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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.
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„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
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sójának Esterházy-rajongónak is lennie, noha 
-  ahogy a kalauz elején a nem  túl szerencsés 
H asznáI-ATI utasítás íija: „az sem árt, ha az 
olvasó Esterházy m inden sorát könyv n élkü l isme
r i”, am i talán m ég magának Esterházynak 
sem  adatott meg. Tény viszont, hogy ennek  
ellenére vagy ezzel együtt Birnbaum avatott 
ismerője az írónak é s  munkáinak.

A  találó címből a kalauz útmutatót, vezér
lőt, sőt jegykezelőt is jelenthet. A  könyv ka
lauzjellegét a címlap is kiemeli, Felekiné Gás
pár Anni 1950-ből származó és egy korszakot 
reprezentáló PÖTTYÖS KAIAUZ-ával. A  szép- 
irodalomban ritka szónak van m ár többletje
lentése a magyar irodalomban. ISTF.NI IGAZ
SÁGRA VF.ZÉRIÖ KAIAÚZ cím et viseli Pázmány 
Péternek egyik legszebb, a reformátusokkal 
perlekedő vitairata. D e talán nem  csak a fur
csa szó m ég furcsább visszacsengése az ösz- 
szekapcsolás és összehasonlítás alapja. Az 
összeíiiggés ennél lényegibb. Mindkét könyv 
vitázik, azaz dialógust folytat, és ebben a  fo
lyamatban m indkettő az igazság m egjelené
sét reméli. Pázmány a  magabiztosabb, ő  m ég  
hitt az igazság kimondhatóságában, kijelen
tésének erejében. Nála a párbeszéd egysíkú, 
a másik szereplő csak a megcáfolás miatt jut 
szóhoz. Marianna D. Birnbaum inteijúköte- 
te, am ely több szinten is párbeszédre törek
szik, m ár műfaja miatt is sugallja az igazság- 
keresés szándékát. A  m űvészi igazságét, 
am elynek lényege a párbeszédesség, és am e
lyik úgy függ a beszélgetőktől, hogy — végső  
kicsengésében -  független is kell hogy legyen  
tőlük...

lobbsíkú  párbeszédek által való igazság- 
keresés adja tehát a könyv szerkezetét. Leg
feltűnőbb, hogy M. D. Birnbaum beszélget 
F.stcrházy Péterrel. Aztán a  páros oldalakon  
futó interjú szövege beszélget a  páratlan o l
dalak Esterházytól vett soraival (a B f.vf.zf.- 
TÉs-beli Daisy szerkezetére emlékeztetve). 
F.zek az interjú felvételének az idejéig (1989. 
jan .-d ec .) könyvben és folyóiratban m egje
lent írások válogatnak, és a HASZNÁIATI UTA
SÍTÁS ígérete ellenére inkább csak a szimmet
riákra utalnak, kevéssé az ellentmondásokra. 
Árulkodó lehetett volna az igazság hazugság
gal való létrehozásáról nyilatkozó Esterházyt 
(66. o .) a kalauzban két más helyen elhangzó  
(69. és 126. o .) Stendhal-idézettel -  „Istenről 
ke ll írn i, nem  a  pápistákról” -  szembesíteni. Ta

lán azért nem  történik ez m eg, m ert a lénye
gi, ellentéteket is kiélező párbeszéd inkább a 
bal oldalon, nem  annyira az oldalak között 
folyik, vagy talán azért, m ert ez a  gondolat, 
rejtve ugyan, d e az egész interjún keresztül 
kísért.

Párbeszéd folyik a  könyv és olvasója között 
is, amelyre -  h a  más nem  is -  Esterházy val
lomása hívja fel a figyelmet: „En a  könyvet tra 
dicionálisan fogom  fe l, abszolút m ú lt századion te
h á t dialógusnak... fü g g e tlen ü l átlói, hagy azon  
nem  igazán tűnődőm  el, hogy k i a  két beszélgető. 
D e azért a zt gondolom, hogy a  könyv beszélget az 
olvasójával.” (96. o .) Marianna D. Birnbaum  
szerint a dialogikusság am úgy is F.sterházy 
sajátossága, nem  túl magyaros kifejezéssel él
ve „ affinitása va n  a  polifóniához" (148. o .), és 
szerinte Esterházy szövegei am ellett, hogy az 
idézéstechnika miatt „ki-értelm ezik a  m ásik író
kat” (22. o.), m ég „egymáshoz is beszélnek” (22. 
o.). N oha Esterházy többször is beismeri, 
hogy a  többszólamúság írott szövegben nem  
m űködik, hiába vannak „avantgárdnak m on
dott nem tudom énm icsodák", m ert az olvasó a 
szavakat úgyis csak egym ás után olvassa, Ma
rianna D. Birnbaum m égis, formailag is a 
dialogikusság szerint szerkesztette könyvét.

M ég egy -  talán a legutolsó és talán a leg
fontosabb -  kevésbé feltűnő párbeszéd is fo
lyik. A  kalauz nemcsak az olvasókkal, hanem  
az író-olvasókkal, az F.sterházyt megbíráló 
kritikusokkal is csevegő kapcsolatba lép. 
Azokkal, akikből Esterházy művei, stílusa, já 
tékossága, szöveg- és idézetkezelése stb. a leg
szélsőségesebb vélem ényeket váltotta ki. M. 
D. Birnbaum mintha ezeket a vélem ényeket 
akarná továbbgondolni: a felelősség, a ma
gyarság, az őszinteség, az énközpontúság, ki- 
m ondhatóság, m egnevezhetetlenség, hova
tartozás kérdéseit, az. idézéstcchnikából ere
dő problémákat, az idő, az em lékezés szöveg- 
rendező szerepét stb. Esterházy ped ig  hűen  
vallomásához, hogy „a szerző kedvenc képe ma
gáról, hogy nézdegél" (54. o.), és hogy „nem az 
igazságot keU, kim ondani, hanem , akár hazugság
gal, a z igazságot létrehozni" (66. o.), eltereli a 
kérdéseket. Az igazságot kereső kalauz így 
kissé képlékenyebb lesz, m egfoghatatlan és 
fogócskaszerű. M. D. B. kérdez, és kérdései 
a kritikusok bíráló vélem ényét járják körül. 
Esterházy tudja, hogy miről van szó, fel is fe
dezi a  kérdések m ögött egyik-másik kritika



1224 •  Figyelő

gondolatm enetét. H a lehet, m égsem  elemzi 
önmagát, eltereli a  kérdést, szándékoltan  
mellébeszél, inkább sztorizik, m esél (például 
a  Hraballal való találkozásról, Danilo KiS no
vellájának eisenstadti felolvasásáról stb.) -  
am i egyáltalán nem  válik hátránnyá, hanem  
ennek köszönhető, hogy élőbeszéd izgalmas- 
ságú, szórakoztató könyv jö n  létre, valódi 
csevegés. Marianna D. Birnbaum kérdései 
ugyanis többnyire elméletiek, irodalomtudó
si érdekűek és értékűek. Esterházy pedig  
szinte szűköl attól, h ogy egyértelm űen m eg
nevezze, be(el)határolja, megszabja önmaga  
helyét, idézéseivel való azonosulását, szöve
geinek  értelm ezését, m inőségét. Amire szíve
sen válaszol, azok szerkezetre, a  kompozíció
ra utaló kérdések, a  zenei jellegű  szerkesztés
sel való rokonítás (vissza-visszatérő motívu
mok), amelyből Esterházy a „struktúrát” hall
ja  ki. A  kalauz beszélgetéseinek idején utolsó 
előtti változatban m eglévő H rabal könyve 
és a  túloldalon ezt kísérő, m ár végleges kéz
irat különbsége s az erről szóló beszélgetés 
megmutatja, m ennyire tudatosan, szinte a 
számmisztika szabályai szerint szerkeszt Es
terházy, aki mintha e  szerkezetben rem élné 
m egjelenni az igazságot, a  harmóniát, a 
„M egnevezhetetlent”,  a „Titkot" (41. o.). Ezért a 
nosztalgia a  zene után, m ert „az nem  szól sem
m iről. A z  irodalom nak az a  nagy hendikepje, hogy 
m indig szól valam iről". (12. o .) Mert hiába 
mondja Esterházy lényegtelennek a szerkeze
tet, m égis csodaszerűen m egvalósuló jelentő
séget láthat benne. Nála ugyanis ott a féle
lem , hogy az egész ravaszul kitervelt és fel
épített építm ény Patyomkin falu csupán, 
am elyet csak a mesterségbeli tudás ügyesen  
kiagyalt rendszere tart állva. Bevallása sze
rint „el szoktam  a zt a  hibát követni, hogy a  nagyon  
du rva  kritikákat h irtelen... •látom ásszerűen* igaz
n a k látom , hogy m inden rossz, am it m ondanak, 
ig a z”. (46. o .) Mintha ez a  bizonytalanság len
n e a magabiztosság ára. Frands Ford Coppo- 
la  is azt nyilatkozta, hogy m indig attól félt, 
rájönnek, hogy csaló...

H a monográGát írt volna Marianna D. 
Birnbaum, m ég jobban értékelhető lenne kí
sérlete: megmagyarázni az Esterházy-művek 
racionalizálható igazságát. Az inteijúkötet 
több szinten folytatott párbeszédeiben eset
leg  feltáruló, m egnyíló, abszolút és m egne
vezhetetlen igazságokat azonban csak tudo

másul lehet venni, lévén Esterházy felfogása: 
„•a m űvészet az igazságtól fü g g , de a z  igazság, 
m inthogy oszthatatlan, nem  ism erheti m eg önma
gát: m ondani az igazságot annyi,■ m in t hazud
n i...* ” (67. o.). Marianna D. Birnbaum így 
mutatta b e Esterházyt, másnak, m int ami
lyennek magánéletét, családi életét feltáró 
m űveiből, vallomásaiból, esszéiből kitűnik, 
talán m ert itt látszik sebezhetősége, bizonyta
lansága is.

Esterházyt persze e  kalauz után is lehet 
szeretni vagy nem  szeretni, igaznak találni 
vagy hamisnak, esetleg hamisságában igaz
nak -  d e egy igazság m égis m indig m egma
rad, az, ami sohasem avulhat el: a  művészi 
személyiség sajátos igazsága, am ely m inden  
m ű m ögött m egmozdíthatadanul áll.

Tarjányi Eszter

SZAMARAGOLÁS 
A PEGAZUSON

K ántor Péter: N apló. 1 9 8 7 -1 9 8 9  
O rpheusz Könyvek, 102  oldal, 8 0  F t

Egyre inkább úgy látszik: a  költészet maradt 
az irodalom egyeden terrénuma, honnan  
m ég nem  költöztek el végérvényesen a Mú
zsák. A  tragédiáé már régóta „utcai szajhává  
züllö tt” (Ch. D. Grabbe, 1822), és korunk ve
zető drámaformájának nem tője tán m eg sem  
született: a  kom édia, feltehetően önnön for
mája védelm ében, szenvedélyesen hárítja el 
magától az esed eg  felé táruló égi karokat. A 
regény ped ig  a  mítoszüres ég  alatt szökkent 
a magasba, hogy aztán kifeszítse oda önmaga  
tarka mitológiáját, m ég egy égboltot építve 
mintegy, amaz elérheteden másik helyett. A 
költő számára azonban a  Múzsa, ha ironiku
san, ha gyűlölködve, d e itt is, m ost is, érvé
nyesen megszólítható; kapcsolatuk, mi több, 
viszonyuk va n , hisz a Múzsa m indig személyes, 
„kit m inden poéta  per te szólít, m idán szülési kín ja  
nagy" (Arany), bába és szülő, anya és szerető 
egyidejűleg. Költő és múzsa párbeszéde ezért 
m ég a  m űvészeti vaskorokban is formaterem
tő erővé válhat, kapcsolatuk m indig magá-


