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Minthogy a két szöveg tulajdonképpen nem javasolt merõben új kér-

désirányokat, nem jelölt ki radikálisan eltérõ lehetõségeket az addigi

Esterházy-olvasás stratégiái tekintetében, a teljes szövegmúlt kataló-

gus-szerû átmozgatása, az ismerõs kereteken belül történõ rendez-

getése inkább azt sejtette, hogy ez az összegzés-szerûség valami-

féle újrakezdés, aufhebung ígéretét hordozza magában.

Az Egyszerû történet vesszõ száz oldal részint nyilván a Semmi

mûvészetet idézi, hiszen az anya-regényt kiegészítve az új mû (is-

mét) apa-szöveg, (melynek címadásában az Esterházy által már a

kezdetektõl idézett John Barth is visszaköszön), ugyanakkor a mû

Elõversengése „apám élete utolsó két évtizedének boldogságáról”

szóló beszámolót ígérve egyértelmûen a Harmoniához és a Javított

kiadáshoz kapcsolja az alkotást.

A történet látszólagos 17. századi pozicionálása, a lehetséges

„apa” és „én”-figurák egymásra montírozása, illetõleg a regény kö-

zépponti elemeként megjelenõ árulás-problematikához fûzõdõ etikai

és hermeneutikai viszony erõs jelenléte a szöveget szintén a HC és

a Javított kiadás triptichonjának újabb elemeként – szintéziskísérlete-

ként? – teszi olvashatóvá, újrahasznosítva egyúttal az én-maszkok

Esti-ben beleltározott készletét is. 

A morális vétek megítélhetõsége, ami természetesen maga is

etikai problémák sorát hívja elõ, már a Javított kiadás alapkérdése-

ként az életmû (elsõsorban persze a HC) visszamenõleges újrafo-

galmazásának igényével párosult, ami, azt hiszem, az elõzõ mûvek

után Esterházy 2013-as regényét is igencsak jellemzi. 

Az Egyszerû történet… egyszerre írja újra a HC heroikus apa-ké-

pének térségi barokk-

ját, és helyezi a törté-

neti fikció birodalmá-

ba a Javított kiadás

ügynöki jelentéseinek

valóságát, nyelvi-po-

étikai megformáltsá-

gát illetõen pedig túl-

csorduló bõséggel,

idõnként

önparodisztikus leltár-

szerûséggel vonultat-

ja fel az életmûvet

meghatározó írói

megoldások sokasá-

gát.

A regénynek már

az elsõ lapjain felbuk-

kanó spionok, a be-
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Túljavított kiadás
Míg Esterházy Semmi mûvészete az 1985-ös 

A szív segédigéi folytatásaként, illetõleg annak

„pontosított” újraírásaként volt olvasható, mégpe-

dig a Harmonia Caelestis és a Javított kiadás apai

textusai után – már csak az arányok helyreállítása

miatt is – valamiféle anyakönyvként, addig az ezt

követõ Esti az önéletrajz mûfajiságának újragondo-

lásával nem csupán a személyes én, hanem 

az addigi teljes életmû curriculumának számbavé-

telét is elvégezte.

Mindkét szöveget meghatározták az Esterházy-

prózából ismerõs poétikai és stiláris trükkök, a játék

nyelv és valóság ironikus ütköztetésével, a referen-

cialitás illékony státuszának hol pamfletszerû, hol

(látszólag/?/) nyelvelméleti megalapozású kritikája,

család- és térségi történet egymásba játszása, ám

mindez olyan erõsen kontrollált, jelzett formában,

ami alighanem az ön-hagyomány, a saját-megelõ-

zöttség jelenlétének erõteljes tudatosítását szolgál-

hatta.

Mindemellett az életmû számos szövegrészlete,

mondata is beleforgatódott e mûvekbe, mégpedig

minden esetben reflektáltan, gyakorta bibliográfiai

adatokkal korrektül megtámogatva: úgy tûnt, a

Semmi mûvészet és az Esti úgy próbál elszakadni

saját hagyományától, hogy elõtte lelkiismeretesen

beleltározza azt. (Az ön-katalogizálás poétikai al-

kalmazása mellesleg szintén fontos része volt már

a Bevezetés… megformáltságának is.)



szervezések, titkos megfigyelések, a fenyegetés és a zsarolás révén

kikényszerített áruláshoz kapcsolható viszonyulások, a mûben közölt

fiktív kémjelentések tulajdonképpen a Javított kiadás poétikai sokk-

ját, nyelv és valóság hirtelen megváltozott viszonyának problémáját

fordítja visszájára, amennyiben itt ismét a nyelv lesz az, ami megte-

remti a maga fiktív valóságát, amely azonban – a JK óta legalábbis -

erõs referenciális kódokba is visszaforgathatóvá válik. Innen nézve

az Egyszerû történet…a trilógia ( utolsó darabjának) önterápiás cél-

zatú újraírása, ami a történelmi fikció absztrakt terébe távolítja, elvi-

leg tehát a személyes érintettség érzelmi körébõl kivonva tágabb

perspektívában teszi láthatóvá a dolgokat.

A „kitaszítottság”, amely – az Elõversengés szavai szerint –

„apám élete” lényegévé vált, a regény poétikájában mint nyelvi és

kronotopikus hely-nélküliség mutatkozik meg. A legtöbb fejezet cí-

me például oldalszámok megnevezésébõl áll, melyek haladványa a

regény lapalji számozásának rendjétõl történõ fokozatos szétcsú-

szásával, vagyis az olvasás reális, és a szöveg fiktív idejének folya-

matos távolításával tulajdonképpen „szöveg” és „valóság”, illetõleg

az „akkor” és „most” senkiföldjén helyezi el a mûvet. 

A regény „fõszöveg”-ként, illetõleg „lábjegyzetek”-ként egymás-

ra reflektáló oldalbeosztása, a szólamok keveredése, a beszélõ han-

gok egymásban visszhangzó szimmetriája szintén az egységesülõ

történetmondás ellenében hat, ahogyan a nyelvi és tárgyi anakroniz-

musok szerepeltetése, egynémely történelmi események, bizonyos

szereplõk idõbeli ellentmondásossága, sõt az erre történõ figyelem-

felhívó szövegbéli önreflexiók is a homogén tér és idõ összezavará-

sát „kitaszítottságát” eredményezi. 

E (sajnos mesteri precizitással megtervezett) szétzuhanás két

szélsõ pólusán az „örülni” imperatívuszának refrénszerûen vissza-

visszatérõ igénye, és a regény alaptónusát alapvetõen meghatározó

fájdalom, sírás, árulás, énvesztés állandósult boldogtalansága áll. 

Mindez együtt olvasódik-íródik térségi történelmünk absztrakt

terrénumába, amelynek mozgatóivá ilyenformán az árulás, az

elárultatottág, az ártatlanság kikerülhetetlen elvesztésének különbö-

zõ koreográfiái válnak. A szöveg (elsõ) lehetséges zárlataként olvas-

ható „Magyarország elveszett” mondat így mintegy ennek

summázata lehet, amiképpen az ezt követõ, két koponyát kezében

tartó óriási angyalt megjelenítõ apokaliptikus kép is erõsítheti ezt a

(tragizáló) olvasatot, miközben a regény utolsó fejezetei mégis vala-

miféle kegyelmi állapot elérhetõségének vágyát és lehetõségét su-

gallják.

Esterházy új regénye rendkívüli pontossággal és arányérzékkel

megtervezett mû, amelyben minden motívum, szövegdarab, szerke-

zeti elem a helyén van, ami pedig nincs, az épp ilyen tudatossággal

épp-ott-nincs. Szép, mint egy mesterien megalkotott bútordarab,

melynek minden motívuma ismerõs, amelyben minden illeszték, fiók,

faragás tökéletes finomsággal simul egymásba, ám ennek ellenére

– épp ezért? – mégis van benne valami steril. Minden megvan, min-

den a helyén, de valahogy mégsem érzõdik benne a provokatív erõ,

a mámornak és a szabadságnak az a kiszámíthatatlan öröme és tra-

gikuma, ami Esterházy legjobb szövegeit olyan lenyûgözõvé teszi.

(Magvetõ Kiadó, 2013, oldal, Ft)
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