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ESTERHÁZY PÉTER: A SZABADSÁG
NEHÉZ MÁMORA

Bátor s egyszersmind meggon dolatlan ígére tet
tettem, ami kor elvá lla lta m, hogy szűk SzemIé
nyi terjed elemben írok Esterhá zy Péter leg
újabb, A szabads ág nehéz mámora című esszéket.
cikkeket tartalmazó, irodalmi publicisztiká
nak /közírásn ak ne vezett műfajban immá r a
szerző so rrendbe n hatod ik könyvéről . Mert a
gondosan fejezetekre tagolt , sza bá lyos tanul
mán ykötetet (ide a na gy ír ókró l, od a az előszók,

a köszöntők kín álta alkalmakról készült írások,
amoda az Írók Boltja "l án yait" dicsérő so rok
ut án a kritikaszer űek, majd a vegyesek minden
ről, legv égül pedig a megbocsátásról, a biza
lom ról, a boldogulásról és boldogtal anulásról
meditáló essz ék. plusz az írások első magyar
megjelenését, illetve névmutatót tartalmazó
FüggeleK, mel yet a címek alatt zá rójelbe n az írá
sok tárgyát/tém áját megnevező Tartalom zá r)
nem csak műfaji s tárgyi ská lájána k mérhetetlen
változatosságával állítja a szűk kere tek közé
kényszerülő recenzenst megoldhatatl an feladat
elé, amikor összefoglalót kész ít, han em mert ne
hezen tud választani az írásokban levő, lénye
ges nek s pontosn ak ítélt irodalma t, írókat jel
lemző mondatok/bekezdések k öz ött , melyekből

min él többre szeretné felh ívni az olvasó figyeI
mét. Óhatatl anul az is megfordul a fejében, hogy
legc élszerűbb lenne idézet-brev iáriumo t ad ni,
ame lyben olya n tömör s frappáns, jellegze tes
EP-és nyelvi /logikai sz ól ások, mint a posztmo
dernt meghatározó, a jelen s a közelmúlt irodal
mi beszédmódját szembe állít ó.de egész Kölcsey
ig visszanyúló, "vár állott, most sz óha lorn" (40)
mellett felsorakoznának az irodalom, a jó művek

titkát kereső rnondatok ("Az irod alom / többnyi
rel nem gondolatokkal dol gozik, hanem gondo
latokat teremt. Az a jó helyzet, ha az írónak nin
csen rnondanival ója, csak a könyvének. ha per
sze a könyvének sincs, akkor nincs miről beszél
ni" , 164), illetve a regénypoétikai (34), a kortárs
magyar prózaírókat (80) vagy kritikusokat (244
245) jellemző "egypercesek", Weöres és Pilinszky
költői/emberi habitusár szembesítő (67-68), vagy
a magyar és cseh irodalom, sőt film k öz őrt párhu
zamot vonó sorok ("Ami másnak d rám a.. . Cseh
országban bohózattá változik. ..r nálunk meg
minden dráma lesz - ami kész röhej", 16).

Ez ut óbbi a Menzelről szóló írásban olvasha
tó, de beleillene azon szövegekbe is, melyek ar
ról a Hrabalról készültek, aki "kita lálja nekünk a

876

világot" (lü), s aki Kissel és Bernharddal együtt
az olvasó Esterházy kedvelt kor társ világirod al
mi szerz ője, míg a magyar irodalom ból minden
mai író ősének tekinthető Kosztolán yitól - kit
"nem a nyelv szé psége, han em az igazsága" (81)
érdekel - induló főtengelyt Ottlik, Mészöly
(róla szól a legtöbb írás), Nádas, Kert ész opusá
ból alakí tja ki, azzal, hogy az Ester házy-féle
magyar irod almi kánonban kiemeIt helye van
Weöresnek, Pilinszkynek. Petrin ek. Tandorinak.
Oravecznek és Örk énynek is, kinek egypercesei
"egyszerre a tenger meg a magyar pocsolya, úgy
kozmikusak, hogy pontos bevezet ést adnak a ma
gyar történelembe, mentalitásba ... Ork ény trien e
k ül, és méltóságát az adja, hogy tudja, nincs
hov á" (lOS). S ezek a szerzőt és műfajt egyaránt
meghatározó, szinte csak odavetett megjegyzé
sek azon a lényegi felism erésen alapulnak, mely
ről Esterházy Pina Bau scht, a Nádastól kölcsön 
zött definíció sze rint, a testek filozófu sán ak ne
vezett ném et t áncrn űv é szt m éltat ó írásában ol
vas ha tu nk: "Színháza megpróbál híd lenni az én
és a mi közt. Az ún . mod ern művészet alapprob
lém ája. Csak a személyesnek van hitele és csak a
közös tudás megérthető. Ha csak én - az érthe
tetlen magánbeszéd . Ha csak mi - az érdekte
len, ü res hazu gság . .. Nem elegendő őszin tén sí r
ni a sz ínpadon, az őszinteség legföljebb kiind u
lópont - kozm ikusan kell sírni" (47). S itt lehe
tetlen, hogy ne jusson esz ünkbe Arany János
párhuzama a síró/sivító malacról és színészről a
Vojtina-versből!

Így olvas s így ér telmez Esterházy Péter, akit
kinevezh erunk ideális olvas ónak . hiszen írásai
az olvasás örö mé t péld ázzák, s mert mindenben
(könyvben, sz ính ázban, tárlatban) igyekszik meg
ta lálni a jót, "azt, ami ne k örü lni leh et, aminek
örü l boldog és bold ogtalan " (39). Ha jól láttam,
csak egyszer szakad el a film, amikor a szerz ő

megnevezése nélkül (minő tapintat l) Szövegkéj
és múkedvelés című írásában a pyelvvel történt
barmolás miatt "s zentségel" . Am ennél sokka l
jellemzőbb az írásoka t lelkesed éssel legitimáló
a ttitűd, ame ly nem csak a k árion fővonalába so
rolt szerzőkre és művekre kívánja felh ívn i a fi
gyelmünket, han em olyan kevésbé szá mo n ta r
tott könyvekre is, mint Babarczy Eszter valób an
kiváló tanulmány / esszékötete (A ház, a kert, az
utca) vagy Rubin Szilárd elfelejtett, még 1963
ban megjelent kisregénye, a Csirkejáték. (Magve
tő, Bud apest , 2003)
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