
Irodalom

Esterházy Péter: Bevezetés
a szépirodalomba

Az 1986-os könyvhét bizonyára határkő az
újabb magyar irodalom történetében. Ekkor
jelent meg egyszerre két olyan rnü, amelyek
modem prózánk két legmarkánsabb irányza
tának példái és összefoglalói is. Ha Nádas
Péter Emlékiratok könyve az új szenzibilitás
intenzív totalitásának. érzéki érzékenységének
alapmüve, akkor Esterházy Péter Bevezetése
az extenzív totalitás, a szóhasználat enciklo
pédiája, posztmodern összefoglalása.

Mert a cím és a műfaj-meghatározás egyezé
se nem blődli, se nem vicc. Valóban a szép
irodalomba való bevezetés történik itt 724
oldalon, olyan bevezetés azonban, amelynek
nemcsak a tárgya, de a müfaja is bevezetés.
Ezért hát világosan kell látnunk, hogy nem az
eddig már megjelent müvek összegyűjtött ki
adását olvashatjuk újra, hanem egy új, önma
gában zárt szerkezetü, egységes rnüvet. Mire
alkalmas a szó, mit és hogyan tud kifejezni? 
erről szól a Bevezetés. A -szóhasználat példa
tárát, bibliáját kapjuk itt a dada nonszenszétől
a segédígék tradicionális romantikájáig. Ester
házy az egyes hangzók variációs lehetőségeitől

egész a regény terjedelmü mondat végletéig
mutatja be, mire jó a nyelv, mit lehet a nyelv
vel csinálni. Ha reflektált, önmagára utaló és
sokszor önmagával szembeforduló. s néha za
varóan önrontó is ez a nyelv, akkor nemcsak
lehetöségröl, de önnön korlátairól is szól. Ám
Esterházy nem játszik, nem posztmodern szó
zsonglőr ő, nem csupán nyelvmüvész, bár a
nyelvnek müvésze. Tudja és illusztrálja, hogy a
nyelv nemcsak eszköz, de létünk megnyilvá
nulása, foglalata is. Hogy szavainkban élünk.
Ezért hát bevezetései nemcsak a szóhaszná
latba, de az ún. életbe is elkalauzolnak. Én azt
hiszem, Esterházy Péter klasszíkusokéhoz
mérhetö nagyságát éppen ez a kettősség adja,
a szóhasználat és az élethelyzetek metódusai
nak, megfeleléseinek és diszkrepanciáinak
egyidejü bemutatása. Mert a szónak nemcsak
használati értéke, de jelentése is van.

A két egymással feleselő, ám egymást hitele
sítő véglet, a szó szenvedésének és felmagasz-
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tosulásának két véglete a könyvben a Kis Ma
gyar Pornográjia szószadizmusa, szópornográ
fiája egyrészt, másrészt a Fuharosok szómá
giája, a csillagok közé szórt szó éteri fénye és
tisztasága, az Ótestamentum barbár bűnei és
az Evangéliumok tiszta hite. Alábbiakban hát
a két véglet, szélsőséges szóhasználat bemu
tatásával szeretném illusztrálni azt a sokszínű

séget, a metódusok gazdagságát, mely a Beve
zetés sajátja, alapvető jellegzetessége, ám ame
lyet éppen e gazdagsága miatt bővebb részle
teiben felmutatni e néhány lapon másképpen
talán lehetetlen.

Életünk és emlékeink különb-különb terein
mi maradt az emberi szó nélkül, erről szólt a
Kis Magyar Pornográfia. A pornográf impoten
ciáról, demokráciázásról egy Pobjeda hátsó ülé
sén, a szó meggyalázásáról és meggyalázhatat
lanságáról, arról, hogy hol az a határ, ahol fellá
zadnak a szavak és ahol talán fellázadunk mi is.

"A koaliciós időkben, már a fultoni beszéd
után, a hidegháború alatt Rákosi Mátyás a
béketáborban járkálva lobogó tűznél melege
dö funkcionáriusokra bukkant. Tüzet kért tő

lük." - Mitől pornográf ez az anekdotikus,
népmesei indítás? Bizonyára attól, hogy össze
nem illő képzeteket - az anekdota fraternizáló
derüjét meg félmúltunk félvéres szókincsét
mosná egybe egy álnaiv, áltörténelmi álanek
dota impotens zavarosába. Mert a pornográfia
mindig olyan, erotikára utaló ábrázolás, mely
éppen az erotika elvesztett természetességét, a
csődöt leplezné a szó, a körítés köntörfalazó,
csúsztató hazugságaival. A pornográfia mindig
az impotencia leple, a csőd csillogó máza, S
mivellétünk legmarkánsabb, legegyértelműbb
ténye nemiségünk. ezért ennek kontrasztjában
rajzolódhatnak ki legvilágosabban köz- és
magánhazugságaink is. Ezért is szól Esterházy
Bevezetésé!'len oly gyakran a szerelemröl,
előbb derusen. majd kétségbeesve, itt azonban
már csak érzelernfosztottan, a politikai impo
tencia kontrasztjaként. Ám ha korábban arról
szölt, hogy a szerelem és bukása milyen nyelvi
közegekben. atmoszférikus lét-klisékben írha
tó le, akkor a Kis Magyar Pornográiia rendkí
vül ideges és keserű humorú történetkéiben
már nemcsak a szó értelméről, céljáról és
hasznáról beszélt, hanem ellenkezőleg,arról a
pornográf viszonyról is, mely történelem és
megnevezése, a valóság és a hazugság szó
szodomiájában születik, születhetik.

A történelmi tréfákban, memoár-romokban
a metödus, a pornográf szemlélet és politikai
gyakorlat bemutatása zajlik, múltunk pornog
ráf maszatolása. Ám silány idők tanulmányo-



zása vékony katarzist kölykez, így aztán kétfe
lé bandzsítva bízony csak nagyon-nagyon dif
ferenciáltan röhögünk az aktuális történetké
ken, ávós és nem ávós anekdotákon.

..Ha egy kérdést egyáltalán fel lehet tenni, ak
kor meg is lehet válaszolni azt(?)" állítja Witt·
genstein, kérdezi Esterházy, kérdéseiben ma
gán- és közéleti szerepeink, kuruc-labanc lé
tünk és frázisaink legkönyörtelenebb kritikáját
adva. Pornográf létünk e harmadik fejezet(?)
kérdömondataíban már elveszti minden eroti
kus báját. Politikai és személyes ipi-apacsunk
egy szétpancsolt etikai relativízmusba fúl, a hi
bák rendesen azonosak az erényekkel, csak a
nézőpont más(?) Az indokolatlan rosszkedvek
patkány módra szaporodnak(?) Mégis, e kétség
beesetten kacagtató, vacogó deruvel anekdotáz
gató mü éppen kérdéseiben hordozza, rejti a
reményt, hiszen kétely csak ott meriilhet fel,
ahol van valamiféle kérdés, kérdés pedig csak
ott, ahol van felelet, és ez utóbbi csak ott, ahol
valamit mondani lehet(?)

Mert a Mestert azért most se hagyja el onto
lógiai derűje, egészséges kedélye, hiszen azért
nem egész müve, nem az egész szötár, nem
egész létünk pornográf. (a lélek mérnöke) már
ismét pontosan használta a szavakat, mert még
iscsak van egy tompa, kicsit uncsi, de megmoz
díthatatlannak látszó boldogság: amikor az
egyébként egyre érdektelenebb játék győzelem

mel végződik. Mikor mégiscsak tudhatjuk, és el
is mondhatjuk, hogy az a sas, a sas, mely lecsa
pott terasznak nevezett balkonunkon tenyész
tett szegény nyulunkra, bízony görény volt
csak, nem több, görény.

Mondták, mondják, Esterházy kvázi-írodal
mat teremt, a visszavonások, az idézetek, az
elidegenítés, az irónia, a távolság irodalmát. E
kvázi-irodalom megnyilvánulásai, vélik többek
közt, a már-már provokálóan sokasodó szó
szerinti vagy torzított szövegek beépülése az
írásokba, itt például a legprofánabb szájakból
és szituációkból felbukkanó Wittgenstein trak
tátusok. Magam inkább úgy vélem, hogy az
aforizmatikus közkincs-szövegek, lét-patentek,
élet-receptek, kultúr-fogódzók, jelszók értelme
elsősorban stilisztikai szerepükben, a szép
irodalom lehetőségeinek,a nézőponttól függő

értelmezés lehetőségeinek, variációinak be
mutatásában van. Hogyan kaphat egy-egy filo
zófiai maxima, aforisztikus mankó módosult
vagy akár ellenkező jelentést a tendenciózu
san különbözőstílus és hangnem hatására, ezt
mutatja be az író Bevezetésében, hogy ez ironi
kus, pornográf paradoxitásokban a szép iro
dalom és az élet prioritását hirdesse a változó

jelentésű szöveg felett. Ugyanakkor persze a
vendégszövegek tökéletes illeszkedése, simu
lása az originális történetekbe, álnaiv anek
dotákba azt is bizonyítja, hogy mily kevés az
igazság és mily sok a szituáció, néhány át
emelhető, szentenciózus alaphelyzetet, ko
reográfíát, patentet, mattot és pattot variálga
tunk mindannyian, de azt változatosan.

E variábilis szituációk, alaphelyzetek egyike
a Kis Magyar Pornográfiában a meggyalázott
nép és szó, másika a Fuharosokban a meggya
lázott tisztaság. S a ..túlerő" pornográfiája
mindkettöben, Az egyik póluson az anekdota
toleráns, aktualizált botránya, a másikban a
mítosz időtlen, kétségbeesett ragyogása. Ha a
Kis Magyar Pornográfia azt mutatta be, abba
vezetett bele, hogy mire nem jó a szó, hogy
mikor lázad a szó, hol az a határ, mely pornog
ráfiájának ellenáll, akkor a Fuharosok ellenke
zőleg, arról szöl, mire jó a szó, mitöl ragyog és
mit ragyogtat.

A Puharosok A szív segédigéi mellett Ester
házy látszólag legérthetöbb. legkönnyebben
befogadható müve. Első rétegében egy kislány
biológiai és spirituális ártatlanságának letip
rásáról szólt, a szerelemről és eröszakról, a
csalódásról. Második rétegében azonban már
elvontabban a bünbeesésröl, a Jó és Rossz ősi,

egyenlőtlen küzdelméröl, az érzelmek és
gyengédség kudarcáról. Úgy vélem azonban,
hogy a münek még egy harmadik, nehezen
megközelíthető rétege is van. A Fuharosok stí
lusának mitikus ragyogása mindezen fájdal
mak, botrányos létünk atmoszféráját,' közö
nyös közegét és szépségét is megteremti, hi
szen e münek legfontosabb, legmeghatáro
zóbb tartalma a stílusa. A stílus egy gyönyörű,

hidegen ragyogó, közömbösségében szikrázó
világ csodájára mutat, egy olyan világra, meJy
számunkra az etikai nonszensszel, illúzióink
bukásával, a lét abszurditásával szemben az
esztétikai menekülés, a szép világ, a stílusban
oldódó, artikulált fájdalom vigaszát nyújthatja,
a szó értelmét. Az író még soha nem volt ily
komor, reménytelen és csillogóan éteri, har
monikusan stilizált, mint most. Mintha a Ba
lassa-jövendölte alászállás gyümölcse ért vol
na be akkor, minél komorabb az író világa, an
nál tökéletesebb, teljesebb igaza. Nem hiszem,
hogy itt a lírai személyesség, egy felfüggesztett
irónia szubjektfvebb, közvetlenebb világa felé
vett fordulatról lett volna akkor szó. Ugyanazt
az ősi, rituális mesét olvassuk most is az ár
tatlanság elvesztéséröl, csak mindig más,
drasztikusan különböző hangszerelésben és
stílusban. Esterházy! nem érdekli a tér és az
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idő - utalásaiban itt is provokálóan kavarja
őket - s nem hiszem, hogy különösebb felfe
dezés lenne számára a lét értelmetlensége,
etikai nonszensze, érzelmeink zűrzavara és
mindezek ragyogó szépsége. Ami az írót ekkor
érdekelte, az a stílusban, a formában kifejez
hető szemlélet hozadéka, a szóhasználat fogal
milag el nem érhető többlete, egy új. a por
nográfiával ellentétes metódus.

Mü és világa persze már régen készült. Hi
szen szegény kis Zsófia fénylő. kacér ártatlansá
ga mintha a Függö bakfisainak atmoszféráját
idézte volna. és kétszeresen, szerelemben majd
erőszakban bukó ártatlansága mintha Dra
hosch útjának drámaibb, tragikusabb változata
lenne. És a fuharosok is mintha már megjelen
tek volna Rónicz, Perusz, Karol szelídebb alak
jaiban. De hol volt eddig Bolondka? Csak nem
a Kurfürst jobbágy lakaja ő? S a környezet is is
merős volt, anyánk és nővéreink résztvevő, kö
zömbös asszísztenciája, a kibírhatóság periodi
kus, józan lehetősége. Ami új volt itt az előző

kötethez képest, az a tömör, fehér izzás. a két
ségbeesés és részvét egyértelmű, iröniamentes
fájdalma. egy meröben új modor. Hová tünt az
irónia. a visszavonás. az idézőjelek. a kvázi
irodalom megszokott hüvöse, játékos derűje?

Hova a mégiscsak, a szak utak ellenére is mo
solygó Mester? Az eddig oly meghitt, ismerős,

simulóan kacér, hü és nem hű, ironikus ven
dégszövegek e müben most új, tragikus értel
met, szerepet kaptak.

A Fuharosokban is csupán a metódus be
mutatása zajlik. A Függö ironikus elégiája,
majd a Daisy szatírajátéka és az Ágnes nem
kelet-francia rnatrionka-regénye után most az
intenzív totalitású, kristályszerkezetü BiI
dungsroman következett, az atmoszféra regé
nye. A grammatikai tér soha nem kapott még
olyan nagy jelentőséget, kitüntetett szerepet,
mint a Fuharosokban. Ha eddig Esterházy sti
láris bravúrjai közül elsősorban a nagyobb
egységek harmóniájára. megfeleléseire és rit
musaira figyeltünk, akkor most azt kellett lát
nunk. hogy az író egyre inkább befelé szükíti a
kört. egyre többet bíz a mondatra. Mert a Fu
harosok tömörségének titka a mondatszerke-

• zetekben rejlik. Míg eddig az író főleg a las
súbb, bonyolultabb, önmagát magyarázó, ref
lektáló és kiteljesítö tirádakat kedvelte: melye
ket csak időnként szakított meg egy-egy szag
gatott, hiányos mondat, addig most ez az
arány éppen fordított lett. A Puharosok szöve
gének legalább a fele hiányos vagy törnondat.
Esterházy még soha nem volt ilyen szíkár,
visszafogott. Csaknem mindent a nominális

798

mondatokra, a névszói állítmányra bíz, a lét
igét szinte mindig elhagyja. Az eredmény egy
sodróan lüktető. tragikus gyorsasággal lezú
duló történet statikus. állóképszerűnyugalma.
A leírt érzelmek analitikus szubjektivitása és a
lecsupaszított grammatikai tér fegyelme közti
feszültség a münek valami olyan belső ragyo
gást és távlatot adott, amely teljesen új volt az
eddig e távolságot csak az iróniával és ref
lexióval megteremteni képes író pályáján.

,,0- és Újtestamentum" - utaltunk előbb a
Bibliára, s nem céltalanul. Jelezni akartuk ez
zel nemcsak a tartalom pólusait, de a haszná
lat természetét is. Mert úgy véljük, hogy a Be
vezetés, akárcsak Nádas: Emlékiratok könyve is
a Biblia rnintájára olvasandó. Olyan összefüg
gő, egységes mü ez. amely részleteiben is az,
ezért hát inkább lapozgatandó. böngészendő,

kutatandó, olvasgatandó könyv. könyvek ezek.
Ám a Fuharosok eredetileg a Kis Magyar

Pornográfia előtt jelent meg. miért hát, hogy a
Bevezetésben most mégis utána következik? S
miért a könyvben a sok-sok tipográfiai és szö
vegváltoztatás. S miért azt a büvös háromszo
get. az "öncenzúrá"·t meg az égbolt csendjét
jelző, egységesítő jelzések a margón, és a sok
ironikus "utalás", s a képeskönyv alIúziók, a
szedéstükör tréfál? Haladnak-e ezek a beveze
tések valahonnan valahová. avagy a posztmo
dern kelgyó en farkába harap? S ha bevezetés,
most beljebb vagyunk-e? Mindenesetre Ester·
házy különböző stílusok és atmoszférák álar
cában, az önirónia és a reflektált reflexiók fé
nyében egyre tömörebb és egyre komorabb
müveket ír. Vajon a Bevezetés is olyan, akár
csak a maí prózaíró. "hogy bízony forog, pörög
maga körül, mint a töketlen kutya - s viszo
Iyogva látom, olykor sír, olykor nevet"?

A Bevezetést most Londonban három hónap
alatt újra olvastam, tanultam, tanulmányoz
tam. S hogyha egy meröben idegen, lenyügöző
és nyomasztó világ és nyelv terrorja kelet
európai személyiségemet és önérzetemet nem
zilálta teljesen szét, akkor azt ennek a könyv.
nek is köszönhetem. Kételyeível és komoly.
ságával méltóságot és erőt adott, bármely fur
csán és anakronisztikusan hangzik is, de a ma
gyar szó méltóságát és erejét. Egy haza, egy
történelem. egy nyelv védelmét. És ha Ester
házy Péter korunk talán legjelentősebb ma
gyar írója. akkor ezért az, a Bevezetés metö
dusaiban felmutatott és bizonyított szó és
szóhasználat szabadságának érejétől és enyhe
mámorátólaz. (Magvetö)

Nagy Sz, Péter


