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-  Végy hét jelzőt, mondta szerkesztőm, le
hetőleg olyanokat, amelyek a legjobban, ha 
teljesen persze nem is, körülkerítik Esterházy 
Péter új könyvét, aztán fejtsd ki hat gépelt ol
dalon, ha egy mód van rá, léhán, hogy eset
leg oda is figyeljen az olvasó (no meg hogy 
stílusos légy és egyszersmind megkülönböz
tethető a Mester eddigi kritikusaitól), miért 
és hogyan vonatkoztathatók szerzőnkre ezek 
a jelzők. Illetve: ne fejtsd ki, mert az unal
mas, csak utalj rá. A többi az olvasó dolga.

És én keresgélem, válogatom, ízlelem, la
tolgatom, rostálom a jelzőket.

1. Szuverén, írom, mert nem vagyok puris
ta, mint ahogy nem az Esterházy sem, még 
ha Kosztolányi is a bátyánk. (De azért óvato
san megnézem, s éppen a Pesti Hírlap Kosz
tolányi és Tolnai Vilmos összeállította NYF.I.V- 
ÓR-ében a rokon értelmű szavakat, kiírok 
néhányat, a legtalálóbbakat, legpontusabba- 
kat: önálló, független, korlátlan, önhatalmú, fel- 
sóbbséges, fejedelmi.) Majd értelmezésbe fogok. 
Manapság, amikor a tömegvonzás parancsá
ra oly sokan csatlakoznak egy-egy szekértá
borhoz, avagy újat alakítanak-alapítanak, Es
terházy, igen, önálló, fiiggeden, korlátlan, 
önhatalmú -  szuverén marad. Mondja a ma
gáét, s mert a magáét mondja, jószerivel min
den mondata vág valami, valaki felé: alig van 
hazai attitűd, társadalmi réteg, világnézeü 
csoport, irodalmi vagy másféle egyház, eszté
tikai iskola, hiedelem, amelyet meg ne kar
colna, ki ne csúfolna, amelynek ki ne pécézné 
gyenge pontjait ezen a kétszáz oldalon. így 
alakul, szemünk láttára, biztos ösztönéből fk- 
kadóan és kivételes intellektusától megtámo
gatva egy világkép, egy magatartás. (Ponto
san az, amit regényeiből ismerünk.) Az író, 
aki a lapzárta sürgetésére maga elé teszi a fe

hér papírt, nem engedi, hogy bármiféle elő
ítélet irányítsa, márpedig ez, mondanom sem 
kell, roppant kockázatos; mi több, az sem ri
asztja vissza, hogy ha gáncsol valakit vagy va
lamit, akkor, tévesen, esedeg rosszhiszeműen 
annak a valakinek vagy valaminek az ellen
táborába sorolják majd -  ami esetenként fe
lettébb kínos. Úgy látszik, egyetlen szándék 
vezérli: bármilyen fáradságos, sőt olykor ve
szélyes is, meg akaija őrizni az ép eszét. Hiú
ságból? Abból is, természetesen, abból a bizo
nyos legmagasabb rendű hiúságból. De azért 
is, főként azért, mert ez munkaköri kötelessége: 
összezagyvált gondolatokkal, maszatos kéz
zel, homályos szemmel hogyan is tudná meg
írni majd, regényben, novellában, esszében, 
drámában, hogy mi történt velünk ezekben 
az esztendőkben? Sok az ellenpélda -  íróké 
is, sajna -, amely arra késztetí, hogy ragasz- 
kodjék az elemző értelemhez, a tiszta, pontos 
fogalmazáshoz.

2. Rafinált. Megint előveszem Kosztolá- 
nyi-Tolnai Vilmos szótárát: agyafúrt, körmön
font, kitanult, huncut, csalafinta, furfangos, sőt: 
rókamájjal kent. Hogyan dolgozik Esterházy? 
Történt valami vele (esetleg mindnyájunk
kal), látott, hallott, olvasott valamit, s az iz
gatja. Ha egyenesen, közvedenül akarná 
megfogalmazni, mi bánya, minek örül, mitől 
irtózik, mitől fél, mit remél, képviselőnek je
löltette volna magát -  persze nem valamelyik 
párt listáján -, hogy ha megválasztják, eldö
rögje a tisztelt házban, mi fáj, miért eped. Es
terházy azonban rátardbb. Gyanítja, hogy mai 
országgyűlésünk jegyzőkönyvét csak törté
nettudósok fogják böngészni majdan, s re
méli (reméljük), hogy az ő könyveit sokan ol
vassák majd és sokáig. Márpedig aki ír, an
nak, ugye, meg kell találnia a megfelelő for
mát szavai felerősítéséhez. Az író agyafúrt: 
tudja, hogy neki nem direktben kell elmonda
nia azt, amit érez, gondol, képzel, úgy nem 
hatna, vagy nem hatna eléggé. Keresi, meg
találja a vivőanyagot, összeelegyíd a ható
anyaggal, olyan kcvercset készít, hogy patí- 
kus, kritikus, politológus legyen a talpán, aki
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szét tudja választani őket: a  vivőanyagból ha
tóanyag lett, a hatóanyagból vivőanyag. Ez a 
gyógyszeriparban, h a jó i tudom , lehetetlen; 
az irodalomban elengedhetetlen. D e hány fo
gás, micsoda lelemény, furfangosság kell hoz
zá! A  legfontosabb persze az, hogy a  fortélyt 
n e lehessen észrevenni, természetesnek tűn
jék  m inden. Ez az igazi rafinéria!

3. Bájos. Bizonytalankodva írom le a  je l
zőt, d e  jobbat -  pontosabbat? -  nem  találok. 
N evezhetek-e bájosnak egy írót, kiváltképp 
egy férfi írót? Igen, bájos a mondatai lejtése, 
szökellése, az em elt stíl és a közbeszéd állan
d ó , vibráló váltakoztatása, ha groteszk m oz
dulatokba tekeredik, akkor is veleszületett 
keccsel teszi, kamaszos báj van a gondolatai 
alakulásában, nyújtózkodásában, játékában 
is. M ert m ég nem  vesztette el, s m ég m indig  
jó l áll neki, majdnem m indig jól. N em  kaján- 
ságból, hanem féltésből figyelem aggódva: 
m it kezd vele később? Ragaszkodik majd 
hozzá akkor is, amikor hervadni kezd? 
visszaél-e vele? D e Esterházynak olyan ízlése, 
tudása, m űveltsége van, hogy charme-ját vél
hetően  időben konvertálni fogja, s m inden  
bizonnyal arra a  pénznem re, amire akkor 
lesz szüksége, hogy folytassa, kiteljesítse, amit 
elkezdett.

4 . K acér. Mint általában a bájos emberek, 
ha tudatában vannak vonzerejüknek, kicsit 
narcisztikusan. Jó esetben ez a kacérság be
leolvad a bájba. Itt ez  történik.

5. Lelkes. Gondolom, ezen  a jelzőn m eg  
fog  hökkenni a  szerkesztő, netalán az olvasó 
is. H ogy Esterházy, aki oly nagy gyönyörű
séggel csipkelődik, gúnyolódik, csúfolódik, 
sátánkodik, lelkes volna? D e ha közelebbről 
vizsgáljuk a szöveget, azt tapasztaljuk, hogy  
m induntalan csodálat, lelkesedés süt á t rajta. 
Persze akkor, ha -  teszem azt -  Mándy Iván
ról, Bodor Ádámról, Tar Sándorról, Nádas 
Péterről, Hajnóczy Péterről, Lázár Ervinről, 
Bohumil Hrabalról ír (méghozzá pályatár
sakról!). M indent m egtett annak érdekében, 
hogy léhának, mi több, fölényesnek, hánya- 
vetinek, akár gőgösnek higgyük. Aztán ki
derül, újra és újra napnál világosabban kitet
szik egy m integy m ellékesen elejtett m eg
jegyzéséből („M agyarországon m a Bodor Á dám  
u tá n  a legjobban novellá t írn i Tar Sándor tu d ”), 
egy stilárisan szinte szövegidegen fordulatból 
(„Lázár E rvin  meséi teljes érvényű látom ások”),

egy mélyről felszakadó kiáltásból („Hajnóczy 
káromkodása h iányzik!"), m ennyire fellelkesül, 
milyen önzedenül rajong, h a  értékkel talál
kozik; hogy olyan olvasmányokra, élmények
re -  ki tudja, talán olyan országra és embe
rekre -  vágyik, am elyen és akiken nem  tá
mad, nem  támadhat kedve a  nyelvét köszö
rülni. (Egyébként erről a  vágyáról, nem  lé
vén  messianisztikus alkat, s m ert semmitől 
sem  viszolyog annyira, m int a  pátosztól, sze
m érm esen hallgat.)

6 . Játékos. N oha nem  huszonéves már, 
m int első, varázslatosan friss elbeszélései ide
jén  volt, m ost sem  bír magával, boldogan fi
cánkol, h o l id e, hol oda csábítják ödetei, fio- 
riturát fioriturára torlaszt, hogy azután a hosz- 
szadalmasnak is elképzelhető gondolatm e
netnek csak a  két szélső pillérét rakja le , ki
csavarja a szavakat, szakadadanul ontja e  le
leményes vagy éppen  esedenségükben mu
latságos szójátékokat, beem eli szövegébe má
sok badarságait, távoli összefüggéseket villant 
fel nagy elm eéllel, majd szórakozottan, ele
gánsan elejti őket, élvetegen és kiapadhatat- 
lanul blődlizik, hol úgy, m int egykor az ifjú- 
dadaista Tristan Tzara, hol akár Hacsek és 
Sajó módjára. Játszik a  szavakkal, játszik az 
életével, d e  az olvasóval is játszik: célzok va
lamire, éppen  hogy csak, m egérted-e? tudsz-e 
követni, ha csak jelzem , m ire gondolok, 
van-e elég  eszed, képzeleted, erőd velem  tar
tani? Technikájával úgy újítja m eg a  magyar 
publicisztikát, ahogyan Molnár Ferenc a 
TOLL-ban, Örkény az egypercesekben újította 
m eg a tárcanovellát. Szikrázik, sziporkázik; 
amit fölröppent, néha világít, megvilágít; 
máskor azt mondja: -  Nézzétek, milyen káp
rázatos, milyen szép a  bengáli tűz!

7. Kem ény. Csakhogy ez a tréfás kedvű  f iú  
abban, amit lényegesnek tart, m égsem  ismer 
tréfát. Zsonglőrködik, a  magasba hajítja a szí
nes karikákat, lessük, elkapja-e (majdnem  
m indig elkapja) őket, kardot nyel, és tüzet, 
cigánykereket hány, aztán, hirtelen, ráesik a 
valóság: meglát, hall, olvas egy hazugságot, 
egy alpári, komisz szót, s  Voltaire-rel kérdi, 
alig leplezve fájdalmát, dühét: mi a  nagyobb, 
mondjátok, az ostobaság vagy a gonoszság? 
Tévedheteden a gonoszság és ostobaság 
m egítélésében, s ha szembetalálkozik vele, 
nemcsak elszomorodik, be is kem ényít. Eddig 
incselkedett, önmagával, másokkal, velünk.
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m ost pajzsot és dárdát ragad, ahogy a nagy 
nem zedéktől látta. Észreveszi az otromba bu
taságot egy képzavarban (bármilyen jó  író 
tolla alá csúszott is be, aligha véletlenül), s 
nyomban a tanítónő piros ceruzája után ki
ált; meglátja a rossz, téves, mérgező, vesze
delm es gondolatot, s rögtön elvonul onnan, 
ahol leírták (bárki írta is le), viszolygását leg
szívesebben bejegyezné a szerző ellenőrző 
könyvébe. Jó  a füle, jó  a  szem e, ép  az igaz
ságérzéke, gyorsak a reakciói: tudja, hogy ki 
és m i nem  való a tisztességesen gondolkodó  
em berek respublikájába. Ha nem  tudta volna 
eleve, ösztönös erkölcsi érzékétől vezettetve, 
hogy mikor kell m egnyom ni a szót, m egta
nulta volna Ottlik iskolájában.

Volna m ég néhány jelzőm , s félek is, hogy en 
nek a hétnek hálójával csak töredékét merít
hettem  ki Esterházy könyvének, d e hát -  fáj
dalom! -  végéhez közeledem  a hat gépelt ol
dalnak. Mint recenzensnek, mégis tisztem tá
jékoztatni az olvasót. M egjegyezni azt, hogy  
a kötet cím e persze ironikus, önironikus. Es- 
terházy nem  elefántcsonttoronyból, m ég csak 
nem  is egy széüelbélelt, tré és hitvány  hazai pa- 
nel-elefántcsonttoronyból küldte kötélhág
csón leereszkedő futárral háromflekkes tár
cáit a H ite ln ek  (amíg küldte őket): az is rafi
nált, kacér kihívás, hogy a  Tart pour l’art 
büszke és elavult emblémáját tűzte rovata, 
majd könyve fölé. (Arról nem  is szólva, hogy 
nem  is elefántcsonttoronyba hátrált vissza.) 
H ogy miért szüntette be rovatát a lapban, 
kertelés nélkül megindokolja: „Nem  akarok 
olyan m ondatok közelében lenn i, m ini amilyenekéi 
o tt olvasnom  kelle tt." Most, hogy együtt látom  
cikkeit, időrendbe szedve, egy kor változásai
nak és egy szellemi magatartás, egy jellem  
következetességének tükreként is, azt gondo
lom  magamban: én  ilyen m ondatok közelé
ben szeretnék, akarok élni. Már csak azért is 
-  lám , eltökélten frivol voltam magam is, 
m égis előtör belőlem  a recenzió végén az iro
dalom történész tudákossága, sőt pátosza —, 
m ert egy jó , nagyszerű hagyományt folytat
nak. A  magyar írói publicisztikának azt a ha
gyományát, amelynek olyan mesterei voltak, 
m int -  lap nélkül -  Pázmány, Besscnyeiék, 
majd a reformkor nagyjai, azután Ignotus, 
Ady, Szabó Dezső, Karinthy, Kosztolányi és 
m ég annyian. A tónus, a  hangfekvés, a  tech

nika persze más és új, d e  az igény, a szándék 
ugyanaz. Olykor -  zsákutcás történelm ünk  
ma is ránk nehezedő terhét bizonyítandó -  
m ég a régi problémák is feltűnnek, új fény
törésben.

R éz P ál

„ISTENRŐL KELL ÍRNI, 
NEM A PÁPISTÁKRÓL”

Esterházy-kalauz. M arianna D . B im baum  
beszélget Esterházy Péterrel 
M agvető, 1991. 156 oldal, 1 50  F t

Van-e igazság, vagy csak trükkök vannak? 
Vajon mennyi az (ál)vallomások őszinteség
hányadosa? Kérdések Esterházy Péterről, 
amelyekre a  válasz -  Marianna D. Birnbaum  
könyvéből is kereshető.

Marianna D. Bim baum  neve nem  ism e
retlen idehaza, annak ellenére, hogy Los An
gelesben él, és az ottani egyetem en (UCIA) 
tanít. (Nevében a D. Daisyt je len t, ami Ester- 
házyval kapcsolatban nyugodtan a véletlen  
koincidenciák közé sorolható.) Az írónő 
1956-ban végzett az F.LTF,-n és távozott kül
földre. A  reneszánsszal és a  XX. századi ma
gyar irodalommal foglalkozó irodalomtör
ténészként többnyire külföldön jelentette  
m eg dolgozatait (például Janus Pannoniusról 
1981-ben Zágrábban, Radnóti Miklósról 
1983-ban M ünchenben), d e  Magyarországon 
is publikált (monográfiát Elek Artúrról - I r o 
dalom történeti Füzetek -  1969), tavaly a 
őí/KSZ-ban jelen t m eg könyvismertetése, va
lamint ebből az inteijúkötetből is közölt már 
részleteket a  2000-ben.

M indezt azért kellett ism ertetni, hogy ér
zékelhető legyen: Marianna D. Birnbaum je 
len  van irodalmi életünkben, és részéről az 
interjúműfaj nem  esetleges választás, hanem  
annál több: előre m egtervezett, gondosan  
megszerkesztett forma, amely önálló műalko
tásként értelm ezhető. Fsterházytól csak 
annyiban függ, hogy ő  az egyik (főszereplője  
és tárgya, am i persze nem  kevés. Mégis ez azt 
is jelenti, h ogy althoz, hogy az F^terházy-ka- 
lauz. élvezhető legyen, nem  szükséges olva


