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DOBOS ISTVÁN

A gondolkodó emlékezet nyelve
Elhangzó beszéd – tünékeny írás

„Minden felejt. Csak a nyelv nem.” 

(Bevezetés a szépirodalomba)

Az értelmezés kerete

Esterházy mély és kiterjedt szövegemlékezetének köszönhetően lépett be újra meg újra 
lefegyverző érzékkel s tudatossággal, a maga korának hatásösszefüggései által meg-
határozva az irodalomtörténeti folyamatba. A nyelvi világ megalkotása, a poiészisz 
nála végső elemzésben a gondolkodó emlékezetben elrejtettek elő-állítására (Her-vor-
bringen) vonatkozik.1 Esterházy szövegeit az elsajátítás szelleme hatja át, amely nem 
jelenti az öröklött idegenségének a teljes felfüggesztését.2 A saját mű makulátlan erede-
tiségét kérdéses eszménynek tekintette, ugyanakkor rendre olyan kérdések értelmének 
a kidolgozására tett kísérletet, amelyek még nem voltak – addig, abban a formában– 
velünk. A hagyomány csakis elsajátításként létezik, a nyelvet ugyanakkor nem lehet 
birtokolni.3 Különösen világosan látszik ez az összefüggés Esterházy mély és kiterjedt 
szövegemlékezetében. Mire emlékezik az irodalmi szöveg, hogyan emlékezik? Ester-
házy aprólékosan, ugyanakkor lényeglátóan megmunkált és újrahasznosított szöve-
geiben a hagyományhoz való viszony kifejeződése mindig megtörténik, s ebben a nyelvi 
eseményben mutatkozik meg a saját emlékezet jövőre irányultsága.4

A mesterség fogásait, s a kifejezés infrastruktúráját mondhatni állványzatként 
használta művei elkészítéséhez.5 A technika nem puszta eszköz, hanem a felfedés, 

1 Heidegger ismertebb fogalmaira, ahol ez lehetséges, műveinek a magyar fordítását felhasználva hivat-
kozom. 

2 A szövegemlékezet munkája roppant leegyszerűsítések árán, esetenként vendégszövegek mértéktelen 
felhasználásává fokozódik le a szerzői szándékot kitüntető kritikákban.

3 „Az értelem egész, melyet a történelemben vagy a hagyományban meg kell érteni, sohasem a történelem 
egészének az értelmét jelenti. Szerintem ott nem fenyeget a doketizmus veszélye, ahol a történeti hagyo-
mányt nem a történeti ismeret vagy a fi lozófi ai-fogalmi megértés tárgyaként, hanem saját létünk egyik 
hatásmozzanataként gondoljuk el.” Hans-Georg Gadamer, Igazság és módszer, ford. Bonyhai Gábor, 
Gondolat, Budapest, 1984, 16.

4 „A sok Dunától meg az elharapózó Közép-Európa-ima mormolástól – az nem jó szó, hogy megcsömör-
löttem, inkább feldühödtem. (Hazafi as ügyekben mégiscsak Th omas Bernhard kell mérvadó legyen, 
csak, ami Magyarországot illeti, a hochgebirgetrottl-t tiefebenetrottl-ra kell változtatni…) Az a ten-
gernyi Duna-gondolat, Duna-ethosz, Duna-múlt, Duna-történelem, Duna-fájdalom, Duna-tragédia, 
Duna-méltóság, Duna-jelen, Duna-jövő! Miről beszélünk? Gyanús lett ez a sok folyás. Duna-semmi, 
Duna-gyűlölködés, Duna-bűz, Duna-anarchia, Duna-provincializmus. Duna-duna. Szegény Gertrud 
Stein, ha ezt megérhette volna: a Duna az Duna az Duna…” Esterházy Péter, Hahn-Hahn grófnő 
pillantása, Magvető, Budapest, 1991, 186.

5 A kortárs kritikában csupán instrumentumként, elmarasztaló hangsúllyal emlegetett technika fogalma 
azon a félreértésen alapul, amelyre Heidegger megközelítése hívta fel a fi gyelmet. Eszerint a technika 
nem értelmezhető a cél-eszköz fogalompár keretében. Martin Heidegger, Hölderlins Hymne „Der 

az elrejtett előhozásának egy módja, végső elemzésben tehát az igazságra vonatko-
zik, amelyet a görögök alétheiának neveztek. Esterházy értekező műveinek az egyik 
visszatérő gondolata szerint az igazság botrányos, s az írónak erre a botrányra kell 
törnie, de ehhez rendre hozzáfűzi, egyfajta intelemként: „neked is, Olvasó.”6

A történetiség mibenlétének az előzetes értése7 ott munkál az archivált szövegek 
roppant tudatos felhasználásában. Az újrahasznosítás műveleteinek színrevitele 
nem törli el a tárgyiasított örökség kötött értelmének a nyomait, de az újraalkotásra 
helyezi a hangsúlyt: megnyitja a továbbélő múlt horizontját, mely által jelenvalóvá 
teszi azt, az olvasót pedig megszólítottá. Az íráskultúra e ritka erényeivel Esterházy 
egyre távolabb kerül mind a nyelvjátékok tetszőleges házasításával bíbelődő pálya-
társaitól,8 mind pedig a modernséget klasszicizáló kritikától, melynek sommás íté-
lete szerint Esterházy kései művei értelmetlenek.9 Az kétségtelen, hogy Esterházy 
szövegei a dolgok észlelésének az új feltételeit teremtik meg, s ez által ingataggá te-
szik hallgatólagos tudásunkat. A „prózafordulat”-hoz társított heteromorf jellem-
zők egyre csökkenő hatásfokkal képesek biztonságot kölcsönözni a zavart befogadó 
tevékenységének. Az öröklött feltevésekkel („ontológiai derű”) és refl ektálatlan el-
képzelésekkel („regiszterkeverő” modalitás) bíbelődő kritika tanácstalanul áll szem-
ben Esterházy nyelvművészeti teljesítményével.10 Az író kései kísérletei az életmű 
eddig részben feltáratlan rétegeivel érintkeznek, s a szakirodalomban kimerítően 
tárgyalt posztmodern öntükröző regény mintázatához képest más megközelítésmódot 
igényelnek. Nem egy fi ktív alaprétege van a szövegnek, amelyhez még különböző 

Ister”. Freiburger Vorlesung Sommersemester 1942 = U., Gesamtausgabe, LIII., kiad. Walter Biemel, 
Klostermann, Frankfurt, 1984, 53–54.

6 Esterházy, A rózsa = U., A kitömött hattyú, Magvető, Budapest, 1988, 164.
7 Az előzetes tudás nem előítélet, mely utóbbival egyébként Esterházy rendszeresen foglalkozik. Esszé-

inek az egyik alapkérdése, hogyan lehetne megszabadulni a nyelvet behálózó előítéletek szövevényétől. 
Esterházy az öröklött szövegeket jobbára nem a rendeltetésüknek megfelelően használja fel, kifordítva 
idézi, átírja, nyersanyaggá gyúrva újrahasznosítja őket, mintha ezzel is le akarná fejteni az előítéletek 
fátylát a nyelvről.

8 A pillanat szülte tréfás beszédformák megismételhetetlenek, legalábbis az irodalom mezején, ezért, 
ha az eff éle darabok sorozatot alkotva jelennek meg, utólagos elrendezésük sem óvja meg őket a gyors 
felejtéstől, mivel egy napi történéshez szorosan kötődő helyzet határozza meg a lényegüket.

9 Nádas Péter legutóbb Esterházy posztmodern írásmódját érthetetlennek minősítette, s élesen elhatá-
rolta az elkötelezett modern művészettől, amelyet a sajátjának érez. Nádas klasszicizálja a modern 
irodalmat. Megkülönböztetése szerint a posztmodern szövegvilágban „minden citátum és technika”, 
a modern ellenben a világ felfedezésére vállalkozik: „Nem látok fejlődési elvet, s ez is a posztmodern 
sajátja. A Fancsikó és Pintának ugyanaz az anyaga, mint az utolsó műveknek. Amelyeknek már a címét 
sem érti az ember, magát a szöveget még kevésbé. […] [A]zzal az agyunkkal, ami állandóan értelmet 
keres, az én modernista agyammal egy árva mukkot nem értek. Élvezem, szeretem, holott egy árva 
mukkot nem értek.” Jánossy Lajos, Közösek a céduláink. Nádas Péter Esterházyról, Litera.hu 2016. 
december 24., http://www.litera.hu/hirek/kozosek-a-cedulaink. A fenti elhatárolás túlmutat önmagán, 
amennyiben az értelemkeresés kudarcának a feloldásához itt is, mint ahogy általában, Esterházy külsőd-
legesnek ítélt posztmodern szövegalkotó eljárásai kínálnak fogódzót.

10 Esterházy kiterjedt szövegemlékezete, egy-egy művéhez kapcsolódva, célzott olvasásról tanúskodik. 
Találatai korántsem véletlenszerűek. A lényeg azonban nem az előkészítésben, hanem az újrahasznosí-
tásban áll. Az erős egyéniségű írókat megkülönböztető poétikai vonások felismerése könnyen keltheti 
az olvasóban azt a látszatot, hogy változatlan ismétlődéssel áll szemben, ezért nem érez késztetést a még 
meg nem értettek felfedező kutatása iránt.
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szintű meta-elbeszélések kapcsolódnak: az alapszöveg megállapítása mind a leszár-
mazás (genealógia), mind pedig a rétegződés (archeológia) felől tekintve kétséges 
művelet. Az idősíkok és történeti metszetek sokféleségében az elbeszélés intenzitása, 
erőssége, hatékonysága a mérvadó, melynek egyik lényeges összetevője az írás változó 
sűrűsége. Nem többértelműségek szabályozott rendszere a jelentés-hatás mértékegy-
sége, hanem a beszélt és az írott nyelv emlékezetében működő vonzások és taszítások 
feszültséggel teli játéka, mely mozgásban tartja a szöveget. 

A gondolkodó emlékezet nyelve a beszédben tárulkozik fel, hangzó nyelvként: szólá-
sok és mondások kiapadhatatlan élő forrásai táplálják, amelyek hajszálerekkel kap-
csolódnak mélyebben fekvő történeti rétegekhez. A szólamok nem különíthetők el 
tisztán, mivel a nyelv emlékezete egybegyűjti és megőrzi a látszatokból összerakott 
világokat. Az emlékezet nyelveinek együtthangzása, egymást zavaró kölcsönhatása 
nem összegezhető az elmúlt valóság, a történelem megismerhetetlenségének tragikus 
tapasztalataként. Az újra megszólaltatott idő, a múlt zsongása a mondatokból meg-
alkotott világok érzéki gazdagságát mutatja föl. A hangsúly, a dallam, az intonáció, 
a hangszín, a beszédtempó, a hangzó nyelv jelentésteremtő energiáit szabadítja fel, 
jelesül a Termelési-regényben vagy a Hahn-Hahn grófnő pillantásában. 

Az „emlék nélküli emlékezet”11 – pontosabban az emlékezet nélküli emlékezetről 
gondolkodó emlékezet – nyelve az írásban mutatkozik meg, az élőbeszéd rögzítésének 
infrastruktúrájaként, valamiféle emlékezetgépezetként, amely nem azonos elemekből, 
nem egyöntetűen működő szerveződéseket termel. Az írás feledésre fogná a nyelvet, 
távolról emlékeztetve arra, ahogy egykor a szabad szavakat használó futuristák tették. 
„Az íráskor csak az írás számít, és az írás mágikus, mérhetetlen ideje.”12 A keletkező 
létezésben lévő szövegben az állandó létrejövést kifejező nyelvi forma keresése zaj-
lik. Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat – elbeszélője az írás 
öröklött sémáinak a kiiktatására tesz kísérletet. Nem gondolom, hogy A kardozós 
változat Esterházy legjobb regénye, de méltán feltételezhető, hogy e meghökkentően 
eredeti kísérlet a kifejezés végső határait kutató művek szűk körébe tartozik.

Míg a gondolkodó emlékezet nyelvét működtető szövegekben a rendszerszerű-
ségek az önértelmező elbeszélés szerveződésének alárendelten érvényesülnek, addig az 

11 A kifejezés Hegeltől való, aki talán az egyik legösszetettebb képet alkotta nyelv és emlékezet viszo-
nyáról. A művészet múltba tartozásáról – joggal hangsúlyozza ezt Gadamer – nem a historizmus 
szellemében gondolkodott. Hegel azt érti a művészet múltba tartozásán, hogy a műalkotás a már 
visszavonhatatlanul elmúltról szól, ebben az értelemben tartozik a múlthoz. Hegel beszél arról is, 
hogy az emlékezet azért emlék nélküli, mivel a szó gépiesen jelölő jelsor, amelynek az emlék tartalmához 
és az emlékező személyéhez nincs köze: a fogalom rögzített hangsor, amely elvesztette közvetlen kap-
csolatát az életvilággal. Írás és emlékezet viszonyának Paul de Man adta értelmezése mintha Hegelnek 
e meghökkentő – ám nem hivatkozott – következtetéséből bontakozna ki: „az emlékezetet mechanikus 
tevékenységnek, értelem nélküli tevékenységnek fogjuk fel.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, A szellem 
fi lozófi ája, ford. Szemere Samu, Akadémiai, Budapest, 274. (A fi lozófi ai tudományok enciklopédiájának 
alapvonalai, 3.) Paul de Man ide vágó megfogalmazása szerint „a gondolkodás teljes mértékben egy 
olyan, velejéig gépies mentális képességen alapul, amely a lehető legtávolabb esik a képzelet képeitől és 
hangjaitól vagy a felidézés (recollection) szavak és gondolatok körén túl húzódó sötét tárnáitól.” Paul 
de Man, Jel és szimbólum Hegel Esztétikájában = U., Esztétikai ideológia , ford. Katona Gábor, Janus–
Osiris, Budapest, 2000, 94.

12 Esterházy, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, Magvető, Budapest, 2013, 7.

emlékezet nélküli emlékezet nyelve „teatralizált”. A kardozós változat a nyelvhasználatot 
olyan színházi tevékenységnek tekinti, mely lehetővé teszi a gépiesen működő emlé-
kezet kikapcsolását. A szöveg a nyelvi infrastruktúra és az emlékezetmechanika 
működtetéséből indul ki, s oda tér vissza. A regény egyetlen befejezetlen mondatához 
több, egymásnak ellentmondó értelmezés kapcsolódik: 

…másként az előételek gazdagsága nem töltött volna el derűvel és nyugalommal.
…másként folyton valami rémeset gondoltam volna a világról, a jövőről; én pedig 
többnyire nem gondoltam semmit.
…másként mért keltem volna föl minden reggel, mért álltam mindennap a tűz-
hely elé.
…másként mért örültem mindannak, aminek örülni lehet.
…másként nemcsak szerelmeskedés után, hanem alatta és előtte is szomorú 
(triste) lettem volna.
…másként nem volna semmilyen történet. – E. P.13 

Nehéz megítélni, melyik mondatváltozat illeszkedik a szövegkörnyezetbe, mivel nem 
világos, hogy az írásaktus hogyan kapcsolódik az elbeszélt történethez, az utóbbi 
ugyanis csak nyomokban van jelen, ezért az sem egyértelmű, mi tartozik hozzá, s mi 
hagyható ki belőle. Az emlékezet poétikája az író életművének az egyik visszatérő 
kérdése: „amit mi ténynek nevezünk, az, meglehet, szavakból szőtt fátyol, amely ellep-
lezi a valóságot, ha a beszéd egyfajta végnélküli regresszió csupán: szavakat mond-
tunk szavakról.”14

Elhangzó beszéd

A Termelési-regényben vagy a Hahn-Hahn grófnő pillantásában a történet elbeszélése 
és az elbeszélés története még megkülönböztethető. Jóllehet az időbeli, térbeli és ok-
okozati érintkezés felszámolódásával a történetszerveződés iránya és rendszere is 
folyton változik, de az eltérés érzékeléséhez a mimetikus illúzió felkeltésével folytatott 
játék még viszonyítási pontot kínál. Az állandó létrejövés állapotában lévő szövegben 
viszont nem választható szét „tükröző” és „tükrözött” szövegvilág: „Nem időznénk 
hosszasabban e barátságos morva dombok közt (melyeket a rónához szokott magyar 
szem hegyeknek lát, zordon bércnek)”.15 A fenti esetben eldönthetetlen, hogyan gon-
dolkodik a nyelv emlékezete: vajon Petőfi  foglalta mondatba „a már létező nemzeti 
lelkületet”, vagy éppen ellenkezőleg, a vers teremtette meg a magyarnak mondott 
érzületet. Annyi bizonyos, „[m]ondattal lesz a valóság”. Előzményként a szöveg szét-
íródását, szakadások és törések rendszertelen ismétlődését tanulmányozó A próza 
iszkolása említhető, mely a Bevezetés a szépirodalomba nyitott szövegterébe azért illeszt-
hető be, mivel a magyar prózanyelvnek az egyik hiányzó hagyományát képviseli.
13 Uo., 94.
14 Esterházy, Bevezetés a szépirodalomba, Magvető, Budapest, 1986, 32.
15 Esterházy, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, 15.
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A kritika megütközve fogadta az író kései kísérleteit. A kifogások elsősorban 
a kihívóan lebomló műformát érintették, de minősítésként előkerült Esterházy írás-
módjával kapcsolatban, hogy értelmetlen. A magam részéről a meg nem értés egyik 
okát abban keresném, hogy bizonyos kérdések, amelyek az író nyelvszemléletéhez 
szorosan kapcsolódnak, s mélyen gyökereznek az európai gondolkodásban, nincsenek 
jelen a maguk jelentőségének megfelelően a kortárs magyar irodalmi köztudatban. 
Vagy nem ismerhetők fel, mivel a közvélekedéstől alighanem gyökeresen eltér mind-
az, amit Esterházy – mondhatni posztmodern felfedezőként – nyelv és emlékezet 
viszonyáról gondolt.16

Az emlékezet mibenléte, a személyes, a családi és a közösségi emlékezet összetett 
alakzata a kezdetektől foglalkoztatta.17 Mindvégig azt hangsúlyozta, hogy az emlé-
kező alkotótársa a nyelv. Az emlékezetben már mindig ott munkál a nyelv, amely 
maga is emlékezik, hiszen létezésmódjától elválaszthatatlan a múló idő. Esterházy 
arra fi gyelmeztet, hogy egy igekötő felcserélése akár egy adott történelmi esemény 
értelmének a teljes megváltozását eredményezheti: értékelő távlat függvénye, hogy 
1945 az ország lakossága számára felszabadulás vagy megszabadulás volt. Ernst Fuchs, 
aki Heideggertől kiindulva talán még mesterénél is határozottabban állítja előtérbe 
a nyelv fogalmát, joggal sugalmazza azt, hogy az maga a lét megvilágítása. Gadamer 
értelmezésében: „A nyelv, amelyen a valóság »megszólal«, tehát amelyen, és amellyel 
végbemegy az egzisztenciára irányuló refl exió, történésének valamennyi korszakában 
végigkíséri az egzisztenciát. […] A nyelvben rejlik a döntés arról, hogy jelenvaló lét-
ként mi áll számunkra nyitva, annak lehetőségeként, ami lehet belőlünk, ha mint 
emberek megszólíthatók akarunk maradni.”18

A gondolkodó emlékezet nyelvének a fogalmi körülhatárolásához Hölderlin 
Mnemosyne című himnuszának első három sorára utalhatok: „Ein Zeichen sind wir, 
deutungslos / Schmerzlos sind wir, und haben fast / Die Sprache in der Fremde ver -
lo ren.” Szó szerinti fordításban: „Jel/jelzés vagyunk, értelmezés nélkül / fájdalom 
nélkül vagyunk és majdnem / elveszítettük a nyelvet az idegenben.” A görög Mné mo-
szüné szó egy titanisz neve, ő az ég és a föld leánya, s mint Zeusz arája a kilenc múzsa 
anyja. Költés (Dichten) és gondolkodás (Denken) az emlékezetből (Gedächtnis) sarjad, 
amelyet a német nyelv közvetlenül rokonít a gondolattal (Gedanken). A vers azt sugallja, 
16 Egy korábbi tanulmányomban felvázoltam e három fogalom főbb elméleti összefüggéseit: Dobos 

István, Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalomban, Alföld 2017/11., 52–68. Esterházy látás-
módja ebben a tekintetben is egyedülállónak számít.

17 A szöveg elbeszélője az író tulajdon nevével azonos történelmi család sarja: beleszületett egy örökségbe, 
ugyanakkor önmaga nyelvi megalkotására vállalkozik. Az egyik kísértő kérdése ennek az egyszerre 
személyes és személytelen viszonynak a természetére vonatkozik. Mennyiben a teremtménye, s milyen 
mértékben az alakítója a család történetéhez kapcsolódó hagyománynak. E kérdésre nem utolsó sorban 
az emlékezet feletti hatalom megszerzésének a függvényében adható válasz: „Nellyke a Monarchia 
egyik legpatinásabb családjának sarja, fölmenői sok bajt és bosszúságot okoztak Magyarországnak, 
olykor kart karba öltve az én fölmenőimmel. Nekem minden családtörténet. Nellyke maga is hasonlí-
tott a Monarchiához, amennyiben különböző, egymásnak ellentmondó részekből volt összerakva.” 
Esterházy, Hahn-Hahn grófnő pillantása, 11. A kardozós változatban, aki saját emlékezetének elbe-
szélőjeként ént mond a regényben, a szöveg nyelvi megalkotottságát ellenőrizve harmadik személyben 
kezd el beszélni önmagáról, mint nyelv által teremtett személyről.

18 Gadamer, I. m., 360.

hogy a költészet egy majdnem elfelejtett állapotra, érzékelésmódra és beállítottságra 
emlékeztet. Az ember valamikor rendelkezett azzal a látás- és gondolkodásmóddal, 
amely felismertette vele a nyelvbe zárt emlékezet egyszerre feltárulkozó és elrejtőző 
természetét.

Esterházy az irodalom létmódjának az időbeliségét szem előtt tartva mindig élő nyel-
ven szólaltatja meg újra az elmúlt életvilághoz kapcsolódó szövegeket, azt hangsúlyozva, 
hogy a múlt alkotásainak a helyzete s jelentése nem véglegesen rögzített. Az örökség 
számunkra való része korábbi szövegek nyelvében rejlik, amelyek újra megszólaltatva 
élnek tovább a jelenben. Az írónak azt a hangot kell megtalálni, mely válaszol. Ennek 
a hatásösszefüggésnek köszönhetően érzékelhetik a mai, fi atalabb korosztályhoz tar-
tozó olvasók, akik nem éltek a Kádár-korszakban, a mozgalmi, a hivatali és a kedélyes-
kedő társalgási nyelv furcsa keveredését a Termelési-regényben. Esterházy nyelvként 
alkotja újra a „zavartalanul” folyó termelés abszurd-groteszk világát a Kádár-korszak 
jellegzetes intézményében, a tervhivatalban. Az alkotó felől nézve jelen és múlt kölcsön-
hatása a létesülő szövegbe ágyazott beszélgetésekben mutatkozik meg, amelyeket a mű 
teremtett elbeszélője régi idők tanúival elképzel. Az idegen nyelv elsajátításának fo-
lyamatára emlékeztet Esterházy szövegválogató alanyának a társalgása Mikszáthtal: 
a nyelv emlékezetét kutatva az elbeszélő a maga világát az elmúlthoz méri, hasonló-
képpen ahhoz, ahogyan az idegen nyelvbe többé-kevésbé átvisszük saját (anyanyelvi) 
világlátásunkat.19 Amikor a gondolkodó emlékezet nyelvéből indul ki a múlt megér-
tésére irányuló kísérlet, ha nem is kerülheti ki a retorikus nyelv csapdáit, a végességét 
képes felmutatni annak a nyelvi történésnek, amelyben a hangzó beszédek találkozása 
mindenkor végbemegy. A Termelési-regény leheletnyi árnyalatokat érzékelve teremti meg 
a korszak beszélt nyelvének a közegét, amelyet a rendszer működtetőinek lelki disz-
pozíciója, irányított észjárása és gesztuskészlete alkot.20 Az ideológiai beidegződések, 

19 „»Mondd, Kálmán bácsi, te önként vállalkoztál bizonyos feladatokra vagy a miniszterelnöki sajtóiroda 
főnöke, Bercsik Árpád szólított fel?« Így, direkte a közepébe! Fantasztikus! Mikszáth úr még nem vég-
zett a sörével. Akkurátusan itta, kézfejével megtörülte a bajszát. Addig azon, mint dér, fehérlett a hab. 
»Önként. Úgy éreztem, ez a helyes. Hittem.« »Ne fűzzél, Kálmán bácsi. Mindenki hitte volna?« »Sokan.« 
Révedezve kortyolt az öreg. Most több volt, ami elválasztotta őket; mintha nem is folyna a dialógus. 
»Nagyon sokan.« »Na de Kálmán bácsi« – csapott a mester dühösen, türelmetlenül a levegőbe. (Most 
látszik csak a szerencse, hogy a korsó letéve.) Az öreg csak mommogott magában, mint aki beszélne is, 
nem is. »Úgy vagyunk mi ezzel, hogy ugyanúgy nem tudunk erről beszélni, ahogy nem tud az ember az 
első szerelmes éjszakájáról beszélni.« »Na de, Kálmán bácsi, hát épp ez az! Hogy töke van a menyasz-
szonynak!« Mikszáth úr ritkán nézett a mester szemébe; de most igen. És mi minden tükröződött 
ebben a fátyolos, barna szempárban: az a nagy tudás, hogy mitől döglik a légy. »Nagy mameluk vagy 
te öreg« – mondta a mester ifj ún. Mikszáth Kálmán visszafordult. »A szó nem tör csontot.« A mester 
féktelen lobogásra gerjedt. (Mert épp a szóra oly érzékeny ő, az avval történő visszaélésre. Attól igen 
kedvetlen lesz. »Jóllakottan üdegélni és hazudni, barátom, a legrosszabb verzió.« Erről még a követke-
zőket szerette mondani a jó ember: »Barátom, a grammatika erkölcstelen.« S ha nagyon rossz a kedve, 
hozzáteszi: »Kultur ist Parodie.« Meg tudja ezt élni erőteljesen ő.)” Esterházy, Termelési-regény 
(kisssregény), Magvető, Budapest, 1979, 306.

20 „Tomcsányi Imre bizalmatlan. Még Horváth Miklós, a párttitkár iránt is. Az pedig zengő hangján 
üdvözölte a fi atalembert. Örülünk, fi am, hogy itt vagy. Tomcsányi nem ismeri föl érdekeit. De majd föl-
ismeri. Így gondolkodik. Sok minden nem szeretnék lenni. De legszívesebben a te fi ad. Ejnye, fi am, pirít 
rá a nagy életű férfi , amit gondolsz, igaztalan. Bár érthető. Tomcsányi elvörösödik. Igaztalan?, gondolja 
tovább élesen Imre, és a szovjet turbinák? A szovjet turbinák esete a következő: önerőből gyártunk 
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a megbomlott összhang vészjelzésére beinduló reakciók nyelvi cselekvések formájában, 
valóságot konstruáló gépezetként kerülnek színre. A rendszert fenntartó nyelv üzem-
szerű működéséhez tökéletesen illeszkednek az egyes szólamok, a beszélők pontosan 
kijelölt diszkurzív helyzetének és nyelvi viselkedésének köszönhetően. A hangzó nyelv 
minden ízében a „megértettnél van.”21

Esterházy gondolkodását nem tarja fogva az a hiedelem, hogy a hagyomány jelen-
tőségének a hangsúlyozása korlátozza az alkotás szabadságát, éppen ellenkezőleg: 
a hatástörténeti összefüggések fi gyelmes számbavétele valójában támogatja a nyitott 
értelemkeresés refl ektált műveleteit. Az „odahallgatás”22 Esterházy teremtett szer-
zőjének a jellegzetes szellemi beállítottsága, mely meghatározza értelmezői viszonyát 
a körülötte megszólaló nyelvekhez, s korábbi szövegekhez. A teremtett létezők em-
léke az irodalmi szöveg újraolvasásának az alapja. Az emlékezésben mindig benne 
van – ahogy Gadamer írja – „az emlékező képzelet transzfi guratív tevékenysége.”23 
Az elsődleges emlékezetben tárolt észlelet a jelenben közvetlenül újra nem szemlélhető, 
emlékének a felidézése ugyanakkor a jövőre irányul, amelynek a horizontja tételezett. 
Jóllehet a bensővé tett emlék jelentése rögzíthetetlen, mivel eredeti, mentális alakja 
a bevésés során kitörlődik, s ennyiben a jelentésétől megfosztott jel paradigmájának 
feleltethető meg az emlékezet nyelve, mely ugyanakkor, irodalmi szövegben, nem lehet 
más, mint önnönmagához „viszonyuló nyelv”. Kétféle értelemben is: először, más, őt 
megelőző, vagy kortárs szövegekkel létesít kapcsolatot. Másodszor, e nyelvek között 
zajló párbeszéd résztvevőjeként, saját szerepköréhez, vagyis önnönmagához viszonyul. 
Különösen jól látszik ez a meghatározottság Esterházy írásművészetében.

200 MW-os turbinát 144 mFt-ért. Igenám – holott – de a Szovjetunió már bevált turbinákat adna el 
86 mFt-ért. A minisztérium azonban elfogadta és továbbadta azt az indoklást, amely a turbina kérdését 
a gazdaságossági szempontok rovására, minőségi és iparpolitikai szempontok alapján döntötte el. Hor-
váth keze ebben benne volt. Horváth elneveti magát. Nagyon tetszetős, hogy épp nekem, a párttitkárnak 
gondolod ezt. Dehát nem is itt van az eb elhantolva, hanemhát mi szél hozott erre. Tomcsányi lassan 
kezdi belátni előbbi elhamarkodott ítéletét: kicsit elfogódottan kezd hozzá: Hegyet hágék… Hohó, 
barátocskám, nem addig a! Szűk tekintetű férfi , aki közbeszólt. Brandhuber József elvtárs. Sápadt. 
Nehezen türtőzteti indulatait. Rendben van: más idők járnak, más idők jöttek el. De hogy egy ilyen 
hosszúhajú mamlasszal ennyi időt töltsünk! Nem mondom, hogy likvidálni, de azt azért megtanul-
hatná, hogy hol lakik az úristen!” Uo., 14–15.

21 „Kell a tudományos elemzés, persze hogy kell. De mi – Brandhuber elvtárs itt kihúzza magát, a Vörös 
Október Ruhagyár által legyártott zakóján a gombok nagy hirtelen vörös csillagokká válnak, s mint 
a könnyű pihe, hullnak alá, pattogva le a széles mellkasról –, de mi anélkül is pontosan tudjuk, hogy 
mit kell ebben az országban csinálni. Ki van ez nekünk dolgozva. Tomcsányi megtörli izzadt homlokát. 
Kérdezhetnék valamit, kiáltja. Nem, de nem ám. Ezt nem lehet így kapásból. Ezt elő kell készíteni. 
Mert ha nem készítjük elő, esetleg, ha-ha-ha, mást mondok, mint ami a véleményem. Mindent én sem 
tudhatok mindig. És tudja, fi atal kartársam, és csípősen Tomcsányira néz Brandhuber, tudja, a fele sé-
gének annak mondhat mást.” Uo., 18.

22 Az „odahallgatásnak” két erőteljes hermeneutikai magyarázatát ismerjük: az egyiket az egzisztenciális 
analitikából, a másikat az utóbbiból kiinduló teológiából. Gadamer pontos összehasonlítása szerint: 
„míg Heidegger »magának a nyelvnek az eredete felől az eredetibe visszavezető útjára« gondol, addig 
Fuchs a nyelvnek az Újszövetség hallgatása közben megtett belső útját isten szavának az útjaként 
igyekszik felismerni.” Gadamer I. m., 360.

23 Gadamer, Költeni és gondolkodni Hölderlin Emlékezés című verse tükrében, ford. Orosz Magdolna = 
U., A szép aktualitása, T-Twins, Budapest, 1994, 204.

A fi ktív Duna menti útirajzból vett idézetben az önmagához viszonyuló nyelv 
működése vehető szemügyre: „A Duna mint emlékezés. Újrafölfedezése az összetar-
tozás mozzanatának. Népeket összekötő országút. Dunának Oltnak egy a hangja. 
A Duna mint Európa sine qua nonja. A kulturális sokszín folyékony kódja. A kontinens 
ütőere. Történelemfolyó. Időfolyó. Kultúrfolyó. Szerelemfolyó. A népeket összekötő 
béklyó. Szabadságbilincs. […] [E]z a valami a Duna, e metafi zikai locsi-pocsi, imagi-
nárius folyam […] [A] Duna előbbre való, mint ő. És ezért van az, hogy a rakodópart 
alsó kövén ül, és nézi, hogy úszik el a dinnyehéj, már akinek ez mond valamit.”24

E rövidke részletben vizsgálódásunk három fontos témája, a gondolkodás, az 
emlékezet és a nyelv az identitás kérdésével együtt csendül fel. A tulajdonnév elvileg 
azonosít egy jeltárgyat. Duna nevű folyó kétségtelenül létezik, jelentése azonban nem 
határozható meg egyértelműen. Irodalmi szövegben a szó emlékezik korábbi előfor-
dulásaira, s a jelölő láncolathoz kapcsolódva értelmezések folyondárja veszi körül. 
Jelesül a Duna menti kultúrák együttéléséről szőtt elképzelések, József Attila és Ady 
verse, másfelől közhelyes elméleti szólamok, köznapi fordulatok és sztereotípiák. 
A gondolkodó emlékezet nyelve új megvilágításba helyezi az érvényesnek tekintett, 
mértékadó szövegek példaértékűségét. A szemelvényben nyelvjátékok egymást zavaró 
kölcsönhatása érzékelteti korunk emlékezetének a megoszlását. Az író azzal a nehéz-
séggel néz szembe, képes-e áthatolni az emlékezet széthangzó nyelvi közegein. Miféle 
autoritással rendelkezik a szerző a retorikus nyelv emlékezetével szemben? Az emlé-
kezet képessége olyan, mint a viaszba nyomott pecsét? Az emlék is jelet hagy, s amíg 
a bevésett kép látható, az emlék megőrződik? Az elhalványult emlékezetű metafora az 
átvitt értelmet a maga szószerintiségében veszi igaznak. A Hahn-Hahn utazója azon-
ban derűsen veszi tudomásul az emlékező nyelv csalárdságait, hiszen az adott beszéd-
helyzethez illő szavak elrendezésével mégis elboldogul valahogy. A kifejező szó nyelvi 
esemény, amely nem utólag éri el a gondolatot. Az elbeszélő iróniája azonban azt sejteti, 
hogy a múltból jövő valamennyi hang nem egyenrangú: a benső hangsúlyok megadásában 
érvényesülő értékelő modalitás határt szab a szöveg széthangzásának.25 A Termelési-re-
gényben az egyik leggyakrabban előforduló kifejezés a létige feltételes módú, múlt idejű 
alakja: a volna. A modalitás és az idő kapcsolatának messze nyúló kérdése minduntalan 
24 Esterházy, Hahn-Hahn grófnő pillantása, 66. E szövegrészlet beszédmódjának az elemzését lásd 

Kulcsár Szabó Ernő, A nyelv mint alkotótárs. Nyelviség és esztétikai tapasztalat újabb irodalmunkban = 
U., Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben, Argumentum, Budapest, 1996, 288–311.

25 „Lajos lehalkítja a hangját, mint aki meghitt, engesztelő szóra készül. (Ez már a tréfa.) Nem szeretném, ha 
félreértenél, Tibor bátyám. Én még fi atal vagyok, sok mindent hallomásból ismerek csak. Én öreg vagyok, 
és sok mindent én is csak hallomásból ismerek, nevet Tibi bá. Barna bőre egészségesen fénylik. (A sízés 
szerelmese.) Nézd, nem szeretném, ha félreértenél, de mondd, nem lehetséges, hogy mi most kissé egyol-
dalúan ítéljük meg a németeket? És elmondja, hogy Hitlerre gondol jelesül, fölemlíti az autobahnokat, 
melyek még mindig autobahnok, az NDK-ban is!, elismeri, hogy azért az csúnya dolog volt a zs…-kal, 
úriemberhez méltatlan, nem kellett volna abból egyáltalán ügyet csinálni, pedig aztán azok katonák vol-
tak, ha nincs az amerikaiak benzinje, sehol sincsenek a Grisáék, igazi katonák, hidegvérű szakemberek, és 
őszintén, mit lehetett várni azután a béke után, amit a franciák összehoztak, teszi föl a fi ú végül a kérdést, 
majd elhatárolja magát Trianontól, hogy arról ne is beszéljenek, mert ő nem akar politizálni, de visszatérve 
a németekre, azok még tudták, mi a fegyelem, lenne itt rend, hu-hú, de lenne ám. Elhallgat. Nem tudom, 
jól látom-e Tibor bátyám! Tóth Tibor megindul az ajtó felé. Mintha bólintana. Keze végigsúrolja Lajos 
vállát. Amint kiment, Lajos kegyetlenül felröhög. A vén fasiszta!” Esterházy, Termelési-regény, 34.
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felmerül Esterházy beszédszerű műveiben: mi lehetett volna, mi lehetne ma, mi lehet 
majd a jövőben másképp.26 Az értékelő modalitás egyik megnyilatkozási módja a hall-
gatás. A kifejezés néma aktusa kíséri mások beszédét. A szövegválogató alany hallga-
tása mindig jelentéssel telített.27

Esterházy műveinek gondolkodó emlékezete számos kérdést vet fel. Az emlékezet 
lebomlása nem a szubjektum tevékenységének az irányába mutat.28 A hol derűs, hol 
meg tragikus zűrzavar az összetömörült, egybefonódott beszédeknek köszönhető.29 

26 Esterházy némely értekező műveiben és főként újságcikkeiben érzékelhető esetenként éles hangnem-
váltás, amikor a lehetőség modális párja, a szükségszerűség jelenik meg a szövegben: a legyen. Esterházy 
esszéiben különös erővel munkál a késztetés, hogy bizonyos hagyományoktól elszakadjon. A lehetőségek 
világának összetettségét fenntartani és növelni hivatott nyelv ilyenkor ellenállást tanúsít a jóakaratú 
iránymutatásokkal szemben. Állítás és kifejezés megszüntethetetlen különbsége foglalkoztatta az írót, 
s nemcsak a politikai rendszerváltozást követő évtizedekben, de 1989 előtt is, amikor azt észlelte, hogy 
a nyelv helyzete nem a történelmi idő előrehaladását követve alakul, sőt, aszimmetrikus viszonyba kerül-
het a jelennel: „– Milyen nevetséges kísérlet úgy tagadni meg társadalmunkat, hogy meg sem próbáljuk 
elgondolni a korlátait a nyelvnek, mellyel (mint eszközzel) a tagadást meg akarjuk valósítani: mintha 
úgy akarnánk megbirkózni az oroszlánnal, hogy kényelmesen befészkelünk a torkába. Ha egyéb nem 
is, annyi hasznuk lehetne ezeknek a különleges grammatikai gyakorlatoknak, hogy éppen beszédünk-
nek az ideológiáját kérdőjeleznénk meg.” Esterházy, Bevezetés a szépirodalomba, 473. A nyelvhasználó 
közösség vonatkozásában idő, emlékezet és felejtés történetének a végpontja A kardozós változatban 
ragadható meg: „Régi szép randa idők! Midőn az 56 még mágikus szám volt (1956 miatt, aki nem tudná). 
Amiről nem lehetett beszélni, arról hallgatva beszéltünk. A Kádár-kor fütyült a fi atal Wittgensteinre. 
Ebbe az oldalba sűríthettük volna minden, a diktatúrát érintő titkunkat, politikai susmorgásainkat. 
Hazafi as lélekvallomásunkat. (És még az is lehet, hogy most is így lesz.) Brezsnyev lehetett volna a török 
szultán, jót röhincséltünk volna. Rég volt. De van »most« is. Ahogy a költő mondja: »a probléma az, 
hogy ugyan elmentek az oroszok, de itt maradtunk mi«. Nem is nagyon nevetünk. – E. P.” Esterházy, 
Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, 132.

27 „»Ez kitűnő« – mondta a mester édesapja, s hogy tortaszelet jelent meg a fajansz kistányéron, a villáért 
nyúlt. (Félve kucorodott ő, lehet gondolni.) »Hogyne, kérlek szépen, csak tudod a gróf híre!« »Hát igen« 
– mondta az ősz hírlapíró, egyre tájékozottabban. »Kérlek, például a gróf a bretagne-i kastélyának 
kápolnájában nagy kegyelettel őrizte azt a kendőt, melybe állítólag – itt halkult a mesélő hang (a mester 
pedig majdnem sírva fakadt; minden ilyes ’elhalkulás’-kor) –, állítólag a mozgalom vezére a homlokát 
törülte.« Ödönbácsi felvihogott. »Tudja, barátom, az ember kevésszer hallhat férfi t vihogni.« Értékes 
élménye volt ez néki, kár, hogy Ödönbácsi már leszálló ágban helyezkedett el s nem ereje teljében. »Ez 
tudod, kérlek, aff éle, hi-hi-hi, kommunista Veronika-kendő.« A mester édesapja felhahotázott. »Nagyon 
jó, Ödön bácsi, ez remek.« De rögtön elkomorult, akár egy tréfás némafi lmben. (»Biztosra ment a vén 
kujon.«) »És mi a baj?« »Mégis, kérlek, neked ugye van betekintésed…« Ödönbácsi elhallgatott, és kér-
lelőn a mester atyjára tekintett. Az hosszan tartotta a pillanatot. »A gazfi ckó.« A hosszú csönd után 
– már ami e két beszélgetőt illeti, mert távolabb a fecsegés szótalan hangjai ugyancsak peregtek – komo-
lyan szólt. Kezét a másik vállára tette. »Köszönöm, Ödön bátyám, hogy szóltál. Sőt tovább megyek.« 
A tortás villa lefordult az asztal alá. »Tovább megyek és köszönöm és megkérlek, hogy ha bármikor 
számodra talán érdektelennek tetsző részlet birtokába jutsz, úgy azt velem feltétlenül közöld. Az ilyen 
mozaikokból áll össze, lesz tisztább az összkép.« Erői határán lehetett, nagy ütemben hagyta faképnél 
Ödönbácsit.” Esterházy, Termelési-regény, 188.

28 „Megint látta magát, délibábot – szimpla nietzscheiánust, nem ich denke, es denkt –, ahogy olvasztgatja 
az én-jét, szórja széjjel, gyömöszöli be a vízmolekulák közé, a rothadó sás aljába.” Esterházy, Hahn-
Hahn grófnő pillantása, 199.

29 Nyomokban jelen van a közép-európai sors hanyatlástörténeti narratívája Esterházy regényeiben. 
A nyugati és a keleti félteke közötti térségben az idő mintha sűrűbb volna, s többet fogna az itt élő 
embereken: az emlékezet gyorsabban elhalványul, s nemcsak a szokások és az életformák mennek 
veszendőbe, de maga a forma is. Kései műveiben a gondolkodó nyelv próbájának veti alá az általánosító 
történelemértelmezések alapfogalmait: „Létezik egy népszerű, ám sokak által vitatott elmélet (Szekfű 

A kibogozhatatlan fonadékokon át vezet út a nyelvi létezés (Sprachwesen) megértése 
felé, melynek lényege, hogy zajlik (wärt).30 Mondhatni, az irodalmi nyelv is mozgásban 
lévő, így nem engedelmeskedik – ahogy ez a regény fent idézett szövegrészletében 
látható – a logikai-grammatikai felépítés szabályainak sem. Esterházy szövege nyelv-
ként juttatja szóhoz az emlékezetet. Kérdés, hogy egy dolog, a Duna mint olyan 
képes-e összefogni a különböző alakú és eredetű mondásokat, vagyis összerendezni 
a többfélét, ami „a nyelvi létezésben megmutatkozik”?31

Esterházy művének „szövegválogató” alanya „ráhallgat” a körülötte felhangzó 
nyelvek társalkodására, fi gyelmesen magához engedi a szavakat: „A beszédben, mint 
a nyelvre való hallgatásban a hallott mondát mondjuk újra. Hagyjuk, hogy néma 
hangja elérjen minket – mondja Heidegger –; miközben a nekünk fenntartott hangot 
kívánjuk, felé hatolva hívjuk el őt.”32 A nyelvi létezésben, különösen az író számára, 
aki szövegek előállításával foglalatoskodik, nincs nyugvópont: belebocsáttatunk, „hogy 
azok legyünk, amik vagyunk, s ennél fogva abból soha ki nem léphetünk.”33 A nyelv 
tehát nem áll rendelkezésre, amelyet az alkotói folyamatban a szerző az emlékek 
nyelvi formába öntéséhez igénybe vesz. „Die Sprache spricht” – írja Heidegger fokoz-
hatatlan tömörséggel, s ez azt is jelenti, hogy helyettünk az emlékező nyelv beszél: 
„Minden nyelv történeti […] [S]emmi újnak nem jelenti kezdetét, csupán a régit, az 
újkor már előzőleg meghúzott vonalait hosszabbítja meg a legvégsőkig.”34

Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változatban az írás belső igénye 
a beszéd meghaladása, a már mondottak elfelejtése: „Mások jegyzőfüzetbe gyűjtik 
a majd használható mondatokat, én ellenkezőleg.”35 Az írás tehát lehorgonyozza a 
szavak jelentését, rögzíti, de létre is hívja a dolgokat. Ebből is látszik, hogy emléke-
zés és felejtés feszültséggel teli egysége az európai nyelvművészet alapjellemzője, túl 
a mitikus dimenzión, amelyben megjelenik.36 A kardozós változat elbeszélője úgy 

Gyula, Kosáry Domokos stb.), amely szerint a magyar történelem az ún. dugó-elv szerint múlik, pon-
tosabban a magyar idő az, amely rendre bedugul, feltorlódik, mintegy megáll, de legalábbis araszol, 
azt a (hamis!) látszatot keltve, hogy nem történik semmi. A közelmúltból a brezsnyevi korszakot 
hívták »a pangás évei«-nek, erre emlékezhetünk mint közismert »dugó«-ra. (Nem véletlen Szűcs Jenő 
már-már vidám kérdése és követelése: »Barátaim, de mik ezek a dugók? Nevezzük néven.« – Magyar-
ban ugyanaz a szó jelentheti az eldugulást magát (pl. németül: Stau) és a tárgyat (Korken); ez megne-
hezíti a gondolkodást. De hát éppen erről volna szó, nemde?)” Esterházy, Egyszerű történet vessző 
száz oldal – a kardozós változat –, 68–69.

30 Heidegger, Az út a nyelvhez, ford. Hévizi Ottó = U., „…Költőien lakozik az ember…” Válogatott 
írások, T-Twins–Pompeji, Budapest–Szeged, 1994, 232.

31 Uo., 236.
32 Uo., 238.
33 Uo., 249.
34 Uo.
35 Esterházy, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, 7.
36 Esterházyt foglalkoztatta a gondolkodó emlékezet nyelvének a transzcendens vetülete: „Úr ír: nem! 

Aki mindenre emlékezik, az nem ír, az szörnyeteg vagy ő az Isten, esetleg az Isten szörnyeteg, ez 
utóbbit én a megbocsátás miatt zárom ki (magánemberként gondolom ezt), felejtés nélkül kizárólag az 
Isten képes megbocsátani. Aki pedig semmire sem emlékezik, az gazember vagy ütődött. Az író a 
kettő közt van, a minden és semmi közt, a szörnyeteg és gazember, az Úr s az ütődött közt, hol ez, hol 
az, ez se, az se, semmi, egy semmi. A hírhedt Lotman-tanítvány, a prágai nyelvésziskola patrónusa és 
fogadatlan prókátora, Inszkij szerint az írók akkor lettek, amikor az emberiség bűnbe esett, értelme 
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védekezik az előre gyártott elemek beszüremkedése ellen, hogy próbára teszi a beszéd-
módokat, vagyis mindent újra felhasznál, ami az elmúlt idők zsongásában közeledik 
feléje. Dramatizálja az írásaktust, a kimondhatatlan megfogalmazására tett véget nem 
érő kísérletei rendre kudarccal végződnek. A kimondás mindig megváltoztatja a ki-
mondottat: azonmód különbség keletkezik, maradék, a regény emlékezetes szavával: 
„jelentés-zákány.” A végtelenhez az út épp a nyelv kiszámíthatatlan működésében 
nyílik meg. A szavakból lett jelenségek cél és ok nélküli egybeesése arra emlékezteti 
a könyv teremtett szerzőjét, hogy miként az Úr terve vele, úgy a nyelv hatalma fölötte 
kiszámíthatatlan.

Tünékeny írás

A keletkező írás leírásában érzékelhetővé válik a fi kcionálás aktusa, melynek egy-
szerre előfeltétele és terméke a beíródó és kitörlődő szó. A kifejezés tünékenysége, 
mint alapvető nyelvi tapasztalat, kiterjeszthető bizonyos szövegek egészére. Esterházy 
2013-ban megjelent historiográfi ai metafi kcióját a lehelet tartja össze: „rálehelek az üveg-
re, és az ujjammal írom a nyirkos homályba: örülni. Folyton eltűnik, befutja a hideg. 
És akkor újra: amíg tudok lélegezni, és van meleg odabent, addig ez is van.”37 Erről 
a leheletről lesz szó a továbbiakban, egy leheletről, szinte csak erről, s ez a megszorítás itt 
nem A kardozós változat alighanem elsietett leértékelésének a modális eleme. A kritika 
sommás ítélete szerint Esterházy kései művei értelmetlenek. A szöveg teljesítőképessége 
azonban alighanem ezúttal is meghaladja a felforgató hatás kiiktatására, kikerülésére, 
semlegesítésére vagy megfékezésére szolgáló interpretációs modellek erejét.

Az írásaktus leírásának az eseménye mintha itt és most menne végbe: akinek az 
olvasó a hangját hallja, magát látja, miközben a betűket rója, de hogyan lehetséges ez? 
A leírás által valami beíródik az írásról a szövegbe, ami maga nem leírás. A hintó 
ablaküvegére írt örülni szó betűi rést nyitnak, amelyen át véletlenszerűen villannak fel 
képek az elsuhanó táj egy-egy részletéről. Az írásaktus érzékcsalódásként leplezi le 
a leírás referenciális vonatkoztathatóságát, s a jelölő-jelölt viszonyról a jelölő-jelölő 
kapcsolatra irányítja a fi gyelmet. A leírás megismétli az írásaktust, az ismétlés a jelö-
lésre vonatkozik, tehát a fi kcionálás egyik aktusára. A szövegemlékezetben tárolt elbe-
szélői hagyományok, kifejezésformák beszüremkedése a létesülő szövegbe ugyanakkor 
egy előre elrendelt séma gépies ismétlődésének kényszerével korlátozza a puszta fi kció 
referenciális különállását, az ok nélküli rögtönzést.

A rálehel, a lehelet, a lélek képzetei a beszéd paradigmájának felelnek meg. A leírt 
örülni szó szintén benső, mentális tartalom vagy lelkiállapot jelölője. A párás üvegre 
kézzel írt betűk a lehelet kitörlődésével, egy anyag eltüntetésével jelennek meg, s ennek 

elhomályosult, megismerte a rosszat, hajlamos lett rá. John Phil azon a véleményen van, hogy az em ber 
minden képessége bűnbe esett, minden, ami épp a teremtett világ nagyszabású kiteljesedésére szolgált 
volna. Ez a bukás szüntette meg a teremtett világ valóságosságát, realitását, ez a bukás tette lehetővé az 
írók létezését, hogy hozzáfogjanak nagy, csodálatos és teljesen reménytelen munkájukhoz.)” Esterházy 
Péter, Hrabal könyve, Magvető, Budapest, 1990, 167–168.

37 Esterházy, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, 18.

köszönhetően teszik érzékelhetővé az üveget, a jel hordozóját. Az átlátszó üresség, 
a betű nyoma hívja elő az üveg anyagszerűségét, amely éppen a lehelet, mondhatni 
a kivetült benső kitörlésével válik láthatóvá. Interpenetráció jön létre beszéd és írás, 
fenomenalitás és materialitás, a leíró nyelv és a gondolkodó emlékezet nyelve között, 
amennyiben e rendszerek kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják saját össze-
tettségüket, a másik szerkezetének a felépítésére.

A kardozós változat megjelenített írásaktusa nyugtalanító képzetként idézi fel a köz-
vetlenséget, miután más ablaküvegre írt irodalmi művek előzik meg Victor Hugótól 
Edgar Allan Poe-ig. Az elbeszélő az ujjával ír, a lehelet anyagi felületén keletkezik 
a betű, ezért nem úgy tűnik, hogy az írás pusztán a nyelv szolgálatába állított technika 
volna, mely a beszédet helyettesíti. Az írás magányosan, s némán történik. Az örülni 
szó ismételt beíródása és kitörlődése azonban mintha az elbeszélő testi jelenlétéhez 
kapcsolódna, ám a közvetlenségnek ez a hatása az írás-aktus leírásának köszönhető.

A könyv Előversengésnek nevezett bevezetése szerint az írás célja az örülni jelen-
tésének a megragadása. A szó betűkre tagolása a jelentés szétszóródásával kísért. 
Esterházy, aki műveiben mindenekelőtt a hangzó beszéd kiapadhatatlan élő forrásai-
ból merítve újítja meg a magyar próza nyelvét, kései szövegeiben is mindent felhasznál, 
ami az elmúlt idők zsongásában közeledik felé, de a kísérlet fő hangsúlya áthelyeződik 
az írás paradigmájára. Az látnivaló, hogy Esterházy szövegében a dolgok nem azo-
nosak önmagukkal, a folytonos keletkezés állapotában léteznek, identitásuk csakis 
ideiglenes, s átmeneti lehet. A könyv ironikus bevezetést nyújt a leírás szerepköreibe, 
felvonultatja funkciótörténeti modelljeit, miközben érzékelteti a hozzá kapcsolódó 
nyelvi műveletek, a megnevezés, a hasonlítás, a megjelenítés feladatának nehézségeit. 
Szinte folyamatosan megalkotja és lerombolja, felépíti és lebontja a leírás poétikai 
alakzatait: „A lebukó nap sugara lilásan ütötte át önmaga aranyát, ez a reményteli bo-
rongás ragyogta be az Ipolyra futó lágy lejtőt. A reggeli árnyék álmot hozott. A reggeli 
árnyék álomtenyerébe fogta a fák orcáját. A reggeli árnyék álomittas [lábjegyzetben:] 
Szerkessz mondatot a reggel, árnyék, álom, fa szavak fölhasználásával. Közben gon-
dolj valami baromi szépre. – E. P.”38

A tételező nyelv prefi gurálja a létezők leírását. A leírás öröklött módszerei, poéti-
kai rendszerei beleíródnak a megjelenített alakba, tárgyba, vagy természeti jelenségbe. 
A fenomenológiai intuíció tévedések forrása, s ezek közül az egyik legmakacsabb 
a tisztán leíró nyelv ábrándja. A lebukó nap leírása után a szöveg megjeleníti a fölkelő 
napot is: „ennél pontosabban magam sem tudtam volna szépséges nyelvünk tün-
dérfényes szavaiba fogni. Ám a pontosság félrevezető. Harsányabb, ijesztőbb, mint 
a valóság, melyet előkészít. Mert gondoljon csak, kapitány uram, a fölkelő napra. Mi-
csoda szövevény! Ez az egész […] »ki kering ki körül«, azután az ellipszisek, gyújtó-
pontok, vezérsugarak, négyzetek és köbök, erők, vonzások, választások, taszítások, 
tudósok és pörök, eppur si muove, engedelmével.”39 E szövegrészlet a Nietzschéhez 
köthető felismerésre utal, mely szerint az eredendően fi guratív nyelv hamis szó-
szerintiségében élünk. A felkelő nap példája azt szemlélteti, hogy az érzékcsalódást 
38 Uo., 193–194.
39 Uo., 231.
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vesszük igaznak, tehát konstruáljuk a valóságot. A Nap az érzékek bizonyosságába 
vetett feltétlen hitnek köszönhetően kel fel, valójában a Föld forog a Nap és saját ten-
gelye körül. A kardozós változatban a betű nyoma láthatóvá teszi az egyébként nem 
érzékelhetőt, az üveg anyagát, az íráshordozót, amely átlátszó. A betű vésete alatti üres-
ségben tovatűnő képek villannak fel véletlenszerűen. Mintha az episztemológiailag 
megbízhatatlan fi guratív nyelv kiiktatása iránti vágy vezérelné a kézírást, amely úgy 
tűnik, mintha a jelölőt képes volna visszavezetni a közvetlen anyagi valósághoz, holott 
ennek éppen az ellenkezője történik: az önkéntelen mozdulat leírása a referenciális 
kötöttségektől mentes fi kció létesülésének a pillanatát teszi elképzelhetővé az olvasó 
számára.

A leírt dolgok nyelvi képződménynek tekinthetők, amelyeknek a létezésmódját 
irodalmi szövegben nem a tárgylét határozza meg, ebből következően az érzékleteket 
leképező leíró szemlélet számára hozzáférhetetlenek.40 Ilyen például a mentális állapot 
leírása, a bensővé tett emlék felidézése, vagy jelesül az örülni szó jelentésének a körülha-
tárolása. Az eff éle leírás felépítésének, indokoltságának a strukturális fenomenológiai 
elemzésében éppen a lényeg sikkad el. Egyetlen példára emlékeztetnék. Charles Bovary 
sapkájának a nevezetes leírása azonosíthatatlan fövegről szól.41 A felismerhetetlen fej-
fedő jelképe annak, hogy a szereplők nem azonosak önmagukkal Flaubert regényében. 
A leírást leíró olvasat az értelmezésen innen újabb leírást eredményez,42 s ezt az átvitt 
értelmet már nem képes felszínre hozni, mivel a kiemelt részlet több irányban, nehezen 
áttekinthető elágazásokon át kötődik a mű egészéhez.

A fi kcionálás aktusaként működő leírás mint textuális esemény szétszóródik 
A kar dozós változat szövegében. Eltéríti a szavakhoz emlékezetből társított képzeteket, 
eldöntetlenül hagyja a leírások viszonyát az elbeszélt történethez. A regény leírás-
értelmezése szerint a referenciális vonatkozások rögzítése kioltja a képet. A csak 
elképzelhető megjelenítése valószerűtlen hatást kelt: „A legenda szerint több mint 
ezer évvel ezelőtt a vár helyén tündérkert állt. A halászok gyakran látták a mulatozó 
tündéreket, de amikor feléjük eveztek, azok eltűntek. Várakozásukkal ellentétben 

40 Esterházy fi kciót ír, abban az értelemben, ahogy Rousseau használja a fogalmat a Negyedik sétában. 
Paul de Man meghatározása szerint „a fi kciót nem tény és megjelenítés ellentéte teszi fi kcióvá. A fi kció-
nak semmi köze a megjelenítéshez: a megnyilatkozás és a referens bárminemű kapcsolatának hiányát 
jelenti, függetlenül attól, hogy ez a kapcsolat oksági, előre kódolt vagy bármilyen egyéb rendszerezésre 
alkalmas viszony vezérli.” de Man, Az olvasás allegóriái, ford. Fogarasi György, Ictus – JATE Iro-
dalomelmélet Csoport, Szeged, 1999, 392. Úgy látszik, a magyar irodalmi kultúra vonakodva fogadja 
el a fi kció eredendő jelentését. Talán annyit érdemes megjegyezni jelen tanulmány nézőpontjából, hogy 
de Man a nyelv „kezességét” a fi kcióalkotás vonatkozásban mintha kissé könnyedén készpénznek venné: 
„a nyelv a referenciális jelentés tekintetében teljesen szabad és bármit képes tételezni, amit csak gram-
matikája mondani enged neki.” Uo., 393. A fi kció valóban nem hazugság, s ennyiben nem árt senkinek, 
csak abban az esetben, ha félreértik. Ez az eshetőség könnyen adódik, ha számolunk a nyelv emléke-
zetével. Az utóbbi esetben aligha tételezhető a nyelvről, hogy ártatlan. 

41 „Furcsa szerkezetű süveg volt, félig kucsma, félig csákó, részben aff éle kalap, részben vidrabőrös kalpag, 
részben gyapjú hálósipka, egyszóval olyan szánalmas holmi, amelynek néma csúnyasága olyan kifürkész-
hetetlen, akár egy agyalágyult ábrázata.” Gustave Flaubert, Bovaryné, ford. Gergyai Albert, Európa, 
Budapest, 1984, 8.

42 Mieke Bal, A leírás mint narráció, ford. Huszanagics Melinda = Narratívák, II., Történet és fi kció, 
vál., szerk. Thomka Beáta, Kijárat, Budapest, 1998, 135–171.

ugyanis, mely anyjuktól meg öreganyjuktól meg annak az anyjától hagyományozó-
dott halásznemzedékek hosszú során át, a tündérek […] nem […] derűs lelkek, ahogy 
a közvélekedés tartja. Viszont jó nők voltak, aff éle faros-mellyes cicák.”43 Egy-egy 
szóhoz áthagyományozott jelentés tapad. Az elbeszélő azzal kísérletezik, hogy 
a várakozással ellentétes tulajdonságokkal ruház fel tárgyakat, élőlényeket, fogalma-
kat. A szokatlan társítás a leíró nyelv működésének az önkényét leplezi le.

A historiográfi ai metafi kció az idő és a tér meghatározását iróniával kezeli: „A re-
gényidő egy közönséges tavaszi délutánján, mikor már az Ipoly menti szegény ma-
gyar akácosok zöldellni kezdtek”.44 A történeti hűség kedvéért közbeiktatott leírás 
irrealizálja a valóságot: nemcsak a vár védői, de a növények is sorsüldözöttek. Bárány 
Mihály tulajdonneve a keresztáldozatra utal, lányai bibliai neveket viselnek, Éva és 
Mária alakjának a leírása azonban kihívóan evilági, az elbeszélő áhítatos hangneme 
ellenére a fokalizáció minden magasztosságot nélkülöz: „fölnevelt a hazának négy gyer-
meket, két deli ifj út és két kedves leányt, utóbbik jobban jellemességükkel, alázatos 
jóságukkal, mint szépségükkel fényeltek, bár Éva sudár szemöldöke és Mária meré-
szen rövid szőkesége föltűnhetett volna az együttérző pillantásoknak”.45

A kardozós változat leírásaiban gépiesen ismétlődnek a 17. századi életvilág felidé-
zésére hivatott rekvizitumok, a vár, a harcmező, a csata, a hátország. A historiográfi ai 
metafi kció sugalmazása szerint ezek az alakzatok jelentésüket vesztett idézetek, de 
ismétlődésükkel képesek azt a látszatot kelteni, mintha alkalmasak lennének nyelvi 
világok teremtésére. Úgy viselkednek tehát, mint a jelkapcsolat természetességét szín-
lelő jel, amelynek az ismételhetőségét ugyanakkor a jel–jeltárgy-viszony önkényessége 
alapozza meg. Az írás színrevitele felfogható folytonos közelítésként ahhoz a pilla-
nathoz, amikor a fi kció minden jelöléstől szabadon létezik. Esterházy kísérleteiben 
az ablaküvegre lehelt párába rajzolt betűk üres résén át láthatóvá váló tünékeny táj 
véletlenszerűen felvillanó részletei emlékeztetnek erre: ekkor a jelölés mintha valóban 
szabadon létezne. Ezzel szemben arról bizonyosodik meg ismételten az emlékező 
elbeszélő, hogy minden írás megelőzött. A vár, a csata, a harcmező minden újabb 
leírási kísérlete A kardozós változatban nyelvi tapasztalatként értelmezhető, melynek 
tanulsága abban összegezhető, hogy az alakzatok ismétlődése elkerülhetetlen, az em-
lékező szöveg fi gurativitása határozza meg a leírónak tekintett rendszereket is.

A fi guratív nyelv csalárdságaival szemben meglehetősen védtelennek mutatkozik 
az érzéki alakot öltő leírás. Ez utóbbi ellentétes párdarabja az elképzelt tájkép, mely 
Esterházy művében távolról kapcsolódik az ekphraszisz hagyományához, amennyiben 
a kép elbeszélő képessége és a nyelv képi ereje egyaránt nyelvkritikai kérdéseket vet 
fel. A kardozós változat önkéntelen rögtönzése, az ablaküvegre írt betű semmijén át ki-
nyíló táj azonban nem látványként jelenik meg, a leírásaktus tehát nem a valóság illú-
ziójának a felkeltését szolgálja. Nem is a képzeletbeliség kérdése mozgatja, vagy a nem 
létező dolgok leírása. A megjelenített írás-aktus a nyelv működését viszi színre. Az 
elbeszélő által ismételten leírt szó, örülni, az apa kései, boldognak látszó életszakaszát 
43 Esterházy, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, 47.
44 Uo., 45.
45 Uo., 45–46.
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hivatott értelmezni, vagyis része a szöveget adottságként megelőző diszkurzusnak. 
A fi kcionálásban megismételve a szó jellé válik, s érintkezésbe lép valami imaginá-
riussal. A kardozós változat leírásjelenetében az örülni szó betűinek résén át felvillanó 
képekben jelenik meg az imaginárius tapasztalata, jellemzően mint rögzíthetetlen és 
tárgyreferencia nélküli dolog, amelyet a szöveg elképzelni enged.

A fi kcionálás céltételezése a boldogság mibenlétének a megragadása. Ezzel tökéle-
tes összhangban az írás-aktus leírása nem vezeti át az imagináriust diff úz adottságából 
egy meghatározott alakba. A fi kcionálás aktusaként működő leírás magának a határ-
átlépés eseményének a megtapasztalása előtt nyitja meg az utat. A mozgásban lévő 
megfi gyelési pont részben magyarázatot kínál a tájkép egymást követő részleteinek az 
esetleges kapcsolódására, de a leírás érzéki látványszerűsége merőben kérdéses. Az írás-
aktus leírásában a jelölés anyagszerűsége válik megragadhatóvá. A pára letörlése a betű 
nyomvonalában az átlátszó üveglapot hozza elő. „Rálehelek az ablaküvegre” – a beszé-
lő nyelvi megnyilatkozása pillanatnyi cselekvésként végbemegy, s ennek köszönhetően 
azt is elképzeli az olvasó, amit a leírás egy ütemmel később jelenít meg: a felület elho-
mályosulását. A leírás aktusának megjelenítése elképzelhetővé teszi a jelölés tételező 
pillanatát. A nyelv írott médiumához itt az üresség attribútuma társul, amely nem ke-
csegtet azzal, hogy a nyelv közvetlen kapcsolatba kerülhet az érzéki valósággal.

Az írás bevésés és kitörlés egyben, emlékezés és felejtés. Az örülni szó emlékeztet 
a hangalak vég nélküli ismétlésével memorizált szótári jelentésére. Ugyanakkor üres 
jelsor, amennyiben nem áll érzéki, fenomenális vagy bármiféle motivált egyezés sze-
rint kapcsolatban a jelöltjével. Hogy mit jelent örülni, már a szó elemi használatba 
vételekor kérdéses, holott az elbeszélő a könyv megírásának elsődleges indítékát apja 
kései boldogságának a megértésében jelöli meg. A leírás nemcsak gazdagítja a nyelv-
ről szerezhető tapasztalatok tárházát, de bomlasztó erőként működve előhívja az 
egyszerű történeteket elbeszélő irodalom nyelvi létezésmódjának az aporiáit. A jel 
egy korábban megalapított szemiózis idézése vagy ismétlése, ugyanakkor a jel jelölő 
volta tünékeny, amennyiben megalapozhatatlan egy szövegben a kódolt és a véletlen 
elemek közötti különbségtétel.46 A kardozós változat elbeszélője azzal kísérletezik, ho-
gyan tudhatna megszabadulni a jelölés kötelmeitől. Az üveglap, a jelölő érzéki felszíne 
átlátszó, az anyaga azonban nem látható, csak amit véletlenszerűen átereszt magán, 
emlékeztetve a jelölés önkényes eredetére. A jelölő és a jelölt kapcsolatának esetleges-
sége az alapja a jelölés ismételhetőségének. A mű belső idézetként megismétli a leírás 
fi kcionáló aktusát: 

Öntudatlanul belekavart az előtte lévő lábosba, porral, törmelékkel volt teli. 
Ebből főzz, ha tudsz. Azután a fakanállal az asztalt borító koromba írta: örülni. 
Bárány mozdulatlanul ölelte az egyik ágyú csövét. Sírt megint. A szakács han-
gosan, szenvtelenül kimondta a leírt szót.

– Örülni.47 

46 Jean Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Gallimard, Paris, 
1971, 132.

47 Esterházy, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat –, 55.

A tiszta, áttetsző üveglap után fekete korom a jel felszíne, s ebből arra lehet következ-
tetni, hogy a nyelvi létesítés eseménye nem ismétlődhet azonos módon. Az elvileg 
megegyező jel visszatérése mindig különbséget termel, másfelől a néma, magányos 
írás is valakihez szól, ezért itt kimondódik a leírt szó. A jelviszony alapja a nyelv idéz-
hetősége. A szemiológiai rendszer koherenciáját biztosítja a jelek ismétlődése, s vala-
milyen szabályszerűséget követő elrendeződése. A kardozós változat elbeszélője nem 
elfojtja, hanem felszabadítja a szöveg szerveződésének a bomlasztó erőit. A leírások 
ismétlődése nem megszilárdítja, sokkal inkább fellazítja a jelölési rendszer össze-
tartozását. Szembeötlő az anakrónia, vagyis különböző korok össze nem illő tárgyi 
környezetének, fi zikai és mentális terének a leírása, mely zavart összhangot teremt 
a történelmi referenciával rendelkező idősíkok viszonyában. A kiválasztott realitás-
elemek különböző vonatkozási rendszerekhez, jelentésmezőkhöz kötődnek, részben 
megőrizve saját önteremtő logikájukat, kapcsolódni tudásukat. 

A kardozós változatban minden jelölő jelölt helyzetben van, mivel mindegyikük 
újrahasznosított idézet-, rájátszás-, mondás- vagy elbeszélésalakzat: a szöveg ezt 
a nyelvi infrastruktúrát működteti üzemszerűen, más irodalomelőállító gépezetekhez 
kapcsolódva. Az elbeszélés határvonalai elmosódnak. A „szervesen” felépülő történel-
mi világ tételezése a leírás ironikus refl exiójával, tükörjátékok véget nem érő sorozatá-
ban bontakozik ki a szövegben. Mindazonáltal a szöveg teremtett elbeszélője az utolsó 
leheletéig, illetve leheletével nyitva hagyja a kérdést: vajon az irodalom pusztán fi ktív 
szövegvilágok elrendeződése, és semmi más, vagy végső soron mégiscsak köze lehet 
lélektani, erkölcsi vagy bölcseleti mondanivalóhoz. A létesülő szöveg mondatválto-
zatainak véget nem érő sora azt sejteti, hogy az író ellenállhatatlan kísértést érez a 
lehetetlen megfogalmazása iránt: „a szeme teli lett árnyékkal. Végtelen szomorúság 
ült ott, mint valami különálló lény, tőle és akár a bajától is függetlenül.”48 Az írásról 
szóló beszéd cselekvés abban az értelemben, hogy képes olyat létrehozni, amit a termé-
szet nem. Elhangzó beszéd és tünékeny írás emlékeztet a fi ktívvilág-alkotás lehető-
ségi feltételeire: a gondolkodó nyelvvel együttalkotó író munkájának az eredménye 
ez, s nem is kevés.

48 Uo., 249.




