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Bevezetés

Köztudott, hogy Esterházy Péter kanonizációja a né-
met nyelvterületen lényegében már a nyolcvanas évek 
második felében megtörtént, köszönhetően több műve 
fordításának és az élénk irodalomkritikai recepciónak. 
Ismeretes továbbá, hogy akkortájt a salzburgi illetősé-
gű Residenz Verlag kötelezte el magát művei megje-
lentetése mellett, így a nyolcvanas évek végére a Beve-
zetés a szépirodalomba címmel egybegyűjtött szövegek 
jelentős része megjelent németül. A korai recepcióról 
Wernitzer Julianna készített látleletet Esterházy-könyvé-
nek utolsó fejezetében,1 de Kulcsár Szabó Ernő is több 
utalással élt e vonatkozásban Esterházy-monográfiájá-
ban.2 Így a befogadástörténet eme fázisát ez a dolgozat 
nem tárgyalja (terjedelmi okokból sem), hanem hozzá-
vetőlegesen a kilencvenes évek közepétől próbálja fel-
térképezni Esterházy német nyelvű recepciójának főbb 
vagy fontosabb tendenciáit, formációit. Feltűnő máris 
e ponton, hogy a szerző 2016-ban bekövetkezett halá-
la után igencsak megcsappant a műveivel foglalkozó 
cikkek száma, egyik napról a másikra jószerével meg 
is szűnt az Esterházy-kritika. Nagyobb problémának 
tűnhet, hogy a kritika ilyetén elhallgatását nem követ-

te Esterházy műveinek irodalomtudományos reflexió-
ja német nyelvterületen, továbbra sem „váltak részévé 
művei a sztenderd szaktudományi hivatkozásoknak”. 
Kulcsár Szabó Ernő 1996-os látlelete sajnos ma, ne-
gyedszázaddal később is érvényes: „A  posztmodern-
ség korának mérvadó szakirodalmában Esterházynak 
– mondjuk, Pavićhoz képest – éppúgy nincs érdemle-
ges recepciója, mint Hrabalnak, Danilo Kišnek, Ná-
dasnak vagy Kunderának. [A fölsoroltak némelyikénél 
mára alighanem más a helyzet, nem azonban Esterhá-
zy esetében. Amiben a magyar irodalomtudomány ún. 
hungarológiai szekciójának is van nem elhanyagolha-
tó felelőssége.] Voltaképpen még a legértőbb – és dí-
jak dolgában legfigyelmesebb – német fogadtatásban 
is csak elvétve van nyoma a kulturális publicisztikát 
meghaladó érdeklődésnek.”3 Ezért jelen dolgozatnak 
lényegében nem marad más lehetősége, mint hogy az 
említett német nyelvű kulturális publicisztikában kiraj-
zolódó Esterházy-recepciót próbálja meg áttekinteni.4

Ebben a  befogadástörténetben a  pozitív megíté-
lés egyértelműen uralkodónak mondható. Esterházy 
virtuóz nyelv- és szövegkezelési képességeinek, művei 
széles világirodalmi, szövegközi és művelődéstörténe-
ti horizontjának, jelentésrétegeik kivételes mélységé-
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nek elismerése gyakorlatilag minden recenzió és kriti-
ka számára konszenzuális kiindulópontot vagy odaér-
tett affirmatív gesztust jelent. Esterházyt irodalmi né-
zetben továbbra is elsősorban az intertextualitás, az 
idézés művészeként ünneplik, ez a mozzanat toposszá 
rögzült a recepcióban. Igényesebb, elmélyültebb kriti-
kák hangsúlyozzák az Esterházy-művek nyelvi sokszó-
lamúságát, regiszterközi jellegét, az idézés játékain túl 
a vendégszövegekkel folytatott textuális-modális pár-
beszéd és utóbbi transzformatív funkcióinak jelentő-
ségét, végül a szövegek implicitebb, lezáratlanabb je-
lentéstani rétegeinek és effektusainak felfejtésére is vál-
lalkoznak. Természetesen előtérben álló vonulata a re-
cepciónak az Esterházy-szövegek történelmi-politikai 
környezete és e szövegeknek mint erre a környezetre 
és korrelatív feltételrendszerre adott válaszai vagy ma-
guk a szövegek (létrejötte) mint válaszok.

Feltűnő a  szerző alakjának kanonikus funkciója, 
amelynek odaértése ugyancsak szimbolikus fősodor-
nak tekinthető a recepcióban. Gyakorlatilag nincs re-
cenzió, amelyik nem mondaná fel Esterházy életraj-
zát, különös hangsúlyt helyezve az arisztokrata szár-
mazásra, a családtörténetre (amely főleg a Harmonia 
Caelestis kapcsán szövegértelmező érvénnyel ruházó-
dik fel). Ez a mozzanat a német nyelvű befogadásban 
az európaiság emblémája lesz, mint Esterházy csalá-
di örökségének mondhatni kötelező érvényű habitu-
sa. Többen viszont a „plebejusi” címkét is mellékelik 
a kékvérű szerzőt meghatározó egyes szociális tapasz-
talatok értelmezőjeként, például a megvalósult szoci-
alizmus életvilága vagy a futball kapcsán. Nem marad 
el Esterházy úgymond „perfekt” némettudásának pozi-
tív valorizálása sem (a német kritikusok „magyar–oszt-
rák”, „bécsi”, „k.u.k.” akcentusról tesznek említést Es-
terházy németje kapcsán, amely idiomatikus vonás né-
zetük szerint ugyancsak hitelességet ad a szerzői szub-
jektum képének). Sok kritika számára Esterházy fizi-
kai megjelenése (főleg összetéveszthetetlen hajkoronája) 
mint perszonális aurájának összetevője is fontos tám-
pontot szolgáltat művei méltatásához vagy legalábbis 
e méltatás alaphangjának megtalálásához. Jellemzően 
kiemelik szimpátiájukat a szerző verbális magatartás-
mintáival, amelyeket felolvasásokon, beszélgetéseken 
gyakorolt egyszerre virtuóz és rutinos módon. Néhá-
nyan halkabban szóvá teszik Esterházy szóbeli reakció-
inak, válaszainak, megjegyzéseinek nem mindig igazán 
funkcionális jellegét, sőt akad példa arra is, hogy a kri-
tikus fanyalogva nyilatkozik Esterházy (német nyelvű) 
felolvasási képességeiről. Egy szó, mint száz: Esterházy 
szerzőségének biografikus vonásai is kiemelt hivatko-
zási pontjai a kritikák zömének. Olybá tűnik, mintha 
Esterházy biográfiája és megjelenése, valamint viselke-
déstana is szinte predesztinálta volna őt a kanonikus 
közép-európai író szerepére. Nem nagyon találni ana-
lóg példát más térségi szerzőkkel kapcsolatban az egyé-

ni biografikum5 és a szerző szociális viselkedésmintái-
nak ilyen mértékű fenomenalizálására és a kanonizációs 
gesztus szolgálatába állítására. Természetesen összefügg 
ez magának a szerzőnek a közösség- vagy miliőkeresé-
si önorientációs gesztusaival is, amelyekre nagy súlyt 
fektetett, ahogy ezt többször említi interjúkban.6 Ar-
ra is találni utalást, szinte mellékesen, hogy Esterhá-
zy kitűnően felépített és elsajátított szerepet működ-
tetett nyilvános fellépései alkalmával.7 A kiadók által 
működtetett reklám szerepét aligha lehet túlbecsülni.8 
Esterházy széles körű kanonizációjára nemcsak íróként, 
de entellektüelként is köztudottan a Német Könyvke-
reskedők Békedíja tette fel a koronát 2004-ben, ami 
kétségkívül a legmagasabb kitüntetés az Esterházy által 
elnyert számos díj közül, ugyanis egyesíti magában az 
irodalmi, történelmi, politikai, sőt morális szempon-
tokat. Esterházy nemzetközi ismertsége ezzel a díjjal 
a tetőfokára hágott. Ugyanakkor amennyire egyönte-
tűen és széles körben ünnepelték Esterházyt életében 
a német nyelvterületen, a Harmonia Caelestis és a Bé-
kedíj nyomán aligha eltúlozható mértékben, olyannyi-
ra elhallgatott ez a recepció 2016–2017 után. Csend 
lett Esterházy körül. Lehet persze, a kiadók és a saj-
tó más aktuális sztárszerzőikkel vannak elfoglalva. Eb-
ben azonban esélyt is lehet látni: eljött az ideje (sőt), 
hogy Esterházy műveivel, kevésbé a  szerzővel (pon-
tosabban: a szerzőhöz fűződő saját érzelmekkel) fog-
lalkozzanak. Bekövetkezhetne az, amire az Esti egyik 
szöveghelye ironikusan-melankolikusan utalt? „Időn-
ként --- a munkám szempontjából --- kifejezetten za-
varó, hogy életben vagyok --- halott szerzőként nyu-
godtabban tudnék dolgozni --- szerelem, haza, barát-
ságok, angyalok, pacal --- és nem tökölném el az idő-
met ugyanezekkel.

Marhaság --- ha igaz is.”9

A német nyelvű recepció 
fő irányvonalai

A német nyelvű recepció jelen összefüggésben a szö-
vetségi német, az osztrák és a svájci befogadást jelen-
ti, ahol az lehet a recepciótörténet kutatásának egyik 
érdekes feladata, mennyiben hangzanak össze, avagy 
szét ezek a kritikusi hangok és diskurzusok közelebbi 
regionális-kulturális hovatartozási kontextusaik alap-
ján. Milyen közös, ugyanakkor differens elvárás- és ta-
pasztalati horizontok felől olvassák Esterházyt Bécsben, 
Bázelben, Münchenben vagy Hamburgban? Itt adott 
esetben arculatképző különbségekről, de legalább-
is nem-homogenitásról beszélhetünk az egyes regio-
nális olvasási és megértési érdekeltségek között. Ezek 
a különbségek nem egy esetben jelentésesek, beszéde-
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sek az irodalmi kommunikáció bizonyos regionális jel-
legű szociokulturális és történelmi hátterű keretfeltét-
elei és formációi tekintetében.

A másik, ettől el nem választható szempont a kö-
vetkező: milyen szereppel ruházzák fel Esterházy szö-
vegeit a kelet-közép-európai irodalmi diskurzus alakí-
tását illetően, illetve milyen világirodalmi jelentőséget 
tulajdonítanak az életműnek, a világirodalom milyen 
formációival és műveivel hozzák összefüggésbe. Meny-
nyi a regionális és mennyi a világirodalmi részesedése 
az életműnek, pontosabban hogyan jelentkeznek ezek 
az aspektusok a recepcióban – már amennyiben lehet-
séges vagy érdemes ezeket különválasztani.

Irodalmi tekintetben a  legfontosabb szempont vi-
szont mégiscsak az lehet, hogyan perspektiválják a kri-
tikai diskurzusok az Esterházy-szövegek szoros érte-
lemben vett irodalmi, azaz nyelvművészeti karakte-
rét. Másrészt mennyiben határozza meg a kritika táv-
latát a regionális és magyar történelmi háttér szerepe, 
ennek reflektálása, mennyiben jelent ez a háttér olva-
sási, megértési motivációt a kritika számára. Hogyan 
közvetítik – amennyiben igényük támad erre, és meg-
felelő diszkurzív vértezettséggel is rendelkeznek – az 
Esterházy-szövegek irodalmiságát a röviden „történel-
mi”-nek nevezett megközelítéssel, hermeneutikai disz-
pozícióval? A nyolcvanas években, mint sokan mások, 
úgy Esterházy befogadását is alapjaiban meghatározta 
a „Közép-Európa-diskurzus” és az ebben jelölt prob-
lematika (vagy álproblematika). A  történelmi szem-
pont hermeneutikai elsődlegessége azonban a politi-
kai rendszer megváltozása, a vasfüggöny felszámolódása 
után sem tűnt el, hanem további táptalajt kapott ma-
guk az Esterházy-szövegek révén is: a Hahn-Hahn gróf-
nő pillantása után kilenc évvel megjelent a Harmonia 
Caelestis, amelynek befogadásában előtérben állt a tör-
ténelmi aspektus.10 Nem beszélve a Javított kiadásról, 
a Semmi művészetről vagy az Egyszerű történet száz ol-
dal két könyvéről.

Jelen elemzést az utóbb említett két szempont ve-
zérli, tehát a regionális és világirodalmi távlat, valamint 
a  történelmi és nyelvművészeti perspektíva kettőssé-
gének irodalomkritikai artikulációjára irányul. Ennek 
áttekintésében természetesen esetenként és tendenciák 
összefüggésében jelentéses lesz az egyes kritikusi dis-
kurzusok regionális hovatartozásának és az ebből fa-
kadó jellegzetességeknek a  szerepe is. Itt, legalábbis 
közvetett módon, az is kiderülhetne, hogyan olvassák 
nemcsak az irodalomkritikai diskurzusok az Esterhá-
zy-korpuszt, de hogyan olvassa utóbbi maga is a kri-
tikai szövegeket és olvasatokat.

Összességében az a  tényállás fémjelzi, egyszerre 
problematizálja és bonyolítja a  német nyelvű recep-
ciótörténet alakulását, hogy Esterházy korszakos mű-
ve, a Termelési regény csak 2010-ben jelent meg néme-
tül. Sőt a teljes Bevezetés is csak 2006-ban (vagy, ha 

már itt tartunk: a Fancsikó és Pinta 2004-ben). Vagyis 
a szerző legösszetettebb, innovatívabb, úttörő jelentő-
ségű, profilképző művei a Bevezetés egyes darabjai, to-
vább a Hrabal könyve, a Hahn-Hahn grófnő pillantá-
sa, illetve főleg a Harmonia Caelestis (és az ennek al-
kotásfolyamatával párhuzamos kisebb könyvek, pl. az 
Egy nő) és persze a Javított kiadás után jelentek meg. 
Jobbára olyan szövegek után tehát, amelyek nyelvi és 
textuális komplexitásfoka elmaradt a hetvenes évek vé-
gi, nyolcvanas évek eleji művekétől, melyeknek nyel-
vi és narratív megoldásai egyszerűbb változatokban 
reprodukálódtak az 1986 utáni művekben.11 Párhu-
zamosan zajlott ez a fejlemény egy másik jelenséggel: 
a térségi, ezen belül magyar történelmi kontextusok-
ra irányuló érdeklődéssel a vasfüggöny leomlása után, 
legalábbis a kilencvenes és korai kétezres években. Az 
említett befogadástörténeti anakróniák össze is kap-
csolódtak a történelem írhatóságának és olvashatósá-
gának hermeneutikai preferenciáival, és nem kis rész-
ben a  történelem (legyen az nemzeti, továbbá regio-
nális, illetve európai történelem, avagy családtörténet 
és persze ezek Esterházy-tipikus összekapcsolódásá-
nak különböző chiffre-i) faggatásának terepeivé nevez-
ték ki az Esterházy-műveket. Ugyanakkor a Bevezetés 
és a Termelési regény, majd az Esti megjelenése mint-
egy provokálta is ezt a hermeneutikai diszpozíciót és 
olvasási stratégiát, illetve további motivációt biztosí-
tott a nyelvművészeti szempontot is figyelembe vevő 
megközelítésmódok számára. – Ezzel együtt csak ta-
lálgatni lehet arról, hogyan alakult volna Esterházy 
befogadástörténete a német nyelvterületen, ha olyan 
művekkel indul a fordítások sorozata, mint a Terme-
lési regény, a Függő vagy A próza iszkolása.12 Egyálta-
lán nem vehető bizonyosra, hogy hasonló kanonizáló-
dás ment volna végbe, mint az Ágnes, a Fuharosok vagy 
A szív segédigéi, netán a Hrabal könyve vagy a Hahn-
Hahn grófnő pillantása által meghatározott recep ciós 
helyzetben és kontextusban. Sőt, akár még azt is fel-
tételezhetjük, az előbb említett szövegek olyan kihí-
vás elé állították volna a  befogadást, hogy ez közel 
sem csatlakozott volna rá annyira affirmatív módon 
az Esterházy-korpuszra, annak utóbb említett darab-
jaira. (Franciaországban a Termelési regény már 1989-
ben megjelent, Esterházy egyik első könyveként fran-
cia nyelven, a francia recepciót ugyanakkor össze sem 
lehet hasonlítani a némettel, sem a fordítások számát, 
sem a  méltatások sűrűségét, ezek minőségét tekint-
ve – aminek persze más egyéb, [geo]kulturális, törté-
neti, politikai, szemléleti okai is vannak.) 2006-ra, il-
letve 2010-re a német nyelvű recepció már volt any-
nyira kondicionált (az Esterházy-szövegek nyelvhasz-
nálata révén), felkészült és összetett, hogy a Bevezetést, 
illetve a Termelési regényt is be tudta fogadni, ugyan-
csak pozitív hangsúlyokkal, noha specifikus értelem-
ben, amire lentebb kell kitérni.
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Az Esterházy-korpusz regionális 
és világirodalom között

Esterházy transznacionális irodalmi jelentőségét a kri-
tikában kezdettől fogva nyomatékkal hangsúlyozták, 
a szerző és művei európaiságát hozva fel nagyfokúan 
affirmatív hangsúlyokkal elsősorban a német recep-
cióban, középeurópaiságát erősebben reflektálva az 
osztrákban. Esterházy „világirodalmár”, „Weltliterat”, 
szólt az FAZ-beli nekrológ.13 A  Der Standard cik-
ke szerint Esterházy a posztmodern egyik „feltaláló-
ja”, a Termelési regény nem kevesebbet jelent, mint 
a  kelet-európai irodalom belépését a  posztmodern-
be  – nélküle sem az orosz Sorokin, sem az ukrán 
Andruhovics nem képzelhető el.14 Az Esti apropóján 
az NZZ am Sonntag kolumnistája azt írta, nehezen 
lehetne ma (azaz akkor, 2013-ban) Esterházyhoz ha-
sonló formátumú német írót találni.15 Ezek a vélemé-
nyek a leginkább affirmatív állítások Esterházy kelet-
közép-európai irodalmi jelentőségéről, más recenzi-
ók és kritikák inkább párhuzamokat hoznak játék-
ba e téren. Így egyik legjobb kritikusa, a későbbiek-
ben többször is idézendő svájci Andreas Isenschmid 
a  Die Zeitban a  Termelési regény kapcsán Esterhá-
zy művét Cortázarral (Rayuela) és Nabokovval (Pale 
Fire, magyarul: Gyér világ), vagyis erősen önértelme-
ző, sőt az öníródást filológiai fikciók formájában szín-
re vivő szövegekkel rokonítja, annak dacára, hogy sze-
rinte Esterházy 1979-ben nem ismerte eme szövege-
ket.16 Az osztrák Der Standard 2006-os cikke a Beve-
zetés teljes német megjelenése kapcsán ugyancsak szó-
ba hozza a Rayuelát, de említi William Gaddis J R és 
Georges Perec Az élet – használati utasítás című mű-
veit is.17 A Die Zeit recenzense nekrológjában Ester-
házyt az európai kortárs irodalom egyik legnagyobb 
szerzőjének nevezi, a világirodalomból Vargas Llosa, 
García Márquez, Cortázar mellé állítva, és megem-
líti Raymond Queneau Stílusgyakorlatok című expe-
rimentális művét, „az elbeszélés minden hájjal meg-
kent feloldása” kapcsán.18 Perec az említett könyvét 
egyébként Queneau emlékének ajánlotta, vagyis itt 
főleg a permutatív és aleatorikus szövegalkotás moz-
zanata vezeti a kritikusok világirodalmi asszociációit.19 
Érdekes a Nürnberger Zeitung recenzensének ítéle-
te a „nouveau roman” emlékezetéről a Bevezetés kap-
csán: Robbe-Grillet-nél „a szubjektivitás, amely mö-
gött már nem létezik objektivitás, maga is mint (meg-
lehetősen labirintusszerű) kvázi-objektivitás jelenik 
meg”. Robbe-Grillet viszont „nem játszik kiemelke-
dő szerepet a sok irodalmi favorit között, amelyekre 
a Bevezetés esküszik. Mégis labirintusba kerül az ol-
vasó itt is, mégpedig nemcsak azért, mert az objek-
tív idő- és térkoordináták hiányoznak, hanem azért, 
mert itt az elbeszélő többnyire nem tudja előre, ho-

gyan halad tovább a  szövege.” Ezért a  szövegkezelé-
sért – jegyzi meg a recenzens – „sejthetőleg nem lé-
nyegtelen mértékben felelős a  számítógép mint író-
eszköz is” (Esterházy nemhogy a Bevezetés idején, de 
később sem élt a számítógépes szövegírással, ettől füg-
getlenül ez a megjegyzés érdekes viszonylatokat pen-
díthet meg a posztmodern szövegalkotási technikák 
mediális önszimulációjáról).20 A recenzens finom és 
találó megállapításait annyival érdemes kiegészíteni, 
hogy a „nouveau roman” emlékezete nagyon is fon-
tos szerepet játszik A próza iszkolásában.21

Másik fontos és nívós kritikusa, az irodalomtudós 
Lothar Müller (a Süddeutsche Zeitung kolumnistája) 
nekrológjában Joyce és Wittgenstein neveit említi Es-
terházy fő inspirálóiként, és „mindenekelőtt a közép- 
és kelet-európai irodalom tradícióit”.22 2001-es cik-
kében a Harmonia Caelestis egyik fő mintájaként pe-
dig Danilo Kiš A holtak enciklopédiája című regényét, 
annak „megbízhatatlan elbeszélőjét”, „ugrásszerű és 
nyelvszkeptikus” narrációját nevezi meg, megjegyezve, 
hogy „messze vagyunk itt [Esterházy művében] a saját 
gyermek- és fiatalkor újnémet-hűszívű keresztül-kasul 
vezető megírásától”. Ez a „nagy európai regény” tehát 
kortársi nézetben német mintákkal szembeni másságá-
ban értékelődik fel.23 Müller az örökség kérdését helye-
zi középpontba, éppúgy családtörténeti és történelmi, 
mint irodalmi értelemben. További fontos pretextus 
szerinte az olasz írónő, Natalia Ginzburg 1963-as re-
génye, a Családi lexikon. Esterházy itt tehát mint ke-
let- és nyugat-európai tradíciók autonóm egymásba 
fordítójaként, folytatójaként, megújítójaként jelenik 
meg. Némileg plakatív módon fogalmazva: az Ester-
házy-korpusz mintegy Kelet- és Nyugat-Európa iro-
dalmi hagyományainak, örökségének fordítási helyét, 
végbemenését jelöli.

Főleg osztrák megközelítésből minősülnek fontos-
nak Esterházy művének térségi vonatkozásai, sőt itte-
ni gyökerei: a Profil interjúkészítője kérdezi Esterhá-
zyt az Esti kapcsán „a nyelvcentrikus osztrák irodalom-
hoz fűződő vonzalmá”-ról, ahol a magyar szerző kije-
lenti, hogy Musil és Broch fontosabbak voltak számá-
ra, mint Thomas Mann és Hesse (az előbbiekhez az 
interjúkészítő hozzáteszi Bernhard nevét is, amire Es-
terházy emfatikus igenléssel válaszol, utalva A  mész-
égető című regényre).24 A Der Standard-beli nekrológ 
szerint (címe: A posztmodern irónia mestere) EP mű-
ve „amennyire magyar, annyira európai is – és osztrák 
is, mivel ennek az országnak [Ausztriának] a történel-
mét Esterházy saját hazájával természetszerűleg szoro-
san összekapcsolódónak érzékelte.”25

Összességében némi hiányérzetet hagyhat hátra 
a  recepciótörténet búvárlójában a  potenciális térsé-
gi és világirodalmi párhuzamok, illetve asszociációk 
viszonylagos szűkössége. Természetesen jó pár fontos 
európai és világirodalmi név és szöveg említést kap 
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jobbára asszociatív szinten, de mégis inkább ritkaság-
számba mennek a megalapozottabb, kifejtettebb kom-
paratív utalások és felvetések (kérdés persze, milyen 
elváráshorizont felől érzékelődik ez a szűkösség affé-
le ínségességnek – tekintve az Esterházy-művek inter-
textuális telítettségének fokát talán mégsem túl me-
rész a fenti látlelet). Ha ez így van, akkor ennek egyik 
magyarázata lehet az Esterházyhoz hű, formátumos 
kritikusok számának csökkenése. E kritikusok egyi-
ke volt a müncheni illetőségű Hansjörg Graf, több 
német kiadónál megfordult lektor és irodalmi recen-
zens, aki 1999-ben az NZZ-ben közölt tanulmány-
értékű írást a magyar prózatörténeti kontextusokról 
a  20. század utolsó évtizedeiben. Ebben az írásban 
Graf feltérképezi mondott korszakban a magyar tör-
ténelmet és epikatörténetet, reflektálva az irodalom 
történelmi lehetőségfeltételeit és szubtextusait. Sor-
ra veszi a következő szerzőket: Mészöly (itt asszociá-
ciókat fogalmaz meg térségi értelemben Schnitzlerre, 
Krležára és a lengyel Józef Wittlinre), Nádas, Konrád, 
Krasznahorkai, Kertész, Esterházy (a végén utalva az 
akkoriban a zürichi Amman kiadónál frissen megje-
lent Bodor-regényre, Az érsek látogatására is).26 Ilyen 
széles körű és alapos, mélyreható kontextualizálása és 
tárgyalása magyar elbeszélő műveknek a német nyel-
vű feuilletonban nem nagyon keletkezett azóta sem.27 
E feuilleton nagy része jóval szerényebb ismeretekkel 
operál a magyar prózairodalmi termésről (vagyis nem 
csak Esterházyról). Markáns javaslatot fogalmaz meg 
NZZ-beli cikkében ugyanakkor a bánáti származású 
Richard Wagner Esterházy műveinek kelet-közép-eu-
rópai kontextualizálására, alcíme szerint „Esterházy ke-
let-európai iróniája” apropóján: regionális értelemben 
átfogó motívum lehet szerinte az apafigurával törté-
nő szembenézés szükségessége (Kafkára, Kunderára, 
Gombrowiczra és Kertészre hivatkozva, ahol utóbbi 
a  „kelet-európai kis államlélek apakomplexusá”-ról 
szól).28 Ez a felvetés akár adalék is lehet a térség tör-
téneti, illetve irodalmi antropológiájához, eme antro-
pológiák kiazmusához.

A német nyelvű kritika fő kérdése az lesz, miként 
közvetíthető az Esterházy-szövegek történelmi profil-
ja (mind intern-tematikus, mind extern-kortársi érte-
lemben, vagyis mind a művek témájának, mind létre-
jövésük történeti feltételeinek és kiváltóinak szintjén), 
történeti metonímiái e szövegek nyelvi-irodalmi telje-
sítményével és jellegzetességeivel (és fordítva). Ha rang-
sorolni kellene a kritikákat, minden bizonnyal fontos 
szempontként merülne fel, miképpen realizálják e ki-
hívást, és milyen módon, mely komplexitásfokkal pró-
bálnak meg eleget tenni e közvetítés végrehajtásának, 
artikulációjának. Nem kevésbé fontos kérdezési szem-
pont lehet a történelem, a történelmi tudás autoritása 
és utóbbi határainak fürkészése az Esterházy-recepci-
óban, ha és amennyiben akad példa ilyenre.

Esterházy olvasása a  német nyelvű feuilletonban, 
mint fentebb említettem, kettős tendenciát mutat, egy-
részt a térség történeti archeológiájának faggatása az 
Esterházy-művek fő érdekeltsége a kritika jelentős vo-
nulata szerint, másrészt műveinek nyelvművészeti tel-
jesítménye áll több mérvadó kritikai diskurzus hom-
lokterében. A következőkben először ez utóbbi irányt 
kell röviden bemutatni.

Esterházy mint nyelvművész

Ebben az irodalomolvasási távlatban Esterházy szinta-
xisa éppúgy méltatásra lel, mint prózájának az egyes 
szavak szintjén is megnyilvánuló nyelvi atmoszférá-
ja. A  magyar szerző egyik, mind nyelvi, mind kul-
turális, de irodalmi szempontból is legbensősége-
sebb értője a magyar származású, ausztriai és német-
országi évtizedek után 23 éve Svájcban élő Zsuzsan-
na Gahse, aki fordította is nagyon fontos szövegeit. 
Az NZZ-be írott nekrológjában Gahse megvilágító 
és szuverén módon tárja fel Esterházy írásművésze-
tének fő jellegzetességeit és forrásait: olyan prózáról 
van szó szerinte, amelyet alapvetően a nyelv lehetősé-
geinek kiaknázása éltet (Esterházy „fő élvezetét a ma-
gyar nyelv jelentette, amelyből mondhatni mondat-
ról mondatra újdonságokat tudott kinyerni”). E szö-
vegek precizitása „nemcsak a tartalmak és a struktú-
rák”, de minden egyes mondat szintjén megfigyelhe-
tő.29 Gahse utal a fordítástapasztalatra is, a magyar és 
német szintaxis közötti differenciákra, valamint arra, 
milyen gyakran tárgyalták a  fordítás konkrét kérdé-
seit a szerzővel (ezt más fordítók is meg szokták erő-
síteni).30 Nem utolsósorban a Bevezetés fontosságára 
is felhívja a figyelmet, amely mű vegyes fogadtatásra 
lelt a német nyelvterületen.31

Svájcban maradva: a  részben magyar származású 
svájci írónő, Ilma Rakusa szerint Esterházy olvasása 
alapvetően szavai ízlelésével egyenértékű.32 A nyelv te-
hát mintegy testies effektusokban, sőt testies hatóerő-
ként nyilvánulna meg az olvasásban. Rakusa egy ko-
rábbi cikkében a Semmi művészet kapcsán a különbö-
ző beszédmódbeli és modális szólamoknak és ezek vál-
tásainak gazdagságában látta Esterházy írásmódjának 
összetettségét és hatásesztétikai pregnanciáját: „a stílu-
sok, tempuszok, tonalitások, sőt temperatúrák váltoga-
tása (szenvedélyes-lázas és cerebrális-hűvös, hiperboli-
kus-felvágós és pedáns-precíz között)”.33

Az osztrák Anton Thuswaldner pedig a szavak sík-
ján figyelmez Esterházy nyelvművészetének evokatív 
teljesítményére, itt is gasztronómiai-agrárius metafo-
rával élve: „Csak akkor, ha teljességgel ráhagyatkozunk 
a nyelvre, ráhallgatunk a szavakra, rejtett gondolataik-
ra és tudatalatti jelentéseikre fülelünk, kerülünk közel 
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Esterházyhoz. Ez a szerző szavakat mint héjas gyümöl-
csöket gyűjt és gondosan szétosztja különös-rendkívüli 
prózájának szántóföldjén.”34 Feltűnő, hogy az osztrák, 
svájci, esetleg délnémet kritikusok többször olyan me-
taforákhoz folyamodnak, amelyek valamiképpen Es-
terházy nyelvének (mint nyelvnek, nem pusztán a fel-
idézett jelentésnek vagy trópusnak) érzékletességét pró-
bálják meg artikulálni.35 A nyelv érzékletességi effek-
tusai iránt tanúsított érzékenység regionális eloszlás-
ban mutatkozik meg.

Olybá tűnik, az igényesebb kritika távlatából azért 
értékelődik fel Esterházy nyelvteremtése és szövegke-
zelése, mert mintegy kitágítja az írhatóság mezejét, 
abban az értelemben, hogy a nyelv eddig nem sejtett 
dinamikus potenciálját evokálja, ugyanakkor hagy-
ja beszüremkedni a nem-írhatót is a szövegesülésbe. 
Visszatérő szólama a kritikai befogadásnak Esterhá-
zy írásmódjának könnyedsége, légiessége, graciozitása. 

„Esterházy az írás könnyedségének partizánja”, aki „az 
űr peremein graciózusan táncol”, írja róla az NZZ 
kritikusa, Samuel Moser.36 Esterházy írásmódjának 
eme kötetlensége vélhetőleg legalább két funkciót 
tölthet be: egyrészt a nyelv közlésképességének elmé-
lyítését és intenzifikálását jelenti, oly mód azonban, 
hogy ebbe folyamatosan belejátszanak a nem-írható, 
avagy a nem-mondható effektusai (az írás az írható 
és a nem-írható közötti valamifajta kölcsönhatásból 
táplálkozik, illetve ezt az interakciót, interpenetrációt 
viszi színre), másrészt a fikció eseményét,37 a nyelvi 
fikcionalitás, a fikcióképződés mint egyfajta határát-
lépés rögzíthetetlen megtörténését. 2000 után szin-
te nincs recenzió, amelyik ne idézné a  Harmonia 
Caelestis nyitómondatát – éppen a fikcionalitás sze-
repe kapcsán, önértelmező közlésként olvasva – mint 
poétikai maximáját, sőt poetológiai kiáltványát az 
Esterházy-féle irodalmi beszédmódnak és elbeszé-
lői magatartásnak: „Kutya nehéz úgy hazudni, ha az 
ember nem ösmeri az igazságot.” Ez a mondat afféle 
affirmatív toposszá, netán közhellyé rögzült az Ester-
házy-kritikában – ugyanakkor nem nagyon találkoz-
ni olyan kritikai ítélettel, amely reflektálná e mon-
dat azon előfeltevését, hogy a hazugság itt mégiscsak 
kognitív, kevésbé performatív mivoltában jelenik meg, 
ennyiben szűkre szabja a  nyelvi performativitás ér-
telmezhetőségét.38

Az Esterházy-féle írásmód és szövegkezelés azért le-
het ennyire kötetlen-légies, mert nagymértékben vi-
seli magán a  beszédszerűség jegyeit, ahogy ezt Kul-
csár Szabó Ernő, illetve Bónus Tibor alaposan bemu-
tatták és elemezték különböző implikátumaival egye-
temben. Ez a (másikhoz odaforduló) beszédszerűség 
mintegy elébe megy a  sokszólamúságnak, és kondi-
cionálja, evokálja annak médiumaként  – itt aligha-
nem magát az idézés praxisát, az intertextuális írás-
mód gyakorlatát is.39

Érdekes megfigyelést fogalmaz meg a német (bajor)–
amerikai irodalomtudós, Hans Ulrich Gumbrecht Es-
terházy elbeszélőjéről és elbeszélési módjáról (a Sem-
mi művészetről írva): szerinte ezeket „a szavak osztrák–
magyar értelmében” „barátságos és invitáló” módusz 
jellemzi, amely a „hosszú és kellemes ritmus által át-
járt” mondatok síkján nyilvánul meg.40 Az írás zárla-
tából ítélve Gumbrecht az Esterházy-próza emlékezet-
be történő beíródásának esélyeit is a mondatok síkján 
latolgatja, akárcsak Eberhard Rathgeb a  Harmonia 
Caelestis kapcsán.41

Megfigyelhető mind a magyar, mind a német nyelvű 
recepció alakulásában, hogy az első évtizedek posztmo-
dern szövegköziség- és idézeteufóriája után42 Esterházy 
írásmódjának szisztematikus nyelvszemléleti alapjaira 
térnek ki, a beszédszerűség és az anagrammatikusság 
vonatkozásában.43 Itt például az anekdotikus hagyo-
mány játszik ismeretesen fontos szerepet, ahogy az Es-
terházy karakterképző műveiben, a Termelési regénytől 
a Kis Magyar Pornográfián át a Harmonia Caelestisig 
megfigyelhető. Esterházy tübingeni poétikai előadásai 
kapcsán le is szögezi az FAZ recenzense: „Az inszisztálás 
a  kontingens és anekdotikus mozzanaton ugyanak-
kor nem mást hív elő, mint a nyelv teljes gazdagságát 
[Fülle].”44 Egy német recenzens „az eltévedés és ugyan-
akkor az elidőzés nyelv-paradicsomai”-ról beszél Ester-
házy művei kapcsán.45

A  fentiekkel függ össze, hogy számos kritikus ab-
ban látja az adekvátabb Esterházy-olvasás esélyeit, ha 
számot vetnek a művek nem-lineáris elbeszélésmód-
jával, a narratív konvenciók túllépésével, kiforgatásá-
val, szubverziójával. „Barokk mozaikszerűséget” em-
leget az Aargauer Zeitung recenzense a lineáris elbe-
szélés meghaladása, felforgatása kapcsán.46 Ebben az 
összefüggésben Esterházyt az elbeszélés, elsősorban 
a  regény műfaji mintáinak megújítójaként méltat-
ják, leginkább reflektált módon főleg Lothar Müller, 
aki a Harmonia Caelestis kapcsán a családregény ge-
nealógiai mintájának és a  történelmi regény elbeszé-
lői szokásrendszerének megújításáról, az Esti kapcsán 
pedig – Kosztolányi Esti Kornéljának nyomdokain is 
haladva – az önéletrajzi regény, egyáltalán a regény új-
raírásáról értekezik.47

Esterházy írásmódjának, irodalmi beszédmódjának 
sokszólamúságát, a nüanszok fontosságát alighanem az 
az Andreas Isenschmid látja a legjobban, aki példaér-
tékűen reflektálja az Esterházy-szövegeknek megfelelő 
olvasói tevékenység előfeltételeit, pl. éppen „a cselek-
mény vezérfonaláról” való részleges lemondást. A Sem-
mi művészetről szólván megjegyzi, hogy „keményvo-
nalas americanorealisták még csak nem is álmodnak 
azokról az emocionális árnyalatokról, amelyeket Es-
terházy elér elbeszélői eljárásával”. Ezek az emocioná-
lis valőrök az intimitás és a szégyen, amelyek megírá-
sa sosem harsány vagy voyeurisztikus, hanem diszk-
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rét módon történik. Isenschmid tehát a par excellen-
ce legnehezebben megragadható affektív-testi rezdülé-
sek nyelviesítésében látja Esterházy írásművészetének 
egyik fő teljesítményét. „Nem tudok elképzelni ma-
gamnak más írót, aki ennyire delikát, szégyentől és 
félelemtől megszállt témákról olyannyira elfogulat-
lanul, szabadon, emberien és szeretetteljesen tudna 
írni, mint Esterházy. És erre ő természetesen csakis 
»hóbortjai« alapján képes, vagyis azért, mert sosem 
esik át autenticitásba [Eigentlichkeit], hamis pátosz-
ba vagy szentimentalitásba, hanem mindezeken át-
fújja kitérői játékos-ironikus levegőjét, anélkül hogy 
viccfaragóvá válna.”48 A légies, játékos, ironikus írás-
mód tehát egyáltalán nem áll ellentétben komoly, sú-
lyos, netán tragikus témákkal, sőt ezek igazán össze-
tett és méltó médiumának minősül – ahogy ezt töb-
ben is megfogalmazzák a recepcióban. Legkésőbb az 
Esti kapcsán arra is fény derül a német nyelvű recepci-
óban is, hogy Esterházy eme szemléleti és nyelvi hori-
zontjának – a veszteségtapasztalat vagy a tragikus mi-
nőség nem-tragikus mondhatóságának – elsősorban 
vagy leginkább szemléletformáló érvénnyel Kosztolá-
nyi az elődje.49

Ezek tehát a fő motívumok a befogadásban Ester-
házy szövegeinek irodalmi-nyelvművészeti nóvumát 
és sajátszerűségét illetően: az írás könnyedsége, graci-
őz, lebegő kötetlenség, az elbeszélés narratív konven-
cióinak felülírása, a regény műfaji mintáinak újraírá-
sa, a  fikcionalizálódásnak a  szövegképződésben, en-
nek esztétikai érzékelésében való nyelvi színrevitele, 
a nyelv érzéki észlelésének felszabadítása. Persze nem 
feltétlenül értenek egyet a kritikusok egyik vagy má-
sik aspektus valorizálását illetően: pl. Ilma Rakusa az 
Estiből hiányolja a narrációt,50 míg a neves germanis-
ta Ernst Osterkamp megértőbben viszonyul a cselek-
mény elvének leépítéséhez, Estit „az irodalom repre-
zentánsa”-ként értelmezve.51 Cserébe viszont szerinte 
a számos rájátszás a német olvasónál tanácstalanságot 
vált ki – az Esti struktúrájának nagyfokú redundanci-
áját tekintve (kivéve az Esti Kornél címmel a kötet kö-
zepén helyet foglaló, tizenkét darabból álló novellafü-
zért) ez alighanem a magyar olvasóra is állhat. Érdekes 
és megfontolandó Osterkamp észrevétele a Kosztolá-
nyi-féle Esti Kornél és az Esterházy-féle Esti különb-
ségéről: előbbit a szocialitás jellemzi (utalva a kávéhá-
zi kultúrára), míg a posztmodern Estire inkább a ma-
gányosság áll.

Többször visszatér egyes Esterházy-művek átlátha-
tóságának kérdése a recepcióban: pl. a Bevezetés „ösz-
szeszálazási és -illesztési architektúrája” „némileg át-
láthatatlan”-nak minősül a  Nürnberger Zeitung re-
cenzense számára,52 míg a  Neue Zürcher Zeitung 
kritikusa az idézetek szervességét firtatja, szóvá teszi 
a feszültségüket a „saját” szöveggel, illetve Esterházy 

„játékos viccességé”-vel szemben az Emlékiratok köny-

vének mint ugyanabban évben megjelent, „keserűen 
komoly monumentális világirodalomnak” adja a pál-
mát.53 A Nürnberger Nachrichten kritikusa pedig va-
lószínűtlennek véli, hogy a Bevezetésnek „széles olva-
sóközönsége” lehetne a  „nyitott Európában” (esze-
rint zárt, értsd: totalitarista társadalmaknak nyitott 
művekre, nyílt társadalmaknak viszont netán zár-
tabb, legalábbis iránymutatóbb művekre lenne szük-
ségük?).54 A  monumentális szövegstruktúra átlátha-
tóságának, szervességének, motiváltságának, funkci-
onalitásának kérdése felbukkan a Harmonia Caelestis 
kapcsán is, pl. Lorenz Jäger az FAZ-ben a Tanácsköz-
társaság regénybeli tematizálását emeli ki pozitív hang-
súlyokkal, sok elbeszélői üresjárat ellenében.55 Andreas 
Breitenstein az NZZ-ben meglehetősen kritikus-pole-
mikus távlatból veszi górcső alá a regényt, alapvetően 
a tárgy – családtörténet, történelem stb. – artikuláció-
jának fenyegetettségét látva a regény mint „illuzionáló/
dezilluzionáló masinéria” által. És itt is megjelenik az 
imént említett korszakellentételezés logikája: „a radi-
kális irodalmi dekonstrukció korábban értelmes volt 
mint szellemi önvédelem, posztideológiai korszakunk-
ban viszont csak növeli az uralkodó rossz végtelensé-
get. Az irónia problematikus lesz ott, ahol ideálokat 
bomlaszt fel hamis illúziók helyett.”56 A posztmodern 
irónia és nevetés nem véd meg a történelemtől, külö-
nösen 9/11 után, írja a  recenzens. Figyelmeztető le-
het ez a kritika olyan (éppenséggel magyar) olvasatok 
számára (is), amelyek csak ujjbeggyel érintgetik a re-
gény második részének a történelmi szenvedés és tra-
gikum sűrűjéből merítő fejezeteit. A regény összessé-
gére nézve azonban Breitenstein írása inkább egyszerű-
sítőnek mondható, ezen túl irodalmi írásmód és (poli-
tikai, ideológiai) korszaktapasztalat nem problemati-
kus megfeleltetését állítja, végső soron instrumentális 
funkcióban láttatva az irodalmi közlésmódokat, ezek 
játékkomponensét.

Strukturálisan hasonló fenntartás fogalmazódik 
meg a  textuális és nyelvi játékok motiváltsága kap-
csán Isenschmidnél az Estiről, ismét elvi összefüggé-
sekbe ágyazódva: „Esterházy legjobb könyveiben vic-
cének/szellemességének játéka gyámponttal bír. A vicc 
komoly ellendarabon dolgozza ki magát: a családtör-
téneten a  Harmonia Caelestisben, a  pártdiktatúrán 
a Termelési regényben, az anya életén és halálán A szív 
segédigéiben és a Semmi művészetben. Ebből a  szem-
benállóból nyeri Esterházy féktelen szellemessége fel-
szabadító funkcióját. Az Estiben hiányzik ez az ellen-
darab. Itt a  játék csak önmagával játszik. A  felrázás 
semmit sem ráz meg, és üres gesztussá lesz.”57 Ehhez 
képest a Nürnberger Zeitung recenzense viszont azt 
emeli ki, hogy az Esti nagyon is komoly témákkal fog-
lalkozik, „az élet egész halálos komolyságával szembe-
sít”.58 Valóban, a könyv tulajdonképpeni mű jellegű 
gerincét adó novellák több irányból (az antropológi-
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ai differencia mentén és arra merőlegesen) is körüljár-
ják a halálmotívumot, különböző kutyák elpusztulá-
sától a jó barát elhunytán keresztül az elbeszélő/szer-
ző virtuális haláláig. Nem beszélve arról, hogy a dik-
tatúra (hatásainak) szociálpszichológiai értelmezése is 
releváns szerepet játszik pl. a Második fejezet, melyben 
Esti Kornél tökéletes élete, avagy Pierre Ménard, a ma-
gyar Don Quijote szerzője című fontos darabban. Ko-
molyabb téteket érint a  játék önmagában elégséges 
voltának aggálya strukturálisan rokon összefüggésben 
(egyfajta nárcizmus értelmében) a Javított kiadás ese-
tében: Ilma Rakusa szerint apja ügynökmúltja feldol-
gozásának kihívásával szemben Esterházy kudarcot 
vall (irodalmi értelemben!), aminek az a fő oka, hogy 
apjával szemben ugyan fel tud venni (lélektani) dis-
tanciát, önmagával (és mesterségével) szemben azon-
ban nem igazán.59

Esterházy prózája mint a történelem 
(írásának) archeológiája

A fenti példák némelyikében már megjelentek a tör-
téneti és térségi összefüggések és jelentésrétegek szere-
pére tett hivatkozások, most ezekhez kell odafordul-
ni, mindeközben azonban alapvetően azt firtatva, ho-
gyan mutatkozik meg a német nyelvű recepció néze-
téből a regionális-történeti tapasztalat valóban irodal-
mi igényű artikulációja az Esterházy-prózában.

Messzemenő konszenzus uralkodik arra nézve, hogy 
Esterházy művei a kelet-közép-európai történelem ta-
pasztalatából és ennek különböző kulturális és tudás-
konfigurációiból nyerik szemléleti motivációikat.  – 
A kritika Esterházy pályakezdését, elsősorban a Terme-
lési regényt (amely 2010-ben jelent meg Terézia Mora 
fordításában, és élénk méltatásban részesült) a  szoci-
alista realizmustól való eltávolodás (avagy inkább az 
azzal szembeni ellenállás),60 sőt annak műfaji mintái, 
diszkurzív rendjei, nyelvi-narratív kódjai szubverzív 
aláaknázásaként értelmezi. Csak kevés recenzió szá-
mol a közelebbi magyar epikatörténeti kontextussal, 
azzal a ténnyel, hogy a szocialista realizmusnak neve-
zett írásmód a hetvenes évek végén már régóta nem volt 
egyeduralkodó a magyar irodalmi kommunikációban – 
mint ahogy azzal sem, hogy a Termelési regény vonat-
kozó mintái az ötvenes évekből származnak. A regényt 
alapvetően gesztusként, a szocialista politikai rendszer-
rel szembeni ellenállásként, a represszió megkerülése-
ként értik, ez a vélekedés 2017-ben is megerősíttetik.61 
Paul Jandl is alapvetően politikailag olvassa a Termelési 
regényt, ugyanakkor hangsúlyozza, a regény „saját öko-
nómiával bír”, „az öröm [Lust] ökonómiájával”.62 Új-
fent Isenschmid értő recenziója jár legelöl olvasói ér-

zékenység terén, hangsúlyozva, hogy a regény koránt-
sem tendenciózus rendszerkritikát, „moralisztikus vi-
lágnézeti etikát” működtet, máig ható frissessége en-
nek köszönhető.63

A Die Welt nekrológja szerint – széles körű véleke-
dést visszhangozva – Esterházy „témája Kelet-Közép-
Európa bonyolult, törések által meghatározott törté-
nelme volt.”64 Paul Jandl szerint a Kardozós változat 
nem mást kínál, mint egy „magyar nemzetantropoló-
giát”,65 amit a magyar történelmet értelmező sommás 
mondatokat idézve a könyvből vél alátámaszthatónak, 
az elbeszélőt megfeleltetve a szerzőnek. Esterházy mint-
egy meghaladja e könyvében a „magyar melankóliát”, 

„szenvedéllyel” helyettesítve a „pátoszt” (e tézisek poli-
tikai felhangja, mint oly gyakran 2010 után, természe-
tesen nem hallható félre). Ezzel meg is érkeztünk a re-
cepció egyik fő vezérmotívumához, toposzához, klisé-
jéhez: melankólia és irónia kettősségéhez. A befogadás 
jelentős része bíbelődik azzal, hogy bizonyítsa, de leg-
alábbis deklarálja, miszerint Esterházy ezt a kettőssé-
get oldja fel vagy lép túl rajta. Breitenstein szerint Es-
terházy művei szisztematikusan „aláássák tragikum és 
irónia dichotómiáját”, amely kettősséget geotörténelmi 
és -kulturális összefüggésbe ágyaz, az irónia eredetileg 
a történelem utáni időszakba megérkezett nyugat-euró-
pai mentalitás jellemzője lenne, míg a tragikum a tör-
ténelemtől inkább érintett kelet-európai régió életér-
zését és identitását határozná meg. Vagyis irónia és tra-
gikum/melankólia egymásba fordítása vagy közvetíté-
se mondhatni geotörténeti anakróniát másol, Euró-
pa két felének egymáshoz közelítését szolgálná, talán 
így lehetne összefoglalni az irodalmi írásmód szemlé-
leti komponenseinek tétjeit – ami egyúttal Esterházy 
kanonizációját is érthetőbbé tenné. Richard Wagner 
szerint Esterházyra olyan melankólia jellemző, amilyen 

„csak az ironikusnak adatott meg”.66 Ugyanakkor a Ja-
vított kiadás az irónia határait mutatja meg. Utóbbi 
nehézség azzal a megjegyzéssel egészül ki a német szo-
ciológus és publicista Lorenz Jäger kritikájában, hogy 

„egy nagy írótól megkívánjuk tárgyai átgondolt elméle-
tét is” (ez „nem intellektualisztikus előítélet”), ugyanis 
szerinte Esterházynak nem jut eszébe „pregnáns ötlet 
a legnagyobb áruló figurájára”.67 Jäger egy másik, két 
héttel későbbi cikkében a Békedíj átadása alkalmából 
arról ír, ez a díj annak szándékát jelzi, hogy Nyugaton 
meghalljanak olyan hangokat is, amelyeknek „a múlt 
másik, errefelé nem ismert történelmét kell elmesélni-
ük”.68 A kelet-közép-európai távlat a történelemre te-
hát fontos hozzájárulás lehet az egyesült Európa önké-
péhez. Jäger azt is felveti, „érdemes lenne a nyomába 
eredni annak a mélyebb iróniának, amely egy arisztok-
rata életét nemcsak a kommunizmusban, hanem a de-
mokráciában is fémjelzi”. És valóban, amennyire do-
minánsan a megvalósult szocializmussal szembeni el-
lenállásként vagy ama politikai és társadalmi rendszert 



89

kondicionáló diszkurzív rend szubverziójaként értik Es-
terházy 1989 előtti műveit, olyannyira hallgat a német 
nyelvű kritika is (avagy netán maguk a fikcionális Es-
terházy-művek?) az 1990 utáni időszak (éppen a de-
mokrácia égisze alatt jelentkező) társadalmi-politikai 
dilemmáiról, leszámítva a főleg 2010 után elszaporodó 
(inkább gesztusjellegű, nem analitikus, ekként semmi-
be nem kerülő obligát) oldalvágásokat a magyar kor-
mány kurzusa felé.69

A Süddeutsche Zeitung 2005-ös cikke (ami egy Es-
terházynál tett látogatásból és interjúból keletkezett) 
arról ír, hogy a kelet-európai posztmodern „lényegesen 
politikusabb volt, mint nyugat-európai párja, és nyelvi 
játékjellege telve volt egzisztenciális komolysággal, mi-
vel az esztétikai virtuozitás kockázatos antiideologikus 
gesztust jelentett: a derű [Heiterkeit] mint eszköz, meg-
vonni magát a  rendelkezhetőségtől.”70 Eltekintve at-
tól a kérdéstől, milyen lehet ez a  (politikailag moti-
vált?) derű pártállami körülmények között, érdeme-
sebb arra utalni, hogy itt is az irodalmi közlés rögzít-
hetetlensége íródik be instrumentalisztikus funkció-
ba. A „Heiterkeit” mozzanata osztrák kontextusban is 
tematizálódik, sokatmondó módon éppen egy többér-
telmű szójáték révén is: a Der Standard kritikája a Has-
nyálmirigynapló német fordításáról az Aus heiterem 
Himmel („Derült égből”) címet viseli.71

Azt lehet mondani, melankólia és irónia kettősségé-
nek alakzata történelmi impregnáltság és történelmen 
túliság kétirányúsága mellett egy másik metaszinten 
mintegy leképezi egyfelől térségi történeti, másfelől iro-
dalmi antropológia összefüggéseit. Vagyis a melankólia 
a történelmi impregnáltság indexeként, az irónia az iro-
dalom vagy irodalmiság trópusaként figurál. Amennyi-
re toposszá szilárdult Esterházy művei kapcsán e ket-
tősségnek az áthidalási alakzata (az Esterházy-szövegek 
mintegy e – történeti, térségi, antropológiai – duplicitás 
meghaladásának ígéreteként funkcionálnak), olyany-
nyira kevés a kidolgozottabb kísérlet történelem és iro-
dalom viszonyának a szövegiség működésmódja alap-
ján való konceptualizálására. Kézenfekvő lenne példá-
ul a gyász és melankólia kapcsolatáról értekező Freud-
ra (vagyis egy másik térségi szerzőre) támaszkodni, aki 
szerint a melankólia (mely egyszerre a gyász latenciája 
és önreflexív, sőt a gyász énje ellen forduló hatványo-
zása) bonyolultságát az „ambivalenciakonfliktus”-nak 
köszönheti.72 Érdemes lehet ezt összevetni a történelem 
vége képzetével mint a gyász alakzatával: a melankólia 
egyszerre számol a történelem egy bizonyos szubjek-
tumának, felfogásának vagy korszakának berekesztő-
désével, ugyanakkor a történelem nem-megszűntével.

Esterházy irodalmi beszédmódját mint a történelmi 
tudás és tapasztalat írásának nem-instrumentalizálható 
médiumát úgy megvilágító, mint összetett módon 
Thuswaldner mutatja meg bizonyos, egyszerre eldönt-
hetetlen módon referenciális és szimbolikus modulok 

cserélgetésének dinamikai elemével hozva összefüg-
gésbe a  történelem írhatóságának poétikai kérdése-
it: „Esterházynál a magyar történelmet multifunkcio-
nális felhasználhatóságú spotok formájában tapasztal-
juk meg. A  valóságrészecskék kicserélhetőek, egyet-
len szféra sem áll egyedül önmagában, mindig adódik 
kapcsolat más szférákhoz. Magyarország nem pusztán 
Magyarország, hanem továbbgondolják, továbbasszo-
ciálják.”73 Ilyen irodalomkritikusi horizont szükséges 
ahhoz, hogy fény derüljön a nyelvi imagináció stabi-
lizálhatatlansága és a történelem értelmezésének rög-
zíthetetlensége közötti mély kapcsolatra, e kapcsolat 
nyelvművészeti lehetőségfeltételeire.

Ezért kerül szóba többször a  recepcióban maga 
az irodalom dimenziója, az irodalmi jelenség, vagyis 
Esterházy művei azt is elérik egyes kritikusoknál, 
hogy elvi síkon reflektálják az irodalom mibenlét-
ét, éppen az elbeszélés irodalmiságának önreflexív és 
metanarratív mozzanatai felől, a mondhatóság és ír-
hatóság, a  szövegesülés, szöveggé fogalmazás és for-
málás határmezsgyéi felől is. Utóbb, főleg az Esti kap-
csán állapították meg, Ilma Rakusa szavait kölcsönvé-
ve: „Középponti itt a kérdés, hogyan függ össze élet 
és írás, hol kezdődik az egyik, hol szűnik meg a má-
sik.”74 Kathrin Lauer cikke a Márk-változatról a gye-
rek elbeszélő némaságát úgy értelmezi, hogy ez „alig-
hanem a  szóval szembeni tiszteletből” fakad. Végül 

„leckét” olvas ki ebből „az irodalom lényegére” nézve, 
„azaz: egy metatörténetet”. Ebben a nézetben ez a kö-
vetkezőt jelentené: „A fikció és a metafora bűncselek-
mények, bánat/gyász vagy szerencsétlenség után ke-
letkeznek, amelyektől szublimáció útján szeretnének 
megszabadulni.”75 A Die Zeit kritikusa nekrológjában 
így vélekedik: „Esterházy Péter irodalmát sosem lehe-
tett elmesélve összefoglalni [nacherzählen], ám talán 
éppen itt kezdődik az irodalom egyáltalán, főleg olyan 
irodalom, amely oly erősen a nyelvben és az ironikus 
nyelvkételyben él, mint az övé. Nyelvem határai vilá-
gom határait jelentik, mondta Wittgenstein, és Ester-
házy ezeken a határokon mozgott egy varázsló huncut 
és csintalan örömével, aki hirtelen eltüntet egy szót, egy 
mondatot, egy poént, jelentéseik körül cselezik, avagy 
ezeket ugyanazzal a hátsó gondolattal máshova csem-
pészi, ahogy ezt más szerzők szövegrészleteivel is tet-
te.”76 Az irónia itt tehát metapoétikai trópusként ér-
telmezhető, a nyelvi közlés, a verbalizáció és újabb sí-
kon a  szövegesülés határaival szembesít, avagy ezek 
a határok termelik ki az ironikus effektusokat. Ezzel 
melankólia és irónia összekapcsolódása a szövegesülés 
(fikcionalitástól átitatott, illetve fikcionális effektuso-
kat generáló) vakfoltjaira, szüneteire, hiányaira, titka-
ira, illetve a nyelv kimondatlanjára utalhat, ahogy er-
re alább ki kell térni.

Az eddigieket formalizálva megállapítható, hogy 
Esterházy olvasásában, eme olvasás alapvető tétjeit il-
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letően a következő oszcilláció, illetve interpenetráció 
figyelhető meg: az irodalom, bizonyos irodalmi vagy 
stílusgesztusok határai mutatkoznak meg a  történe-
lem felől (vagy antropológiai határtapasztalatok felől 
is)77 – és fordítva, a  történelem hermeneutikai auto-
ritásának korlátaira derülhet fény az irodalmi imagi-
náció és nyelvi potencialitás felől. Utóbbi ugyancsak 
a nyelv történeti létmódjának függvénye, kevésbé va-
lamely önelvű esztétikai képzelőerő szuverenitásáé. Er-
re következzen egy példa.

Viszonylag ritkán kerülnek szóba tehát az Esterhá-
zy-művek jelentésrétegeinek transzepochális, netán 
antropológiai vonatkozásai, egy markáns kivétel lehet 
a Wiener Zeitung nekrológja, amelyben Oliver Leh-
mann a következőképpen fogalmaz: „Ám hogyha léte-
zett olyasvalami, mint Esterházy élete témája, akkor az 
önmaga újra és újra megújított kikérdezése volt indivi-
duum és társadalom viszonyáról.”78 Az „elvi udvarias-
ság” az, amely a két pólus közötti közvetítést szavatol-
hatja,79 amely ugyanakkor „hozzávetőlegesen/melléke-
sen (párhuzamosan)/időlegesen” („beiläufig”, egyfajta 
nem-rögzített „talán” értelmében) megy végbe: „a hoz-
závetőlegesség/mellékesség sokkal elevenebben képezi 
le az emberi gondolkodás működésmódját annak ih-
letettségeivel és asszociációival, mint egy mégoly pre-
cíz ábrázolás egy cselekvési maxima igézetével. Ebben 
az értelemben Esterházy Péter irodalma körülbelüli/
mellékes, azaz mélységesen emberi volt.”80 A szerző itt 
kardinális, egyszerre regionális kultúrtörténeti forrását, 
ugyanakkor nyelvi működésmódját találja el az Ester-
házy-féle nyelvi szólamkonfigurációnak. A „beiläufig” 

„közömbös”-t is jelenthet (a „tetszőleges”, „jelentékte-
len”, „lényegtelen” értelmében), ami a  magyar olva-
sónak legkésőbb itt eszébe juttathatja azt a bizonyos 

„észrevétlenül elhelyez”-ett „közönyösnek látszó szót”, 
amely Esti Kornél „erkölcsi fölfogásának” alapja, és 
amelynek irodalmi hatástörténeteként az Esterházy-
œuvre számos darabja és rétege értelmezhető.81 Arról 
az „udvariasság”-ról van szó, amely – akár a benjamini 
értelemben – „cél nélküli eszköz”-ként is felfogható82 – 
ez volna tehát a „derű” instrumentalizálásával nem-ösz-
szemérhető, azzal mélységesen heterogén távlat a nyelv 
kalkulálhatatlan és nem-megjelenő eseményszerűségére!

Exkurzus:  
nyelv-, hatalom- és civilizációkritika

Esterházy recepciójában a  történelmi irányultságon 
belül a politikai aspektus érdekesebb tematizálásaira 
is érdemes kitérni. Itt a nyelvkritikának a hatalomkri-
tikához fűződő mondhatni immanens viszonya érde-
kes, ahogy ezek kölcsönösen átjárják egymást. Erre már 

Gregor Dotzauer 1989-es kritikája a Fuharosokról (az 
FAZ-ben) is utalt: „Esterházy ravasz stratégiája, aho-
gyan a gyakran represszíven fellépő hatalom ellen tá-
mad, ráirányítja a figyelmet arra a tényre is, amire itt 
Nyugaton szinten egyáltalán nem figyelünk, nevezete-
sen arra, hogy a hatalom itt is létezik, csak szinte észre 
sem vesszük.”83 Egyes osztrák kritikusok (Karl Kraus 
visszaköszön) ezt erőteljesen hangsúlyozzák, például 
Ulrich Weinzierl világossá teszi (a Bevezetés kapcsán), 
hogy Esterházynál „a nyelvkritika [pl. az irónia: Ester-
házy „az irónia magyar világbajnoka”] mint hatalom-
kritika nyilvánult meg”.84 Werner Krause (a Kleine Ze-
itungban a Békedíj alkalmából) a nyelvkritika egyedi 
vonását emeli ki Esterházynál, különösen affirmatív 
módon: „mint sok más szerző, Esterházy is panaszol-
ja a nyelv eltűnését, ám ezt nem siránkozva-megha-
tódva teszi, hanem magas, finoman csiszolt mesélő-
művészettel, a bohózat és a tragikomikum módszere-
ivel.”85 Ezután pedig polemikus módon különbözteti 
meg egy korábbi békedíjazott, Martin Walser diskur-
zusától, amely distinkció egyértelmű kritikus felhan-
gokkal él szövetségi német irányban: „Esterházy olyan 
moralista, aki messze áll a mindigjók kifutójától, men-
tesen az ütlegelési kísérletektől, amelyekkel egyik előd-
je a Békedíjazottak sorában, Martin Walser próbálko-
zott, polemikusan vádoló morálbuzogánnyal páholva 
el a múltat.” Sőt, Krause ellentmond Esterházy díját-
adó laudátorának is: „Hogy a fáradhatatlan, békülékeny 
bujtogatót tegnap a díj átadásánál Michael Naumann, 
a Zeit szerkesztője mint »minden múlt idők robban-
tómesterét« méltatta, ez mégiscsak túl drasztikus volt. 
Ugyanis egy költőfejedelem, mint Esterházy, inkább 
a  szubtilis robbanószerekben bízik.” Ezen a ponton 
markánsan érzékelhetők a differenciák a német és az 
osztrák befogadás fontos tendenciái között.

Két erős kritikusi írás is (feltűnő kivételekként) olyan 
módon hozza játékba Esterházy műveinek nyelvi ere-
jét, innovatív effektusait, ami kultúr- vagy civilizáció-
kritikai téteket is bekapcsol a nyelvkritikai diskurzusba. 
Az osztrák Anton Thuswaldner az autenticitás fétisén, 
egyfajta élmény- és identitásesztétikai normán túllen-
dülő írás működését látja a magyar író műveinek ex-
ponált szövegszerűségében. (Ennek a meglátásnak az 
érvényét – mint ahogy az írás egyéb megfigyeléseinek 
produktivitását – nem lehet eléggé hangsúlyozni, mind 
irodalomolvasási nézetben, mind a mai nyilvánosság bi-
zonyos diszpozitívumainak kritikai reflexióját illetően.) 
Minden személyes tapasztalat előtt (nem után) a szó áll 
Esterházy szövegeiben, amire Thuswaldner meglehető-
sen radikális, ugyanakkor nagyon is belátható módon 
A szív segédigéit hozza példának. A szó azonban mindig 
már „előregyártott is”, azt az „igényt támasztva”, hogy 

„mindenki számára rendelkezésre álljon”, így az irodal-
mi írásnak valamiképpen az ez által az általánosság által 
fabrikált fixációk feloldása, relativizálása, az ezek tör-
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ténő túllépés lesz a movense. Esterházynál ez az idé-
zésben megy végbe,86 ahol – talán így lehetne forma-
lizálni – az idézés/idézet egyszerre közeg(képződés) és 
(nyelvi-textuális) cselekvés.

Thomas Hettche az FAZ-ben általánosabb médiakri-
tikai problémákat, az irodalmat lecserélő „életrészvéte-
li” szövegek jelenségét feszegető írásában inkább példá-
nak hozza Esterházyt az irodalmi írásra, amely szerin-
te a mű létrehozásában érdekelt, ezért meg kell külön-
böztetni „az irodalmi nyilvánosság másik formájá”-tól, 
például a blogírástól, azoktól a formáktól, ahol a „szö-
vegprodukció” mint az „életben való részesedés” plat-
formjaként prezentálja magát. Ez a fajta szövegtermelés 
szerinte az irodalomnak az internet, a digitális kultúra 
által megváltoztatott érzékelésével áll összefüggésben. 
A 2010-ben megjelent cikk eme megfigyelése könnyen 
belátható, talán nem is hat az újdonság varázsával, an-
nál inkább elgondolkodtathat viszont az ebből leveze-
tett meggondolása, különösen a „szociális média” azóta 
még kiterjedtebbé váló térhódításának tapasztalatával: 

„Azt hiszem, hogy a világháló végtelen médiabeszélge-
tése, amelybe oly sokan belebonyolódtak, és amely-
ben fogva vannak, és ami ugyanakkor mégis annyi-
ra anyagtalan és megfoghatatlan marad, mély bizony-
talanságot termel mindazzal szemközt, ami megvonja 
magát ettől a végtelen csevegéstől [Plauderei, fecsegést 
is jelent]. Következésképpen mindent, ami megvon-
ja magát ettől, teljesen idegennek és irritálónak érzé-
kelünk, mert legbelül tudjuk: csak akkor, amikor ez 
a nem komputálható és nem lefordítható, semmilyen 
fórum és olvasói kommentár által nem elérhető ide-
gen már nem fog létezni, csak akkor fog a kétely ben-
nünk, magunkban elnémulni, hogy az, amit teszünk, 
valóban annyira csodálatos-e, mint amennyire nem 
szabad ennek bizonygatásában elfáradnunk.”87 Va-
jon mennyiben volna újraolvasható a Termelési regény 
a mai digitális kultúra szöveg- és kommentártermelé-
seinek implicit kritikájaként?

A történelemfeletti

Esterházy műveinek azon fontos rétege, amely a hitta-
pasztalattal, a szent mozzanatával, az isteni instanciával 
folytatott kommunikációval itatódik át, vallási össze-
függéseket feszeget – ez a jelentéstani és performatív 
dimenzió feltűnően hiányzik a recepció által tárgyalt 
témák közül (vagy pedig csak említések szintjén kons-
tatálják). Utóbb természetesen a Márk-változat apro-
póján került szóba a hitélmény problematikája, ám né-
hány rövidebb, karakteresebb írástól88 eltekintve jósze-
rével Isenschmid az egyetlen kritikus, aki kiemelt fi-
gyelmet szentel az Esterházy-művek eme jelentéssík-
jának és nyelvi konfigurációjának. A Márk-változatról 

írott érzékeny elemzése elmélyült, úgyszólván meditatív 
recenzió, az Istennel folytatott kommunikáció, a hit-
beli összefüggések és a vendégszövegek funkciójának 
finom reflexiója és kommentárja.89 Érdekes, hogy Es-
terházy „mint teológus” nyomatékos tematizálása egy 
cseh szerző, Martin C. Putna tollából származik, aki 
szerint Esterházy művét éppen „hit és irodalom egy-
bekapcsol”-ása is egyedíti, „anélkül hogy bármelyik is 
hiteltelenítené a másikat”.90

Paul Jandl már idézett nekrológjában a következő-
képpen összegzi Esterházy életművének szerinte mo-
ralista magját vagy kisugárzását: ezt a moralistalétet 

„nem szabad összetéveszteni a pusztán morálissal. El-
lentétben ennek bigottságával, a moralistáknak semmi 
sem szent, mivel mélyreható sejtéssel bírnak a szent-
ségről. És ez alapjában véve alighanem Esterházy Pé-
ternél is így állt. Műve az élet örvényéről mesél, olyan 
centrum körül forog őrült tempóban, amely nem 
megnevezhető…”91 Szerkezetileg hasonló következte-
tésre jut Anton Thuswaldner kiváló esszéje is, arra fi-
gyelmezve, hogy Esterházy írásmódja finom distanci-
át tart a történelmi tudás általi autorizációktól, aligha-
nem éppen mélyrehatóan rétegzett beszédszerűségének, 
az írhatótól való bizonyos távolságtartásának, ugyan-
akkor a nem-írhatót sosem irodalmon kívüli fixpont-
ként vagy autoritásként kezelő nyelviségének köszön-
hetően: „Egyáltalán nem magyar kortörténetről van 
szó, messze vannak bűn és bűnhődés variációi. Ester-
házy írása egy nagy, unheimlich, ismeretlen fehér tér 
szóban gazdag körbejárásának felel meg. Akkor végül 
adódik valami konkrét, amelyben meg lehet kapasz-
kodni, itt egy epizód, ott egy hagyomány. Ezeket azért 
szólítják fel, hogy összegyűljenek, e körül a fehér tér 
körül csoportosuljanak. Bármiről is essen szó, bármi 
is legyen a tényállás, a fehér tér elnyeli az összes igaz-
ságot. Mindent kétségessé tesz, ami le van írva, ezért 
szólítanakak elő oly sok igazságot, ezért nyerik el a tré-
fa és a gúny esélyüket a fellépésre, ezért fújnak vissza 
minden lehetséges igazságot, és másikkal konfrontál-
ják azokat. És ezért hívnak elő és próbálnak ki oly sok 
nyelvi mintát.”92 Talán ez a nem-adott, nem-felmérhe-
tő fehér tér maga a fikció tere, annak metaforája, ami 
nem is annyira térként, mint inkább a leírtak és elbe-
széltek már mindig is fikcionális megkettőződésében 
fejti ki a maga hatását.   

Lőrincz Csongor 1977-ben született Csíkszeredában, 
irodalomtörténész, a berlini Humboldt Egyetem Magyar 
Irodalom és Kultúra Tanszékének vezetője.
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(Melancholie der Erinnerung. Fussnoten zur 
ungarischen Gegenwartsliteratur)

 27 Graf már 1986-ban értő és koncepciózus recen-
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(Das Budapester Spiel. Péter Esterházys 
ostmitteleuropäische Ironie)
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Berlin–Boston, 2021, 35–39.

 31 Neue Zürcher Zeitung, 2016. július 15. (Ein 
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(Wer ein Tor schießt, schlägt das Kreuz)
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„Esti” macht aus der Form des autobiografischen 
Romans eine Spiegelfechterei und zeigt dem 
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ter Esterházy bewegt sich in »Keine Kunst« im 
innersten Bereich von Scham und Intimität. Und 
kann es wie keiner)

 49 Az Esti kapcsán Martin Lüdke játékba hozza Koszto-
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Namen des Sohnes „Harmonia Caelestis”: Péter 
Esterházy zerredet (s)eine Familiengeschichte)

 57 Die Zeit, 2013. március 14. Ugyanezt az ön-
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in-prosaform.700.de.html?dram:ar ticle_
id=321293

 58 2013. július 8. (Jergius Holger: „Esti”, der neue Pé-
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lemben vett ökonómia materiális kérdéséhez 
a Termelési regényben ld. Palkó Gábor innovatív 
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Az 1964-ben született Hettche anyja egyébként 
Szudéta-vidéki német volt, ő maga pedig Musil 
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 92 Der Acker der Worthülsenfrüchte, i. m., 125.
  


