte t 2 1 : „Megál-
l apodánk kősziklameredélyek istenkísértő pá rkányán , ördönges labancok, egy kapuctnerre. 
(Sok szót szeretek, azt es. Én egy szóban számost hallok. I t t igyen egybeköltöm a kapuc
nit , a kalucsnit , pucér t , cint, címert , kaput , apu t . A szó színe ba rna , h á t t é r b e n golyhó 
szerzetesek, derekukon szélyes kötelek. És akkor hol volnának az ezekhöz kapcsos cse
lekmények, hogy vajon mit es pucéran kapu a la t t címeres apuval — nosza, ez vicc, de! 
kávézás közt . )" (110-111) 

Es te rházy egész műve annak a gondola tnak a bizonyítéka, hogy a valóság és a nyelv 
között fö lo ldhata t lan feszültség van. Az író a nyelvet önálló képződménynek tekint i , 
amely a valóságtól függetlenül létezik, működik és nem azonos mégsem a valósággal. 
Erre a Termelési-regényben is lehet példákat ta lá ln i , 2 2 a Tizenhét hattyúkban szintén. Egy 

19 L. pl. PÁZMÁNY Péter Az igazságnak győzelme, mellyet az Alvinczi Péter tükörében megmutatott 
Pázmány Péter c. vi tairatát : „Vallyon, Alvinczi, neveztelek-é én valaha tégedet disznónak? kur
vának?" (Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. II. Bp., 1966: Tankönyvkiadó, 14-15.) A 
fenti szövegrészlet nem szerepel a PÁZMÁNY Műveiben. 

20SzÁLE László (1987) Az elbújt író nyomában c. cikkében részletesen foglalkozott a regény stí
lusával, rávezetve az olvasót a tényleges író nevére. A cikk végén pedig a bekezdésekbe rejtett' 
Esterházy nevét. 

2 1 Ugyanazt a részletet idézve SzÁLE (1987) megjegyezte: „És egyedül ő játszik így a szavakkal.' 
2 2 Vö. „A világnak meg kell felelnie a róla szóló leírásoknak, [ . . . ] •" (ESTERHÁZY, 1979: 630). 

Abból kifolyólag az író játékosan folyamodik az állandó szókapcsolatokhoz, pl.: „Nem reszketünk 
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példa, amelyben Kéri úr elmeséli párizsi utazását: » [ . . . ] úgymond, például átugrani 
Párizsba, holott már itten-ittan közbevetné, hogy megkezdődék a mondatok uralma a 
tényeken, mert szintén nem ugrék, hanem hosszasan várakozék Bécsben, [ . . . ] . " (29) 

Hasonló metairodalmi szemléletről tanúskodik az alábbi leírás: „Sár megegyveledék 
hóvirággal, de nem illyen mondatszépen."(Kiemelés tőlem — J.J.) (81) 

Az egyik eljárás, amellyel Esterházy a Termelési-regényben is élt az „archaikus-
aktuális" ellentéten alapszik,23 amely az egész szöveg alapvető ellentéte. Ami pedig igen 
jellemző Esterházyra, az az, hogy ez az ellentét hol fennkölt, hol humoros stílusban 
jelentkezik. Az utóbbira a legszebb példa az ébresztőóra leírása (Csokonai, 1987: 38), 
amelyet Imre László és Szálé László is idéz. 

Kevésbé sikerültnek védjük azonban az autóban lezajlott erotikus cselekedetek leírása
inak az egyikét (57), amelyben az Istenről szóló bevezető rész túlságosan profánnak hat, 
ami nem egyezhető össze a szöveg egészével, az Istenhez szóló fohászkodásokkal, imák
kal és gyónásszerű vallomásokkal. Ugyanilyen profánságnak hat a szentmise szövegéből 
idézett: „HOC EST ENIM CORPUS MEUM: -" (127) mivel Lili saját testére gondol. 

Igazi problémát okoznak azonban olyan utalások, amelyek már a szöveg felbomlásának 
a határán állnak. Ilyen pl. a Bolyai Jánosra vonatkozó szakasz, amely Lilinek már az 
előbb említett erotikus elmélkedésében szerepel: „Denique az őrült matematikussal 
a végtelenbe találkozánk hű paralelljeivel, ha mint voluptásba hóttunk volna bele, 
Johannus Bolyaival, appendixül." (50) 

E szakasz megírásához nélkülözhetetlen annak ismerete, hogy Bolyai a nem euklideszi 
geometria tételeit az Appendixben fejtette ki, ezt pedig Lili hiányos műveltsége következ
tében nem tudhatja. A szerző, aki matematikus is,24 a tőle megszokott módon, saját 
magára mutat. 

Hasonló szemléletmódról, amely hol a matematikusé, hol a férfié, tanúskodik a követ
kező leírás is, amely — véleményünk szerint — nem egyeztethető össze Lili személyiségével: 
„ [ . . . ] fejem oldalt a fődre hajlítva, így ébredezek, szemem az asszon hasára és combjá
ra nyílt, mint tájra, szó szerint, nem Vénusz-dombjára, oda vitt ez a balatoni kilátvány, 
az ahogyan a has és a comb közös lapályábúl, feszült szinuszából bizonyosan dombként, 
puhán és keményen egyazon, húsosán, izmosan, gyöngéden." (62-63) 

Helyes Szálé László megjegyzése, hogy: „A valóságban azonban nem írhatta Csokonai 
Lili a könyvet, [ . . . ] . Az író nem is nagyon akarja ezt elhitetni velünk." 

De ennek következtében nemcsak az elbeszélő szemlélete szakad ketté, hanem az egész 
napló, amely így hiteltelenné válik. Tulajdonképpen egy szellemes ötletnek filosztréfa 
lett az eredménye. Ehhez viszont a történet magva túlságosan komor, gondoljuk csak 
arra, hogy ebben a rövid szövegben két öngyilkosságról, terhességmegszakításról, halálos 
balesetről és a főhős bénaságáról esik szó. Habár a posztmodern szövegekre nem érvényes 
a hagyományosan értelmezett szövegösszefüggés iránti igény, a szöveg felbontása itt 
mégis súlyos következményekkel jár. A fő problémát nem abban látjuk, hogy barokk 
nyelven nem lehetne vagy nem lenne szabad bármiről is írni, hanem abban, hogy a 
nyelvi virtuozitás játékká válik ott, ahol a tartalom ennek ellentmond. A remek részletek 
ellenére az egész mű zavaróan heterogénnek hat. 

mint a nyárfa; függünk." (Ibid., 8) 
2 3 L. JASTRZIJBSKA, 1989: 118-176. 
24 Az elbeszélőnek a matematikában való tájékozottsága, SzÁLE László (1987) szerint a prím

számról szóló részletből (161) derül ki. E példa azonban, véleményünk szerint nem eléggé meg
győző, mivel Lili hivatkozik arra, hogy ezt a tudást Kéri úrtól szerezte meg. 
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