
ERDEI JÁNOS

Halandóságunk pokla
"Mert lehetetlen, hogy véges lényeknek szabadság is
adassék, s ugyanakkor, saját sorsukat illetően,

rájuk bizassék a végtelen is; beláttam. hogy halan
dóvá kellett lennünk. Ez a belátás tesz képessé arra.
hogy szeressem a halált."

(Johannes de Sanctis)

I. A kompozícióról

Önálló kötetekben, továbbá folyóiratokban és hetilapokban megjelentetett írásait
rendezte egyetlen művé Esterházy Péter. Az első kérdés, melyre válaszolnunk kell, a
kompozíció kérdése: hogyan, milyen elvnek engedelmeskedve alkotnak rendet e Beve
zetés a szépirodalomba szavai. [ ... ]

Hogy van, hogy létezik, az a szó legszorosabb értelmében szembeötlő.Tipográfiai
lag is kiugrasztott szavak; ismétlődő, makacsul vissza-visszatérőmondatok, olykor a
Bibliát idéző módon, a főszöveg elé tördelt montázsok és summázatok; nyilak, rajzok,
ismétlődő ábrák és fényképek jelzik, hogy gondosan szerkesztett szöveggel van dol
gunk. Mielőtt azonban az utalások rendjét követnénk, szembe kell néznünk az első, a
mü egészét iIlető - és vaIljuk be kézenfekvő - ellenvetéssel: az állandó utalások, a
mondatok újabb és újabb (olykor idézett) kontextusba való beültetése nem oltja-e ki
ezek jelentését s ezáltal nem semmisítik-e meg magát a művet is?

Ezt a kérdést nem feltenni bűn. Bűn; mivel így nem csupán az egyik legkézenfek
vőbb eIlenvetés hallgattatik el, de elhallgattatik ezáltal ennek a műnek a teljes kudar
cot kockáztató komolysága is! Az a tény, hogy mégha értékítéletünk kedvező is, ezt a
kedvezést azon az áron érte el, hogy a határra - az irodalomnak a közérthetőség és az
unalom szabta határára - merészkedett el. Hogy azután eddig, a határig jutott-e el,
vagy át is lépett ezen, az már különös kérdés! A kérdés egyáltalán nem légből kapott!
A szerzö ugyanis gyanítható (és főként valószínűsíthető) módon ennek tudatában,
erre a tényre is reflektálva alkotta meg müvét, Nem irodalmat írt ugyanis, hanem
Bevezetést a (szép)irodalomba! Tehát a mű egésze vagy egy része értelemszerűen,és
alkotója szándéka szerint is, kívül áll azon, amit irodalomnak szokás nevezni! Am ha
ladjunk sorjában és térjünk vissza a kompozíció kérdéséhez! Lássuk az utalásokat!

A mű szöveges kezdete, a nyolcadik lapon, egy montázs. A sziv segédigéinek tipog
ráfiailag is elkülönített keltezésétöl, (,június 16dikán " ) a Fuharosok nyitó mondatáig
("Hát megjöttek!") ível ez a - későbbi szövegek mondataiból szött - szövet. A 723 ol
dalas mű 561 lapja - a nyitó montázstól a Fuharosok kezdetéig írott oldalak - tehát
az itt még elszakadó, megakadó nyitány ("Hát megjöttek!") folytatását készíti elő,

pontosabban fogalmazva, a folytatást teszi lehetövé. Ennyiben valóban a szó szoros
értelmében vett Bevezetéssel van dolgunk.

Megállapításunk helyességét valöszínüsítí, hogy egyedül a Fuharosok alatt áll az a
rnüfaj-megjelölés: "regény". Első megközelítésként tehát azt állíthatjuk, hogy ez a
"regény", a Fuharosok az a "szépirodalom", amelybe bevezettetünk. A müegészet for
málisan szemlélve is azt kell mondanunk, ez a rnü legkitüntetettebb darabja! Szőve

gére mutató nyíl, s fotó áll a regényt követő és megelőző két-két lapon. A szimmetria
azt sugallja, hogy kölcsönösen megfeleltethetőekegymásnak az ezt megelőző illetve
követő darabok. de ennek megmutatására csak később vállalkozhatom. Elsőül a mü
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darabjainak a centrumhoz való viszonyát kell tisztázni. A Fuharosok höse egy meg
gyalázott, de gyalázatán nevetni is tudó kislány: Zsófika.

A többi írás magától értetődő módon rendezhető két csoportba. Az egyik csoport
tagjait maga az író is elkülönítette: külön kötetekben jelentette meg őket. Ezen ma
vek közül három a Fuharosokhoz vezető metarnorfózis-sor tagjaiként, egy annak "el·
lendarabjaként", egy pedig mint ezen elágazás összegzése olvasható. A kitüntetett
müvek kompozicionális láncolata tehát a kö-

Fuharosok
Függő Daisy Ágnes A szív segédigéi

Kis Magyar Pornográfia

A Függő a kamaszkornak. épp a presexualitást elhagyó világa. Ebből a világból
vezet út a .Jektoríjelentésíró' formálisan is a Daisy világával összekapcsolt történeté
hez. (Az Ágnest, illetve a Daisyt az eddigi kritika is okkal ikerregénynek mínösítette,
de maga az író is egyetlen kötetben, Ki szavatol a lady biztonságáért címmel jelentette
meg öket.) A Daisy a nemtévesztés. a homosexualitás világa, míg az Agnes höse abból
a szempontból is figyelmet érdemel, hogy a szó szoros értelmében alakját veszített,
amorffá lett puhány, s figyelmet érdemel főként abból a szempontből. hogy csupán
elszenvedöje azoknak a történéseknek. melyeknek rendjét a hősnő, Agnes szeszélye
diktálja. A történet centruma (Agnes) és höse (a "lektorijelentésíró) tehát elvált egy
mástól s az így keletkezett távolság torz áthidalója a ma párdarabjának höse, Daisy.
Az ilyetén módon előkészített ugrás, a tulajdonképpeni metamorfózis így már ma
gától értetődik: a Fuharosokban az események centruma és az eseményeket rögzítő

írói nézőpont femininként lesz azonossá. Hogy valóban egy metamorfózis állapotai
nak krónikájaként olvasandóak Zsófika, Agnes, Daisy, a .Jektoríjelentésírö" s a neve.'
sincs K. történetei, azt még egyértelmabbé teszi, ha a Fuharosokra, mint (föntebb
már említett) tükrözési pontra vetünk egy pillantást. A Fuharosokat követő darab, a
Kosztolányi-rekonstrukciók, ebből a szempontból nem más, mint a föntiekben re
konstruált kompozíciós elv, a transzformáció lecsupaszított fölmutatása. Ennek sze
replöje egyébként ismét csak nő, Paulina, a "kis maszatos konyhalány", Zsófika iro
dalmi édestestvére, idősebb s ezért - ha lehet - még szerencsétlenebb sorsú nővére.

Ha a Kosztolányi-rekonstrukciók az addigi kompozíciós elv, a transzformáció fel
mutatása által a "technika könyvének" nevezhető, úgy az ezt követő darab, az Egy
nehéz nap éjszakája, a technika alkalmazójának. az írónak a születés pillanatára való
redukálása s az ezáltal való felmutatása. S rnit tesz a kompozíció fegyelme? A követ
kező könyv, A mámor enyhe szabadsága, magának a technikának és alkalmazójának
újbóli találkoztatása. a müegész kicsinyített mása: egy ma leírását (is) tartalmazó ma,
s leírásként épp azt láthatjuk viszont, amit a fentiekben rekonstruáltunk: "A regény
meglehetősenkellemetlen ötvözete ( ... ) egy regény leírásának (mely maga volna a
regény) és egy regénynek (rnely, úgymond, tartalmazná önnön leírását)."

Mielőtt az eddig még nem említett darabok értelmezésére vállalkozhatnánk, vissza
kell nyúlnunk az eddig rekonstruált rendet alkotó müvek világához. Mintegy fo
gódzóért, Szemügyre kell vennünk azt a technikát, melynek alkalmazásával Ester
házy eléri, hogy a kompozicionálisan külön tartott darabok homogén, egységes ma
egész részeiként legyenek olvashatóak. Erről az író két úton is gondoskodik: az első

látszólag meröben formális, külsödleges eljárás. Nyelvileg homogenizálta műve szö
vegét. (Ezt a célt is szolgálják tehát az állandó ismétlések.) Am ez a nyelvileg homo
genizált szöveg egyben önreflexív is, és ezáltal az alkotó mindenkor a mű egészére
reflektál. amelyik épp ezáltal lesz egységessé. De hogyan?

Ha Hegel írhatna erről a könyvről. úgy bizonnyal azt vetné papírra, hogy a föntiek
által a formai megoldás tartalomba csap át. És valóban! Az ismétlések által létreho-
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zott, s a reflexiók által elmélyített azonosság egyben a hősök, a szereplök azonossága
is! Az éppen szereplö, az éppen szerepeltetett hősnek a többiek mintegy a hátterét
alkotják s - az ismétlődésektől felerősített módon - éppen ez hozza létre azt az iro
dalmi minöséget, amelyik Esterházynál különösen erős, a személyességet. A hősök

ugyanis - épp közösségük által - egy imaginárius, közös pont felé mutatnak, éppen
séggel e pont megjelenéseiként mutatkoznak.

A Fuharosok tűkrébenű) az erre a személyességre való reflexióként olvasható a Mily
dicső a hazáért halni. tró és höse itt már név szerint is azonos: "az ifjú Esterházy", De
hogyan azonosak?! A szöveg egésze egyetlen és összefüggő, Daniló Kistől átvett idé
zetként van feltüntetve! Annak a paradoxonnak nyilvánvalóvá tétele ez, melynek fel
ismerése és a konzekvenciák levonása által Esterházy túllép (s nem egy sültrealiz
musba visszasüpped) a francia "új regényen". A felismert paradoxon abban áll, hogy
az ábrázolt és az ábrázoló távolságának csökkentése - egy határon túl - épp az ellen
kező eredményhez, a távolság újbóli növekedéséhez vezet. Mint Pernose háromszöge:
a belső külsö s a külsö belső! Ennek a paradoxonnak a kiélezése magyarázza, hogy
miért Gombrowitz "Én. Én. Én. Én."-je az egyik, s miért a sartre-i "A pokol- ez a töb
biek" parafrázisa ("Az én - ez a többiek") a műegész másik mottója. Ugyanakkor hős
és hős, az elbeszélő megjelenései, illetve "az ifjú Esterházy" viszonya immáron nem
az idegenség, de nem is az azonosság: rokonság.

A föntiekben elemzés tárgyává tett "személyesség" tehát emlékeztet ugyan a fran
cia "új regény" technikájára, hiszen végső soron reflexiói által Esterházy is az alkotá
alkotás viszonyt emeli műve részévé. Azonban van egy igen jelentős különbség is,
mely kétségtelenül Esterházy javára szól! Ő ugyanis - talán épp az eljárásmód korlá
tainak, paradox eredményeinek felismerése okán - nem egyszeruen teoretizálja a
prózát, de van ereje és főként esze ahhoz is, hogy a teóriát irodalommá emelje! Nem
teoretikusan tisztázza saját elbeszélői lehetőségeit s nem ennek eredményeként mó
dosítja hőseinek a sorsát, hanem ez a két gesztus nála eggyé lesz. Amikor például a
következőket írja: "A Nouvelle Cuisine valódi revolúcióvá vált a francia hagyomány
tól gúzsbakötött és terrorizált Európai konyhában. ( ... ) a főtt krumplira vízszerű

spárgafejeket hánytak szemforgatóan. »A Nouvelle Cuisine megbukott, halott«, lehe
tett olvasni egyre több szakértő tollából, ( ... ) azt remélte. őszintén. hogy azért ezek
után nem lehet majd a régi mádon főzni." Nos, az idézetben Esterházy eljárás
módjának előnye szembeötlő! Fölszabadítja a prózát a teória uralma alól, de nem a
teória elhagyása, hanem beépítése által! Olyannyira szerves ez a beépülés, hogy még
az sem állítható egyértelmüen, hogy a fentebbi idézet valóban az "új regény"-re vo
natkozik. Arra is vonatkoztatható. S éppen ez az a különbség, amit, ha nem csalódom,
a régebbi idők esztétái az allegória és szimbólum különbségeként közelítettek meg.

Csak mindezek belátása után érthető meg, hogy éppen fordítva van, mint azt az
Esterházytól fanyalgók hinni szokták! Nem az úgynevezett technikai tökéletesség, a
zabolázhatatlan tehetség, a szóviccelödésnek sem ellenálló szellemesség az oka an
nak, hogy egy ilyen töredezett, kisze-kusza könyvet vehet kezébe az olvasó. Fordítva!
Ami töredékességnek, szakadozottságnak, kisze-kuszaságnak hat, az egy rendkívül
tudatos, ám meglehetősen- valljuk be: - nagy munka árán áttekinthető,ám úgy W
nik, egész apró részletekig átgondolt kompozíció megvalósulása.

Ámde az emberek inkább olvasni, semmint dolgozni (vagy épp rejtvényt fejteni)
akarnak - és igazuk van! Gondoskodni kell tehát arról is, hogy e mü-monstrum szinte
minden mondata önmagában és önmagáért is megálljon. Csillognia kelllt), hogy az
olvasót e1csábíthassa addig a pontig, ahonnan azután vagy átlátja az egészet, vagy
nem. (A megjelent kritikák tanúsága szerint inkább "vagy nem") S ezzel eljutottunk a
második kérdéshez: nem lehetett volna-e egyszerűbben?; azaz a feltárt kompozíció
létrejöttének módjára kérdező "miért?" föltevéséhez.
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II. A bevezetés. .. formájának létrejöttéhez vezető okok

A rekonstruált kompozíciót tehát nem a világra vonatkozó vélekedésekkel kell és sza
bad szembesíteni, hanem a kompozíció rekonstrukcióját a világnézet rekonstrukció
jának kell követnie. A Bevezetés esetében meglehetősen könnyű dolgunk van! Elég
egyetlen pillantást vetnünk az eddig rekonstruált kompozíció rendjére, hogy megál
lapíthassuk, a Daisy kivételével az elemzett rnúvekből (Függő, Ágnes, Fuharosok)
nem egyszeruen hiányzik a politikum szférája, de megírásuk sorrendjében egyenesen
távolodnak attól: a rnüvek világa egyre stilizáltabb. Olyannyira, hogy viták dúltak ar
ról, hogy az egyértelműen lokalizálható Függőt követő Ágnes helyszíne Nyugat-Ber
lin-e, míg a Fuharosokat általában időfölöttinekminösítették, (Később bizonyítandó
állításunk szerint csak stilizáltságuk mértékében különböznek a helyszínek, a hősök

és maguk a művek is. Térjünk vissza az elejtett fonalhoz!)
Ez az út, a politikum szférájától való eltávolodás vagy kiszorulás (hiszen ne feled

jük, hogy hőseit az író emeli ki ebből a szférából) egyben a megaláztatás, a teljes testi
kiszolgáltatottságig fokozódó megaláztatások útja: passió. Melynek végpontján az ese
mények már mitikus katasztrófaként nemhogy nem elháríthatóak, de enyhíthetetle
nek is. Ez az egyik út. A Daisyben az író nem távolít, hanem közelít az emlegetett
szférához. S az eredmény? A személyiség olyan fokú torzulása, gondoljunk Daisy
alakjára, mely a következő és eddig még nem elemzett müvekben már szétesettség
ként jelenik meg, hogy a Kis Magyar Pornográfia lapjain már önkéntes megsemmisü
lésként kerüljön a szemünk elé.

Ugyanakkor a Fuharosokig ívelő átváltozások teremtik meg azt a személyességet,
amelyik képes a történetként már széthulló s (különösen A próza iszkolásában) való
ban csak a francia "új-regény"-re emlékeztető technikával megjeleníthetőesemények
ábrázolásának homogenitását biztosítani. A széthullottság a rnü ezen lapjain szükség
képpeni, s éppen a megidézett életanyag okán: ezeknek a történet-forgácsoknak a hő

se(i) ugyanis már nem müvenként, hanem szinte lapról lapra, olykor sorról sorra
kényszerül(nek) átváltozások sorozatát produkálni. A személyiség terherbíróképessé
ge ugyanakkor véges(?). Ennek következtében egy(-egy) állapot véglegesül: Halassi
hoz vezet út, de vissza már nem! Az állapot személyiségként véglegesül. A Halassi ir
kája, a Bevezetés utolsó előtti darabja - a Fuharosokra mint tükrözési pontra vonat
koztatva - a mű-idegen, stilizálhatatlan elemek (vélekedések és hiedelmek) magatar
tásmóddá rögzülésének a kicsinyített tükörképe.

Ezen hiedelmek közül is kiemelkedik Kelet-Európa állandó fölemlegetése. A mü
kompozicionális rendjét tekintve, ezt nyugodtan a "hiedelmek" kategóriába sorol
hatjuk. Ugyanis a kompozicionálisan is kitüntetett Ágnesben az író megteremti e fo
galom ironikus ellendarabját, a "nyugat-franc"-iát. S e kifejezés nyilvánvaló értel
metlensége teszi világossá, hogy az elválasztás abszolutizálása épp az elválasztás ér
telmét semmisíti meg: ahol csak változatok vannak (kelet és nyugat), ott éppen az
válik fíkciövá, aminek változatairól 1}eszélni szeretnénk! Ebben az értelemben Kelet
Európa az a terrénum, ahol - az épp megnevezése által átkeresztelt - szabálysértést
emeljük normává, s ezáltallegitimáljuk azt: önfölmentésünk ideológiáinak centrális,
szervezö kátegóriája, az alap-hazugság. A szabály pedig éppenhogy a cselekedetek in
tegritásának - minden kényszerű transzformáció ellenére való - megőrzése lenne. S
hogy ez nem lehetetlen, bár pokolian nehéz feladat, azt éppen ez a mü is bizonyítja.
Európa ugyanis nem "itt", vagy "ott" van, hanem az a hely, ahol ilyen rnüvek meg
születnek, ahol az irracionalitás láttán az ép elme nem megbomlik, hanem nevet.

Az átváltozás maga, a transzformáció viszont csak szenvedés árán kerülhető el.
Ugyanis maga a helyzet nem egyértelmű s ilyenkor az integritás puszta ragaszkodás,
h ű s é g a mintegy nem is létezöhöz, a csak bukásra ítélt képviselői által jelenvalóhoz.
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Ennek paradigmatikus esete az elbeszélő és az Ezredes - nyitó montázsba is kiemelt!
- párbeszéde. Az "események logikáját" követő szemléletváltozások következménye
ként pedig maga a szcenika, ha úgy tetszik a táj, a "világ" is átalakul: a villamossín
mellé ásott gödör hol lövészárok, hol pedig munkagödör. Múlt és jelen elválasztása
ugyanis az említett szféra közelében vagy eleve lehetetlen, vagy megoldatlan. így a
tárgyak is elveszítik jelentésüket, az árokban heverő szemét jellege sem ad elégséges
kronológiai fogódzót. Ugyanakkor ezekben a helyzetekben maga az átértelmezés adja
az egyetlen, tulajdonképpeni mozgást. A hős csak a fizikai helyét változtatja, hagyo
mányos eszközökkel ábrázolva; téblábol csupán, ami nem lehet kompozíciós elv!
Ezek, az egységes történetként már megjeleníthetetlen elemek zúdulnak be a Daisy
lapjaira s állnak össze egységes egésszé a Kis Magyar Pornográfia lapjain. Ez az egy·
ség azonban már nem a történet, hanem a történelem egysége. (Az író és az Ezredes
említett beszélgetése is Révai-anekdótává "emelkedik".) Ennek az összegzésnek
azonban ára van, az elbeszélő tetszhalála. Mint tevékeny lénynek a teljes megsemmi- _
sűlése.

A világnézeti rekonstrukciót ezáltal be is fejezhetjük. Összegezve: a Bevez.etéselején
megidézett életanyag megformáltságának rendjét és mértékét a politikumtól való
távolság határozza meg. A gyermekkor, a presexualitás világának kényszerű elha
gyása után lényegileg két út látszik megnyílni. A politikumtól való távolság fönntar
tásának útja, s az ahhoz való közelítésé. A távolság választása azonban a növekvő ki
szolgáltatottság, a megaláztatás és a szenvedés útja, melynek végső pontján nevetni
ugyan lehet (ezzel végződik a Fuharosok!), de a nevetéshez vezető út végső stációja
már csak egy gyermek kiszolgáltatottságával és megalázhatóságával ábrázolható. A
másik út sem kecsegtet több jóval: ígérete a személyiség torzulása. majd szétesése,
legvégül pedig megsemmisülése. E két lehetőség egységét, alternatívává való össze
zárását biztosítják a szöveg egészét átható és átszövő ismétlések! Ezáltal válik ugyanis
egyértelművé, hogy melyik és milyen jellegü anyag stilizálása tette lehetövé a mű

egész megkomponálását. (Ebből a szempontból különösen figyelemreméltó ered
ménnyel kecsegtet "a csönd törékeny és üres" szintagma útvonalának a követése.)

Nevezhetö-e másnak, rnint pokolnak az a vidék, ahol választásunk nem a jó és a
rossz közötti választás lehetősége, hanem a testi és lelki elnyomorodás közötti vá
lasztás kényszerű szabadsága?! Ha nemmel válaszolunk, úgy Esterházy Pétert is azok
hoz az írókhoz rögzítjük, akik nagyon-nagyon leegyszerűsítve, de végső soron vilá
gunk abszurditását állítják. (Azzal a megszorítással. hogy Esterházy ízig-vérig író. Ami
ugyanis a múlt század legkiválóbbjának még csak meditációs anyag, a gyermek.
szenvedés, egyedül nála nem egyszerűen az írói figyelem kitüntetett pontja, de egye
nesen maga a nézőpont, mely ítéletünk tárgyát láthatóvá örökítí.)

Az pedig, hogy a testi és lelki elnyomorodás közötti választást pokolinak, azaz a le
hető legrosszabbnak minösítjük-e, végső soron azon múlik, hogy van-e metafizikánk.
S ha igen, milyen. Ha ugyanis előzetes preferenciák, azaz metafizikai megalapozott
ság nélkül kényszerülünk dönteni, úgy jóvátehetetlenül gusztus dolgává lesz, hogy ki
melyik nyomorúságtól irtózik jobban. S ráadásul a hóhér és áldozat szerepei közötti
kényszerű választás eredménye nyilván nagyon nagy mértékben fog függeni a kivég
zés módjától; tehát világnézetünk s ezáltal etikánk is - metafizikai megalapozottság
nélkül - szükségképpen relativizálódik: akcidens dolgok, a mód(usok) függvényévé
züllik. S ráadásul milyen ocsmány módon jön létre ez a függés! Éppenhogy a legna
gyobb, az elviselhetetlennek mondott kínok elkerülése kényszeríthet bennünket a
legnagyobb bűnök elkövetésére, ti. ilyen kínok okozására; vagy eltürésére, ha azok
másokat fenyegetnek! Az immanens etika tehát épp ott látszik csődöt jelenteni, ahol
a legnagyobb szükség lenne mérsékletére! Nagyon úgy tűnik, mintha a metafizikailag
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nem rögzített, azaz a metafizikai elképzelésektől eloldozott ember nem gátja, hanem
egyenesen katalizálója lenne a rossznak.

Kapunk-e választ a müböl a fentebb kifejtett égető kérdéseinkre? Ha nem, úgy a
válasz megtagadása is felelet: a pozitiv metafizika elvetésének, a világ abszurditásá
nak állítása ez a felelet. Ám világosan kell látnunk, hogy ennek a válasznak a megfo.
gahnazása már teljes egészében az írói szabadság megnyilatkozásának terméke, El
érkeztünk hát elemzésünk végső pontjához, a mű intenciójára vonatkozó .míért"
megválaszolásához.

III. A mű Intenciójáról

Csak az eddig elmondottak tükrében tehető világossá, hogy erre a kérdésre az író
személye a felelet. Azért, mert esetünkben világosan látható, hogy a mű kompozíciója
zárt, kerek egész: A(z írót ért) hatások vonalai, motívumokká fejlesztve. a Fuharosok
lencséjét alkotván. át is futnak ezen a .Jencsén". S a Fuharosokat követő darabok az
ilyetén módon létrejött gyújtópont különböző (addig felhasznált) szempontok sze
rinti leírásai. Eddig és ennyi a mű, me ly esztétikai szempontból így (is) koherens. S
ennyiben különböző interpretációknak lehet tárgya. Az már az író dolga és szabad
sága, hogy ezt a zárt egészet ö maga értelmezi-e vagy sem. Ráadásul az írói önértel
mezésnek inkább rizikója van, semmint haszna. Nem egyszerűen az értelmezések kö
rét szükíti be ezáltal, de ráadásul problematikus is, hogy ezt az értelmezést be tudja-e
illeszteni (egyáltalán beilleszthetö-el) az addigi kompozícióba.

Esterházy Péter a záródarabbal, A sziv segédigéivel erre a kényes feladatra vállalko
zik s azt többé-kevésbé sikeresen meg is oldja! Nagyon leegyszerűsítve azt mondhat
juk, hogy. az előző művekben felállított alternatíva úgy van jelen ebben a műben,

hogy az újra konkréttá váló helyszín történései az eddigi legérvényesebb metafizikai
feleletet is eltorzítják, kérdésessé teszik értelmét. Szent Pál nevezetes idézete szénfe
ketére nyomtatott lapon, parafrázisként olvasható.

Ugyanakkor belső kompozíciója A sziv segédigéit a hagyomány restitúciójává avatja!
S ezáltal a Bevezetés kompozíciójának egésze is átlényegül: egy olyan kétszálú szen
vedéstörténet imitációjává, melynek kitüntetett pontjai a megsemmisülés (Fuharo
sok, Kis Magyar Pornográfia), a megsemmisüléshez vezetö út stációi (az előbbieket

megelőző müvek), s végül a feltámadás (A szív segédigéi). Ennyiben valóban a Beve
zetésben gyakorta emlegetett Joyce mű párdarabjával van dolgunk. Azzal a koránt
sem lebecsülhetö különbséggel, mely a Bevezetés javára szól! Ami ugyanis Joyce-nál
csak formális, külsödleges szervezöelem; az imitáció aBevezetésben - épp az "új
regény" technikai paradoxonának meghaladása következtében - a műegész szerves
része, immanens fejleménye. (Ezáltal viszont az "új regény" sem szernlélhetö többé
egy csúcspont utáni hanyatlás termékeként: egy új esztétikai minöség elözrnénye.)

A feltámadás azonban - amiként a pusztulás sem teljes sem a Fuharosokban, sem a
Kis Magyar Pornográfiában - részleges: nem az elbeszélő személyét illeti, hanem az
anya alakját, aki ezáltal alteregóvá lesz. A kompozicionális illesztés tehát (az imitá
ció szempontjából) csak részben sikerült. Az erre a tényre való reflexióként olvasha
tóak az író záró, az értelmezőre is igaz szavai: "MINDEZT MAJD MEGtROM MÉG
PONTOSABBAN IS".
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