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Esterházy Péter: Egy no 
Magvető, 1995. 176 oldal, 580 Ft

Esterházy Péter új könyvében kilencvenhét 
szöveget közöl. Ezek a két tőmondatostól a 
néhány oldalnyiig terjednek. Mindegyikük 
„egy” nőről szól, aki szereti és/vagy gyűlöli az 
elbeszélőt. Mindegyik szöveg azzal a mondat
tal kezdődik, hogy „Van egy nő”. Ezek az egy
szerű szabályok definiálják azt a bizonyos 
nyelvi teret, amelyben az író berendezkedik. 
Az „egy” kétértelműsége (számjelző vagy ha
tározatlan névelő?) máris kecses lebegést te
remt, a kezdőmondat ismétlődése ritmust, a 
szeret-gyűlöl kergetőzése, kavargása, egy
máshoz hasonulása, átváltozása a játékos va
riációra való végtelen lehetőséget.

A szövegek tartalma erotikus. Beszűrődik 
ugyan a jellemzés, a körülmények gyors föl
vázolása céljából a „helyzet” (gyerekek, fér
jek, politika, történelem, üzlet stb.), de a kö
zéppontban majd’ mindig egy férfi és egy(- 
egy) nő -  férfitest, női test -  a helyzetet kire
kesztő képzelt/valóságos erotikus kapcsolata 
áll, a mozdulat, az érintés, az elképzelés vagy 
a beszéd erotikájától a szexusig. Az író ízlé
sesen szabadszájú, a nemi érintkezés és szer
vek a köznapi beszédben bizalmas vagy trá
gár szavait könnyed biztonsággal emeli az 
irodalmi szövegbe. S ami jóval inkább tabu 
alatt áll, mint az intim testi vágy tárgya, be
szél az intim testi viszolygás tárgyairól, a test 
rossz illatú kigőzölgéseiről, a szájszagról stb. 
A mondatkörnyezet-isme számára nagy ta
nulsággal szolgálhat az arról való meditáció, 
hogy mondatok, amelyek kigyűjtve -  ilyen 
gyűjteménnyel szolgált Szakolczay Lajos a 
Kortárs szeptemberi számában -  valóban né
ha ízléstelennek tűnnek, majdnem soha nem 
azok eredeti helyükön.

Mondom, a tárgy erotikus. Mégis, ha meg
kérdeznek, erotikus könyv-e az Egy NŐ, ha

tározott nemmel felelek. Valami különös hű
vösség választja ketté a leírást és a felidézést: 
ami forrónak van leírva („Ha van láz, ez a ra
gyogás iszonyat és élvezet közt...”, „Minden por
cihájából süt az érzékiség”), nem érzékíti meg a 
forróságot. Nem az irónia visszafogó, lehűtő 
funkciójára gondolok, ami persze mindig 
működik Esterházy prózájában, de itt nincs 
mit visszafogni, itt sok minden csak úgy 
mondva van.

Ennek az olvasói érzésnek szeretnék utána
járni. Talán az sem megy még túl az érzésen, 
ha beszámolok arról a tapasztalatomról, hogy 
a könyvet válogatott, mérlegelt mondatok so
rozataként olvastam. Igaz, igaz, minden 
könyv ilyen megírása, keletkezéstörténete 
szerint, de az olvasásban ez gyakran elleple- 
ződik, és a mondatok evidensekké válnak. 
Az, hogy ezeket a mondatokat fogalmazták, 
formálták, stilizálták, valamiképpen mindvé
gig a felszínen maradt, egyetlen pillanatra 
sem rejtőzött el. A szöveg ugyan az olvasó 
asztalára került, és mégsem került ki a mű
helyből. Aminek feltárása gyakran olvasói 
erőfeszítést igényel -  mintegy erőszakot, 
melyre a naivabb olvasat nem is vállalkozik, 
hogy ugyanis most ne a sorsmetaforát betűz
zük azonosulva és azonosítva, hanem a mes
terséget fürkésszük -, a hogyan csinálja? kér
dése itt olyannyira előtérben áll, hogy min
den mondat jelenti: így meg így, így meg így.

Vannak persze fölötte stilizált könyvek, és 
az sem szokatlan, hogy a műhelymunka, az 
íródás nyomait szándékosan az olvasó elé tár
ják. Ha az író nem rejti el eszközeit, az is esz
köz lehet, és önmagában nem bírálható. Az 
elbeszélés szellemét kell rekonstruálnunk, 
hogy ítélhessünk.

Azok a különleges feltételek, amelyekkel 
az író a nyelvi teret meghatározta, termé
szetesen tartalmi megszorítások is, e szöve
gek világának, a világ szereplőinek és hatá
rainak kijelölése. A szereplők: egy férfi és kü
lönböző nők, a világ pedig két szélsőség kö
zött van kifeszítve, a nőknek a férfira irányu
ló szeretete és gyűlölete között. A szövegeket
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a férfi mondja. Az írói cél az erotikus sze- 
retet-gyűlölet ikerjelenségének relativizálá- 
sa, bizonytalanná váló határainak, megkü- 
lönböztethetetlenségének, cserebomlásának 
megmutatása. Szinte: a két szélsőség egybe- 
huppanása, ami közé pedig a szövegek világa 
ki volt feszítve. És ez nem is mondana ellent 
az erotikus szeretet-gyűlölet patetikus világ- 
talanságának. Am mivel itt egy férfi végtele
nül sok nővel áll szemben, s ennek értelme 
(hogy erotikus kalandsorozatról és/vagy kép
zelgéssorozatról, egy férfiélet emlékeiről 
és/vagy egy, néhány, sok mintát kilencvenvala- 
hány alakba öltöztető éberálomról van-e szó) 
szándékosan nyitva van hagyva, a férfi válasz
érzése nem lehet ugyanolyan súlyú, mint a 
szeretet-gyűlölet. A könyv elbeszélő hőse a 
szeretet-gyűlölet konfigurációinak elszenve
dője és megfigyelője. A maga párhuzamos re
akciója a testi vágy-testi viszolygás.

Vágy és viszolygás (csak viszolygás, nem 
fekete undor, iszony) maga is ikerjelenség eb
ben a könyvben, s módot ad a (női) test adott, 
időleges vagy időmúlás okozta romlékonysá- 
gának (gusztustalanságának) részvétlen meg
figyelésére, pontos leírására s annak az em
beri, nagyon is emberi tapasztalatnak a variá
lására, hogy a viszolygás nem szükségképp 
emészti el a vágyat.

Kérdés, feltárult-e ezzel az ismertetéssel az 
elbeszélés szelleme. Azok az író által önma
gára mért redukciók, a könyvnek határt szabó 
és formát adó korlátozások, amelyeket előad
tam, bizonyos költői intenzifikálásra, kiha
gyásra köteleznek, vagy -  legyünk óvatosab
bak -  vektorai ebbe az irányba mutatnak. Odi 
et amo: ezzel a két súlyos állítással meg van
nak vetve egy (költői) világ alapjai. De Ester
házy -  ebben a könyvében -  mégsem költő, 
hanem romancier. Olyan kedvvel fest, felsorol, 
használja a tárgyi világ gazdagságát bányászó 
gyűjtéseit, enged villódzó ötleteinek, amely 
nem a sűrítő költőre, hanem a kiterjeszkedő 
regényíróra jellemző. Odi et amo: ebben a 
(prózai) kontextusban ezek csak szavak, 
absztrakciók. Történetek és karakterek olyas
féle összefoglalásai, mint a világirodalom Ka- 
rinthy-féle tréfás szűrletei: csak a történetek 
és karakterek maradnak ki. Holott a vekto
rok itt más irányba mutatnának. A törté
nekek) és a karakterek irányába.

A beépített lebegtetés, bizonytalanság

azonban nem kínál olyan szilárd talapzatot, 
amelyen ezek fölépülhetnének, az absztrakt 
keret nem hasít ki olyan háromdimenziós te
ret, amelyben berendezkedhetnének. Hús
vér jelleme csak az öreg színésznőnek van az 
53. számú szövegben, történet csak a 81. szá
múban sejlik fel; mindkettő kilóg a sorból, s 
ami az utóbbit illeti, ott az erotikus játékhoz 
(„Mindenemet végig tudja masszírozni” stb.) szer
vetlenül illeszkedik a „Közben mesél a régi idők
ről” szövegű mondattal átkötött történet, ez 
a talán ajándékba kapott anekdota egy letar
tóztatásról.

Summa: Esterházy szövegfüzért adott a 
kezünkbe, amelynek maga szabta belső tör
vényei széttartanak. Nem költemények, és 
nem is regény.

De talán nem volna szabad ilyen hóttko- 
molyan fürkészni az Egy NŐ kompozíciójá
nak lehetséges konzekvenciáit, elvégre állító
lag csak az ökör konzekvens. Esterházy fel
dobott egy struktúrát, amelyre kilencvenhét 
variációt adott. Imitt-amott felolvasott belőle, 
a kiváló Dés László a háttérben fújt hozzá a 
szaxofonján. Most az egészet könyvben pub
likálta. A játékhoz jogunk van szabadon vi
szonyulni, nem köteleztetünk az egység érvé
nyesítésére. Az egyik szöveg érdekel bennün
ket, a másik nem, az egyiket szeretjük, a má
sikat nem. Én paradox módon azt a szöveget 
szeretem (a vége felől nézve) a legjobban -  
és ezért teljes terjedelmében idézem -, amely 
mindazt in nuce tartalmazza, ami fölött kriti
kát gyakoroltam. S az író mégis -  ezekre az 
ellenvetésekre előre reflektálva, beépítve, 
fölé lebegve -  igen magasra tudja felvinni és 
nagyszerűen tudja lezárni szövegét. Esterházy- 
ban van erő, tartalék újabb jelentős müvekre.

„Egy nő (9).
Van egy nő. Gyűlöl. Szeret, szeretett, egész dél

után szeretett. Nem szeretem a kefélni szót, a dugnit 
pláne nem, a basznit szeretem, de az meg a szöveget 
nem szereti, hogy tréfával éljek: szétkúrja azt. Odá
ig meg nem züllhetek, hogy azt mondjam, persze 
kurzívval: azt csináltuk. Okádnék. Ha picikét tá
volabb volna a mondat egyes szám első személye tő
lem, vagyis kevesebb felelősséget éreznék, ami jó 
volna, ezen dolgozunk, szabadabb volnék, és fő
ként nem kényszerülnék szünös-szüntelen, ha rész
legesen vagy ironikusan is, jó színben föltünni, ak
kor, vagyis ha tetőtől talpig regényhős volnék, híd 
»én« és »mi« közt (hogy csupán a legfontosabb füg-
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gőhídfajtákat említsem: egyszerű, külön lehorgony
zóit, önmagában lehorgonyzott, azután a kábelhíd, 
a ferdekábeles hárfahíd, a ferde csillagkábeles, a 
ferde legyező alakú és az egypilonos ferde hárfaká
beles), nos, akkor -  a noson felül -  azt mondanám, 
hogy egész délután bibiztünk.

Nem a zabolátlanságot említeném első helyen, a 
szilajságot, amellyel újra meg újra egymásnak es
tünk, egymásba csattantunk, noha ennek egyszerű
sége, elemi volta fontos, és nem is csak azt, azt a 
kézenfekvőséget, hogy jólesett, jóóó vóóót, de evvel 
már közelednénk ahhoz, amit mondani akarok, 
egyelőre a személytelen élvezethez, a bennünk lako
zó, tőlünk már-már független élvezkedéshez, a tes
tek pogány vidámságához. Izomlázunk lett, égett a 
farkam és égett a pinája, be is kellett krémeznünk, 
ziháltunk, mintha egy igen magas hegy tetején vol
nánk (Popocatapetl például). Átöleltem, úgy alud
tam el, vagyis elaludtam, és ő horkolt, mert ő is 
elaludt. Légiesen horkolt, mint a finnek, pedig 
színmagyar. Ezt akartam mondani? hogy édesen 
aludt a karjaimban, akár egy gyerek ? Nem. Majd
nem ellenkezőleg -  úgy értve, minden értelmezés 
rossz, miközben valamit mégis tudnék mondani. Az 
például igaz, hogy ő lágyan, csöndesen feküdt, én 
pedig vágy nélkül. Nem mondom, hogy boldogan, 
de nyilván nem is boldogtalanul; kézenfekvő. Szo
morúan sem, ahogy a latin közmondás elvárná. 
Nem megelégedetten, de kielégülten. Úgy feküdtem 
ott a nővel, avval a nővel a szobában (még vagy 
öt percet, mint egy lapos vígjátékban), hogy nem 
volt kérdés bennem és nem intéztetett kérdés hozzám 
sehonnét, se Karéliából, se a Csallóközből, se a 
Mennynek ő országából. Létem, voltom, fekvésem 
nem volt kérdéses, ezt akartam mondani.”

Károlyi Csaba kitűnő bírálatot írt a könyvről 
NŐ, NAGYKORÚSÁG, REGÉNY címen a Népsza
badság július 4-i számában. Minden sorával 
egyetértek -  az utolsó bekezdésig. Pontosab
ban az utolsó mondatig. Ebben az utolsó be
kezdésben Károlyi -  hasonlóképpen ahhoz, 
ahogy az imént én is tettem -  félfordulatot 
ad bírálatának, s felteszi a kérdést: ha nem 
osztozhat is Nádas Péter ajánlásával, hogy az 
Egy  Nő  „nagy könyv” volna, vajon ez volt-e Es
terházy szándéka. Helyes. „Nem arról beszél-e 
állandóan Esterházy, hogy ez a nagyság már nincs, 
elveszett, odavan végleg, már nem lehet felidézni, 
valami mást kell tehát csinálni?” Talán ez is igaz. 
De aztán ezzel fejezi be kritikáját: „Az a nagy 
kérdés: van-e más választásunk?” Az én kérdé

sem: miért ne lenne? Melyik volt az a baljós 
éjszaka a nyolcvanas évek végén, amikor ki
mondatott, hogy többé nem lehet nagy mű
vet írni? Vagy nagy műre vágyni? Én Várady 
Szabolccsal tartok, aki A LÁB című költemé
nyében hasonlóképpen egy testrésszel foglal
kozott, s mottójában megírta: „A témám a láb. 
/  Nem adom alább.”

Radnóti Sándor

A VALÓSÁGOS FIKCIÓ
„Majd betért egy henteshez is, és nagyobb
összegért úgynevezett párizsit vett."

(Bródy Sándor)
Térey János: Szétszóratás 
Cserépfalvi, 1991. 48 oldal, 39 Ft

Térey János: A természetes arrogancia 
JAK-Pesti Szalon, 1993. 80 oldal, 120 Ft

Térey János: A valóságos Varsó. Panaszkönyv 
Seneca Kiadó, 1995. 84 oldal, 480 Ft

Térey János költészete kétségkívül a kilenc
venes évek magyar költészetének legérdeke
sebb fejleményei közé tartozik. Nyelvteremtő 
ereje, versformáló tehetsége meggyőző, vers
világa zárt, belülről fejlődő, öntörvényű 
rendszer, amelyen belül az egyes művek úgy 
kapcsolódnak rendszerekké (tematikai, into
nációs, motivikai ciklusokká, illetve kötetmű
vekké), hogy ugyanakkor megőrzik műegész 
voltukat, makettviláguk egyszeriségét. Mégis 
azt gondolom, hogy a kritikának és az iroda
lomtudománynak némi önmérsékletet kell 
tanúsítania Térey elemzésekor; hiszen nem 
feledhetjük, hogy vizsgálódásunk tárgya lé
nyegében véve még nem annyira tárgy, mint 
inkább egy folyamat -  amelynek termé
szetéről keveset tudunk -, és ennek a folya
matnak a kísérőjelenségei, fő- és mellékter
mékei, amelyeket akkor sem kell feltétlenül 
késztermékeknek tekintenünk, ha maga az 
alkotó többé-kevésbé már letett a velük való 
további bíbelődésről. Amikor tehát kézbe 
vesszük Térey köteteit, és feltesszük a kérdé
seket: Mi ez? Milyen valami ez? Mi van itt? -


