
TOLCSVAI N A G Y GÁBOR 

A nyelv fennköltségének megvonása 
Esterházy Péter prózájában 

(A nyelvileg kifejtett vagy bennfoglalt informalitás irodaimisága) 

Az irodalmi hermeneutika és a nyelvészeti pragmatika kérdésföltevései és be-
látásai közül a befogadó (a hallgató, az olvasó) befogadói és nyelvi horizontjának 
empirikusan és elméletileg is igazolható elkülönbözése számos következménnyel 
jár mind teoretikusan, m ind az értelmezés, és különösen az elemzés módszer-
tanára nézve, az irodalomtudományban éppúgy, mint a nyelvészetben vagy a 
stilisztikában. A megértés modellálása és az ehhez kétségkívül szükséges nyelvi 
elemzés komoly dilemma elé kerül: vajon alkalmazható-e még a strukturalista 
iskolák által újra letisztított nyelvtani és stilisztikai kategóriarendszer vagy sem, 
nem olvad-e fel szükségképpen e kategóriarendszer a befogadói viszonylagos-
ságban, történeti meghatározottságban azáltal, hogy az egyes megértések azo-
nosnak tartott nyelvtani vagy stilisztikai kategóriák konkretizálásának különbö-
ző értelmet tulajdonítanak. 

E di lemmát itt aligha fogjuk föloldani. Legföljebb arra utalhatunk általános-
ságban, hogy a tudás kognitív modellálása nyitott t ípusfogalommal dolgozik, 
a típus centrumában a prototipikus példányok a t ípus minden vagy legtöbb 
tulajdonságával rendelkeznek, míg a többi példány, amely még a típusba soro-
lódik, nem föltétlenül mutat ja be az összes jellemzőt. Az emberi elme addig 
sorolja be az egyedeket a típusok alá, amíg arra valami okot lát.1 Mivel az ilyen 
besorolásokat egyrészt az univerzális kognitív képességek, másrészt a készség-
elsajátítás és a Bildung során megerősített, kisebb vagy nagyobb közösségekhez 
kötődő konvencionális tudás is befolyásolja, ezért eleve nincs szó atomizált tu-
dáslehetőségekről; a közös tudás (sensus communis) feltételei folyamatosan 
adódnak. E közös tudás részeként tarthatjuk számon a folyamatosan újraértel-
mezhető és újraértelmezendő nyelvi és stilisztikai kategóriákat. 

Mindennek tudatában lehet belefogni az alább következő gondolatmenetbe, 
amelynek lényegét Esterházy Péter prózájának vizsgálata adja, ezúttal az eddig 
inkább hiányzó nyelvi részelemzés módszerével. A hiány kétség nélküli, s ennek 
oka egyrészt az imént említett belátásokból fakadó módszertani bizonytalanság, 
a másik pedig a strukturalista (és az azt megelőző, ám még mindig felbukkanó) 
nyelvészeti iskolák túlságosan morfologizáló, a részletekben elvesző elemzés-
módjában található. A részletektől való elfordulás azonban nem indokolható 
(az irodalmi mű olvasója minden részletet befogad vagy befogadhat), s talán 
itt az ideje az egyensúly helyreállításának. 
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Kiinduló föltevésünk abban foglalható össze, hogy Esterházy Péter prózája 
általában, bár eltérő mértékben s különböző kontextusban, a különböző szöve-
gekben nem föltétlenül azonos értelmezéslehetőségekkel egy olyan beszédmódot 
(is) prezentál és reprezentál, amelyet különböző szempontok szerint nem-privi-
legizáltnak, bizalmasnak (informálisnak), társalgási nyelvinek lehet nevezni, az 
Esterházyval kapcsolatos kritikai, értelmezési, illetve az Esterházy-beszédmód-
hoz hasonlító stílust bemutató nyelvészeti, stilisztikai szakirodalom alapján.2 E 
beszédmódnak a lényege előzetesen abban a naiv (tehát befogadó, s nem föl-
tétlenül fogalmi keretben értelmező) olvasói vélekedésben adható meg, hogy az 
Esterházy-szövegek nem a magyar és az európai irodalmi hagyomány nyelvi 
emelkedettségét, a fentebb stílt mutatják, vagy nem dominánsan azt, hanem 
valamilyen e század végi hétköznapi történetmondó regisztert (regisztereket), 
amely(ek) leginkább a mai magyar spontán nyelvre hasonlít(anak): „mintha itt 
ülne közöttünk, s mondaná történeteit, anekdotjait." Sikerének és elutasításának 
is ez az egyik forrása: az a befogadói típus, amelyik ezt a jellegzetességet az 
irodalom megújításának, az „új érzékenység" talán legfontosabb nyelvi belátá-
sának tartja, üdvözli, az pedig, amelyik a korábbi irodalmi kánon és irodalmi 
nyelvi norma káros lerontásaként értékeli ezt, az elutasítja. Az elemzés és a 
belőle eredő értelmezés a vélekedésben megmutatkozó felismerést igazolja vagy 
cáfolja, mögöttes nyelvi jellemzőit kimutatja vagy hiányolja, miközben a kér-
déskört lehetőség szerint visszaemeli az esztétikum és az irodalom szférájába. 
A nem fogalmi keretben és tudományos diskurzusban nyilatkozó befogadói 
nézőpontot megerősíti persze az irodalomtörténeti értelmezés is, miképp fenti 
hivatkozásunk, úgy például Szegedy-Maszák Mihály is: az egyik sajátság „tárgy-
nyelv és önértelmezés (metanyelv) különbségének megszüntetése [...], mely az 
író s az olvasó személye helyett az írás és olvasás kölcsönhatását helyezi előtérbe, 
arra figyelmeztetvén, hogy az irodalom, melybe a könyv bevezetést nyújt, nem 
különleges, nyelven belüli vagy attól eltérő nyelv, de különleges olvasási mód".3 

A fent idézett befogadói álláspontnak a(z anya)nyelvi tudás az alapja, azok 
a széles értelemben vett nyelvi ismeretek, amelyek az egyes verbális cselekvés-
típusok, szituációtípusok és kontextustípusok konkrét összjátékához tartozó szö-
vegtípusokban és stílustípusokban rendeződnek el a beszélő gyakorlati tudásá-
ban, s amelyeket például egy pragmatikai alapú stilisztika rendszerszerűen 
bemutat (ilyen stilisztikának tekinthető Sandig munkája4). A pragmatikai szem-
léletű nyelvleírások egyik legkézenfekvőbb dichotómiája az írott-beszélt meg-
nyilatkozás megkülönböztetése. A megkülönböztetés elméleti és empirikus meg-
alapozását a szövegtanban és a diskurzuselemzésben kapta meg végképp. 
Brown és Yule alapművét felhasználva a következőképpen modellálhatjuk váz-
latosan a mai (magyar) befogadó tudását az írott és a beszélt nyelv különbsé-
geiről.5 Eszerint a beszélt nyelv szintaxisa kevésbé strukturált, mint az írotté 
(több a csonka mondatszerkezet, kevesebb az alárendelés, gyakori a kijelentés). 
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A beszélt nyelv kevésbé explicit, mint az írott (a beszélt nyelvben a lineáris 
előrehaladást segítő, a beszédrészeket egymás után helyező kötőszók dominál-
nak, például az és, azután, de, míg az írottban a hierarchikus viszonyokra utalók 
nagyobb számban vannak jelen, illetve a beszélt nyelvben a kötések gyakran 
implicitek, nincs testes jelölőjük). A beszélt nyelv inkább „balról jobbra" épít-
kezik, azaz az egyes szöveg-, mondat- vagy szintagmaösszetevőket - ha lehet 
- utólag helyezi egymás után, míg az írott nyelv hajlamos a „jobbról balra" 
építkezésre, a magyarban különösen, például a főnevet láncolatos jelzők előz-
hetik meg, amelyek csak az egész szerkezet ismeretében érthetők meg. Az írott 
nyelv alany-állítmány struktúráját a beszélt gyakran a topic-comment szerke-
zettel cseréli föl (Brown-Yule példája az utóbbira: „A macskák - kiengedted 
őket?"). A beszélő (szemben az íróval) élhet a deixis, a gesztusok, a tekintetirá-
nyítás és persze a hangzás minden implikáló lehetőségével. A beszélő gyakran 
mond nyelvi paneleket, töltelékelemeket, sokszor ismétel. 

A bemutatás természetesen nem teljes, de a fontos jellemzőket felsorolja. A 
beszélt nyelvi karakterisztikumok többsége szemmel láthatóan szemben áll a 
magyar nyelvtanírói és nyelvművelő hagyományban rögzített írott nyelvi szten-
derddel , amely a tulajdonképpen százötven éve egy már folyamatosan, de meg-
lehetős állandósággal kanonizált (múlt idejű) irodalmi nyelvi hagyományra ala-
pul. E rögzített sz tenderd felől nézve Esterházy írásai valóban „deviánsak" (s 
alkalmatlanok az ilyen befogadói elvárások teljesítésére). A fenti Szegedy-Ma-
szák-gondolat ugyanis épp az ellenkező lehetséges nézőpontot adja: a deviáció 
az irodalmat ekképp visszahelyezné a „normális" nyelvi univerzumba, a folya-
matos, mindennapi spontán beszédcselekvések és -megértések világába, ahol a 
fertnköltségnek, a nyelvi emelkedettségnek igen viszonylagos a helye. Ám -
miképp azt az alább következő elemzések igazolni kívánják - egyáltalán nem 
valamilyen egyszerű, egyirányú és egy célú elfordulásról van itt szó. Vagyis 
nem az irodalom megszüntetéséről, n e m arról, hogy például valamilyen illuszt-
ráló célból a beszélt nyelvi jellemzőket „használja" az író, vagy hogy a fentebb 
stíl lehetőségei kimerültek, s annak ellenkezője adná a kiutat, hanem a történet 
elmondhatóságáról, annak nyelvi lehetőségeiről és korlátairól.6 Esterházy beszélt 
nyelvisége ugyanis legjobb műveiben egyértelműen egy esztétizáló, a (magyar) 
irodalmi nyelvi hagyományba beépülő beszédmód összetevője. Ezért nem is a 
fenti jellemzőket keressük kellően preparált szövegrészekben, hanem néhány 
kiválasztott szövegrész elemzése által a beszélt nyelvre hasonlító megformálási 
eljárásokat talál(hat)unk. 

Explikált nyelvi jellemzők 
Vegyük szemügyre először Esterházy mondatait egy mintán. Az elemzés itt 
szükségszerűen mesterséges körülményeket teremt: egy részt, majd azoknak 
részeit kénytelen kiemelni a szövegből. Az elemi szövegegység határait itt az 
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epizód egy szövegbeli helyen lineárisan egybefüggő kezdete és vége adja (az 
epizódok egy része ugyanis az Esterházy-szövegekben gyakran később vagy 
m á s Esterházy-műben ismétlődik vagy folytatódik vagy újra elbeszélődik). A 
részlet A szív segédigéinek első folyamatos szövegrésze:7 

lAzt, 2hogy édesanyánk „meglehetősen kutyául van", ltudtuk évek óta, 3mégis 
4mikor apánk fölhívott telefonon, 5s gondosan, kimérten és új, eddig nem hallott, 
kemény hanghordozással tudtunkra adta, 6hogy anyánk így meg úgy, 7s hogy б 
nem tartaná, 8ez a személyes meggyőződése, 7fölöslegesnek, 9ha „ezekben a pilla-
natokban" otthon volnánk, lOazaz hazamennénk, 3az mindőnket meglepett llszinte 
egyforma szavakkal kezdtünk ógni-mógni, hivatkozva a napi, halaszthatatlan teen-
dőkre, 12ami nem fásultságot vagy érzéketlenséget jelentett, 13inkább a természetes 
ösztönök megnyilvánulását, azt a józan meggyőződést, 14hogy nem lehet a „dolog" 
„olyan veszélyes", 15hiszen még sohasem volt olyan veszélyes (lóahogy éppen 
apánk mondani szokta: 17„addig nincsen baj, 18amíg nincsen baj, 19csak mikor baj 
van, 20akkor van baj"); 21apánk azonban ránk mordult, 22mi pedig özönlöttünk a 
világ összes tájairól. 

Az idézet formailag egyetlen m o n d a t (ezt az egyetlen monda tvég i pont hivatott 
konvencionálisan jelezni), s ez látszólag egyszerűvé teszi a megértés vagy az 
elemzés ügyét. A mondat belső struktúrája azonban összetett, s ezt érdemes 
részleteiben is megvizsgálni. Az első mérhető jellemző az, hogy sok tagmon-
datból áll össze a szerkezet (a sok itt azt jelenti, hogy mind a beszélt, mind az 
írott nyelvben várható átlagos mondathosszúság és t agmonda t szám ennél ki-
sebb, illetve kevesebb). A második jellemző az, hogy a t agmonda tok viszony-
lagosan rövidek (újból: a várható átlagos hosszúsághoz képest). Ugyanakkor e 
kijelentéseket azonnal helyesbíteni is szükséges: a spontán mindennap i beszéd 
magyar mérőszámai vol taképpen nem állnak rendelkezésünkre, csak becslésekre 
hagyatkozhatunk, illetve néhány olyan munkára , amely spon tán anyaggal fog-
lalkozva először is szöveglejegyzést közöl, másrészt ahhoz valamilyen kommen-
tárt fűz.8 A megállapítást tehát azzal f inomíthatjuk, hogy a spontán mindennap i 
beszédhez mérve annak rövidségére hasonlít az Esterházy-tagmondat , egy in-
tellektualizáltabb, tervezettebb beszéd tagmondata ihoz képest inkább rövidebb, 
az irodalmi hagyományban pedig szintén a rövidebb t ípushoz tartozik, hiszen 
ennél inkább hosszabb szerkezeti egységeket tapasztalhatunk, s nem még ke-
vésbé rövidet. Ezt bizonyítja például Nádas mondatkonst i tuálása az Emlékiratok 
könyvében, Krasznahorkai mondatszerkesztése, amellyel szemben Ottlik vagy 
Mészöly (tag)mondatai n e m rövidebbek (de átlagban nem is hosszabbak) Es-
terházyéinál. Az Esterházy-részlet tagmondata i szó szerint a legtermészetesebb 
mérték szerint mérhetők: könnyedén k imondhatok egyetlen lélegzettel, a spon-
tán beszéd egyik legfontosabb szegmentáló és strukturáló összetevőjével (mint 
az általa á l landóan kiemelt Kosztolányiéi vagy Ottlikéi). 
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Harmadik jellemzőként elmondható a részletről, hogy az egyes tagmondatok 
közötti (szöveg)grammatikai viszony átlátható és a kapcsolások túlnyomó több-
ségében jelölve van a legismertebb nyelvtani elemekkel, kötőszókkal és utaló-
szókkal. A szerkezet fölépülése ennek következtében eléggé világos. A szerkezet 
szemantikai átláthatósága a mondatbeli kötőszókkal explikálódik: „azt, hogy.. . , 
tudtuk, mégis mikor.. . , s tudtunkra adta, hogy nem tartaná.. . , ha, az mindőnket 
meglepett, [és] kezdtünk. . . , ami nem.. . , inkább..., azt a..., hogy... , hiszen.. . 
(ahogy éppen.. . : addig. . . , amíg..., csak mikor.. . , akkor); azonban.. . , mi pedig". 
A mondat grammatikai szerkezete formálisabban így fest:9 

0 [12 13] •« • ( 21 ) — ( 22 

közbevetés 
jellegű 

I 2 I Г П [ T ] [ j 7 ] — [ 1 5 ] [16] 

tárgyi alanyi alanyi minj. közbevetés 

közbevetésen belüli 
közbevetés 

/ \ 
I 6 I 1 7 I [8] közbevetés 

tárgyi tárgyi 

Eb H 

H--H 
tárgyi tárgyi 

1 18 H 
t á r S y ' tárgyi feltételes i d 6 h ' i d 6 h ' 

(9 és 10 között: helyreigazító magyarázó) 

Megjegyzés: a közbevetés kategóriája azt jelzi, hogy a vele jelölt tagmondat nem 
úgy szerkesztődik be a mondatba, mint a többi, tehát közvetlenül kimutatható 
alárendelő vagy mellérendelő grammatikai viszonnyal, hanem valamilyen más 
jellegű megoldással. Például a 8. tagmondatot az ez kataforikus névmás köti be 
a 7.-be, a 12. és 13. tagmondatot ellenben nem az ami általános grammatikai 
jelentése, hanem annak az és ez anaforikus elemet helyettesítő szerepe. 

A szerkezetből több jellemző is kiderül. Egyrészt az, hogy az egész mondat 
négy (vagy öt) (az 1., 3., 11. és 21., 22.) tagmondatra épül, s ez rögtön az 
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átláthatóságot igazolja: a négy (vagy öt) tagmondat között csak mellérendelő 
viszony van. A mellérendelés - miképp fentebb idéztük - dominánsabban jel-
lemző a beszélt nyelvre, másrészt pedig a történetelmondásra (a szóbeli spontán 
történetelmondásra). Másrészt az, hogy bár a szerkezet négy alappillére világos 
viszonyban van egymással, a négy (pontosabban az első három) fő tagmondat 
alá rendelt tagmondatok száma, alárendelt jellegük, s főként a betoldások n e m 
az irodalmi szövegektől elvárt beszerkesztési módja ezzel ellentétesen működik. 
A betoldás egy főmondat kettéválasztása s a neki alárendelt tagmondatnak a 
két főrész közé helyezése. Az 1. tagmondatba a 2. van betoldva, a 3. tagmon-
datba hét további tag, s ezen belül a 7. tagmondatba a 8. Ez az eljárás jelleg-
zetesen beszélt nyelvi: a megkezdett főmondatba a megszólaló szükségszerűen 
lineárisan beilleszt további információkat, közlési elemeket, amelyeket voltakép-
pen hierarchikusan („egyszerre") kellene elmondani, ezért a szerkezeti főrész 
maradék elemét maga előtt tolja lineárisan jobbra, s a felfüggesztéssel, a várható 
visszatéréssel, grammatikai lezárással teljessé teszi a hierarchiát. 

Harmadrészt a közbevetések szintén nem a hagyományos írásbeli mondat-
szerkesztési elvárásoknak felelnek meg. A közbevetés föllazítja a grammatikai 
szerkezetet, mert a grammatikai viszonyok a közbevetések bekötésénél n e m 
tiszták (vagy jelen sincsenek a bekötésben), ugyanakkor jellegzetes szövegtani 
kapcsolások lépnek működésbe, itt olyanok, amelyek vagy ana- és kataforikusak 
(tehát a szöveg, itt a teljes mondat egyéb elemeire utalnak, s érthetőségük ezen 
alapul), vagy a világról való tudásra építik kauzalitásukat (így a 15. hiszen kö-
tőszava), vagy egy kvázi tárgyas viszonyban mutatják be az egyenes idézetet 
(mint a 16.-nak alárendeltek esetében). Az itt elemzett Esterházy-mondatban a 
közbevetések is - csakúgy, mint a betoldások - lineárisan előrehaladva működ-
tetik az elbeszélt esemény hierarchiáját. A szövegszintű, tehát beszédszintű mon-
datszerkesztés nem az elvont, kanonizált nyelvtani szabályhoz közelít, hanem 
az elmondhatóság megoldásait keresi. E struktúra grammatikailag a közbeve-
tések helyén látszólag „szervetlen", kommunikatív szempontból viszont követ-
hető és érthető, mert a mai magyar befogadó nyelvi horizontjában általában 
találhatók ilyen minták. 

A teljes mondat belső szerkezeti irányultsága tehát elsődlegesen balról jobbra 
tart, a befogadás kognitív folyamatát előre orientálja, s csak egy-egy ponton 
kapcsol vissza a már korábban megkezdett (grammatikailag fölérendelt) szer-
kezet első részéhez, ami kisebb emlékezeti és megértési erőfeszítést követel, 
mint a folyamatos balra építkezés. A hierarchizáltságot itt az Esterházy-szöveg-
részlet explicit módon képviseli, a grammatikai viszonyok egyértelműen felis-
merhetők, egyúttal viszont szerkezeti ikonicitással mégis a bemutatandó érte-
lemrészek egyidejű prezentálásának igényét elégíti ki egy lehetséges módon. 
Eközben persze éppen a rendelkezésre álló lehetséges kontrasztstílusokkal való 
viszony mutatja az elbeszélés nyelvi dilemmáit. 
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Negyedrészt az is a szerkezet beszélt nyelvi jellege mellett szól, hogy a magyar 
próza egy hagyományosabb nyelvi elváráshorizontja szerint az itt elemzett Es-
terházy-mondat voltaképpen nem egy, hanem több mondat . A szerkezet tehát 
nem csupán egyszerű (négy vagy öt főtag mellérendelő viszonya), s nem is 
csupán az ezzel ellentétes hatású betoldások és közbevetések hierarchikus struk-
túrája, hanem hozzátoldó szövegegység is: a beszélő, a történetelmondó újabb 
és újabb értelemelemeket kíván még elmondani, ezt ezúttal (nagyobbrészt) li-
neárisan, mert a történet (az epizód) elemei így következnek egymásra, s annak 
elmondhatósága ezt a lineáris és reális diagrammatikus ikonicitást kívánja meg 
(vagy teszi lehetővé). Ilyen hozzátoldásként értelmezhető a 3., a 11., a 16. és a 
21. tagmondat kezdete, illetve e tagmondatok grammatikai és szövegtani be-
szerkesztése. Ez az eljárás a spontán beszédben meghatározott célú diskurzus-
stratégia: a beszélő magánál akarja tartani a szót. Esterházy szövegében a ha-
gyományos irodalmi elváráshoz képest kitágított mondatszerkezet stilisztikai 
értelme az egy epizód (történetrészlet) elmondhatóságára tett erőfeszítés: az 
említett dolgok összetartoznak. A fenti többi nyelvi jellemzővel együtt: egy le-
hetséges verbális reprezentálási mód egy történetrészlet (s mögöttes összefüg-
gései) lineáris és hierarchikus viszonyainak bemutatására. A befogadó akkor 
érti meg e bemutatást, akkor képes fölfogni a reprezentálás (itt megformáltság-
beli, stilisztikai) értelmét, ha megfelelő összehasonlításra alkalmas mintái vannak 
általában a magyar próza történetmondó beszédmódjairól, a spontán beszélt 
nyelv történetmondó stílusairól. E mintákkal állít(hat)ja viszonyba az itteni idé-
zetet is, s e viszony hasonlóságai és/vagy kontrasztjai alapján tulajdonít annak 
stilisztikai értelmet. 

Első példánk elemzése azt bizonyítja, hogy a spontán olvasói reakciókban 
van némi igazság: Esterházy szövegében valóban megjelenik a beszélt nyelvre 
jellemző számos sajátság, ám ez egyúttal nagyon is irodalmi nyelvi megoldá-
sokkal ötvöződik, ebben az idézetben például az igen finom, kiegyensúlyozott 
prózaritmussal, a közhelyes, átlagos beszélt nyelvi regiszterek mellett a ritkán, 
de hatásosan megjelenő enyhe választékossággal (melynek szintén irodalmi hát-
tere lehet részbeni archaikussága miatt). A kettősséget, a beszélt nyelviség mel-
lett az esztétikum, az artisztikum jelenlétét jól példázza az itt elemzett mondat 
egyik része, a zárójeles egyenes idézet, amely kétféleképpen is alakzatos szer-
kezetet mutat, mondattanilag és logikailag: 17:20=18:19 (mondatszerkezeti is-
métlések arányúinak egymáshoz), illetve szemantikailag: 17=18:20=19 (szeman-
tikai ismétlések arányúinak egymáshoz az állítás és tagadás párjaként). A köz-
helyesség és a hétköznapi retorizáltság engedi is az artisztikus hagyományt, s 
egyúttal akadályozza is. E kérdésekkel azonban itt nem foglalkozunk. Annyit 
azonban szükséges megjegyezni, hogy A szív segédigéhe dominánsan jellemző 
a fenti részlet minden nyelvi tulajdonsága: a spontán linearitás, a viszonylagos 
grammatikai és szemantikai explicitség és áttekinthetőség, azaz emelkedett iro-
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dalmi nyelvi hagyomány és spontán beszélt nyelviség vegyüléke. Hasonlókép-
pen hatnak az intertextuális részletek is: az irodalmi környezetükből kiemelt, 
sokszor spontán nyelvi szövegegységeknek tűnő jelöletlen idézetek elveszthetik 
eredeti emelkedettségüket, részben azonban újra visszakaphatják. 

Második példánk még olyan jellegű, amelyben a beszélt nyelvi összetevő 
részben szintén explikálódik. Az idézet a Termelési-regénifoől való, a 14. jegyzet-
bői:10 

Ödönbácsi előrenyúlt. A mester szolgálatkészen emelte a borospoharat neki, mely-
nek tartalmáról György úr gondoskodott nagyúrian. (Igen, igen!) A bajusz vége 
borban ázott. „A partizán, egészségetekre, jó kis vinó! budafoki?, a partizán tudta, 
miről van szó. Mélyen a szemébe néztem, nem volt benne semmi gyűlölet, és ő is 
érezte, hogy meg akarom menteni." 

Az epizódrészletben - amely az elbeszélt történeten belül egy másik történetet 
beszél el, s itt csak egyetlen részletét idéztük - ezúttal összpontosítsunk az 
egyenes idézetre, a második történet elbeszélésének itt első mondatára . E mon-
dat újból több, grammatikailag össze nem tartozó elemet állít egymás után 
lineárisan. Ezúttal azonban nem egy történet hierarchikus rendjének elbeszél-
hetőségére ad példát a szerkezet, hanem két cselekedet egyidejű, pontosabban 
egy mondatbel i verbális megvalósításáról. Az egyik verbális cselekedet maga a 
történetelbeszélés (ez az idézetben folytatódik), a másik pedig a borivás. Mind-
kettőnek azonos a pragmatikai kerete: azonos körülmények között, azonos sze-
replőkkel, azonos szerepviszonyok között történik meg, a társadalmi intézmény 
típusa a családi összejövetel, a társadalmi szerepviszonyokat pedig a családtagok 
kapcsolata konkretizálja. A két verbális cselekedet egyidejűsége egyszerűen tör-
ténik meg: a történetelbeszélésbe nyelvileg be van toldva a borivás, illetve annak 
konvencionális nyelvi kísérője (az egészségetekre köszöntés, illetve a visszaigazo-
lás és -kérdezés: jó, honnan való?). Maga az ivás implikálva van: a köszöntés és 
a dicséret között történhet meg. A befogadó ezt a világról való tudása alapján 
következtetheti ki, a társaságban való italfogyasztás konvencionalizált tudáske-
retére támaszkodva. 

A beszélt nyelvi jelleget tehát a betoldás adja, valamint a betoldásnak a nem 
szerkesztett mondatformája , az implikált deixis (jó kis vinó ez). Mindezt erősíti, 
hogy a bizalmas társasági italfogyasztás (magyar) tudáskeretéhez hozzátartozik 
az egyidejű társalgás (a fecsegés), amelyet csak megszakít az ivás, monda t köz-
ben pé ldául akkor, amikor a beszélő még folytatni kívánja mondandójá t . Az 
elemzett részlet egyenes idézetének stílushatását egyrészt a külső vonatkoztatási 
lehetőségek (a tudáskeret), a közvetlen szövegkörnyezet és a nem szerkesztett, 
elemi egységekből összeálló verbális megvalósítás közötti viszony adja. Másrészt 
pedig a betoldás (az iváshoz kötődő verbális cselekvés) és az egyébként folyó 
történetelmondás megformáltsága közötti viszonyból: a történetelmondás egy-
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szerű s t ruktúrákban, rövid tagmondatokban, áttekinthető összetett mondatok-
ban valósul m e g úgy, hogy minden (itt nem idézett) részében is teljes nyelvtani 
szerkezeteket lehet olvasni, nem az átlagos spontán beszédnek, h a n e m inkább 
az intellektuálisabb és tervezettebb élőbeszéd elvárásnormájának megfelelve. 

Az implikáció nyelvi megoldásai 
Az implikáció (bennfoglalás) a pragmatikai meghatározás szerint az a tudás-
elem, amelyet közösen birtokolnak vagy ki tudnak következtetni a verbális in-
terakcióban részt vevők, ezért nincs szükség kifejtésére, bennefoglaltatik a szö-
vegben, annak valamely részében, s például előfeltevés, következtetés révén 
válik hozzáférhetővé.1 1 Az implikálás nem csak spontán beszélt nyelvi jellegze-
tesség (Grice megkülönböztet konvencionális és társalgási, azaz csak a pillanat-
nyi beszédhelyzetben értelmezhető implikációt),12 azonban mégis főként arra 
jellemző, mer t például az egy időben és egy helyen jelen levő, bizalmas vi-
szonyban levő beszédpar tnerek számára jóval több pragmatikai jellegű körül-
mény áll rendelkezésre a kifejtő beszéd elkerülésére, tehát az implikálásra, mint 
más szituációkban. S amennyiben a Grice-féle társalgási maximák érvényesek,13 

a mennyiségre vonatkozó a bennfoglalásra biztatja a beszélőt bizalmas helyzet-
ben. Ugyanakkor az implikáció újból olyan jellegzetességeket muta t , amelyek 
nemigen illenek a sztenderd grammatika teljes kifejtő mondataira alapozott iro-
dalmi nyelvi kánonhoz. Első példánk Termelési-regénx/bő\14 a bennfoglalásra egy-
szerű, mert az elbeszélt epizód egyetlen értelemösszetevő felé orientálja a be-
fogadó mentális tevékenységét, ám épp azt nem mondja ki: 

Miután gyermekeiket letették aludni, a két szülő felelőtlenül nekiindult a késő nyári 
estének, hogy a közeli kiskocsmában szerény, de ízekben gazdag vacsorához jusson. 
Az anyában ugyan fel-feltámadt az izgalom, de a mester határozott ízléstelenséggel 
minduntalan leszerelte. „Ne izgulj, van háztartási biztosítás!" Satöbbi. 

Az implikációra összpontosítva a fenti elbeszélt történetről (annak itt idézett 
elejéről) azt lehet megállapítani, hogy több befogadói tudáskeretet hoz műkö-
désbe (házaspár vacsorázni megy, kiskocsma, illetve gyerekek egyedül marad-
nak) ebből azonban az utolsó nincsen nevén nevezve, az a kontextusból, illetve 
a sugalmazó verbális összetevőkből hozható kapcsolatba a történetelbeszéléssel 
(felelőtlenül, fel-feltámadt az izgalom és az egyenes idézet). A bennfoglalás itt a 
„baj lehet az egyedül hagyott gyerekekkel, s ez aggasztó" értelemösszetevő, 
amelyet a történetelbeszélés szereplői sem verbalizálnak egymás számára (ők a 
helyzetből, szülői szerepükből tudhatják, miről van szó), bár az „Az anyában 
ugyan fel-fel támadt . . ." kezdetű monda t azt jelzi, hogy ő mondot t valamit az 
apának, azt azonban az olvasó csak sejtheti, hogy mit. A befogadói megértésben 
tehát a következtetés dominál , s erre szüksége is van, hiszen az olvasó keve-
sebbet tudhat meg a történetelbeszélés szavaiból, mondataiból, mint a történet 
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szereplői saját helyzetükről, a történetelmondás még i s a befogadó megértetését 
célozza. Megjegyzendő, hogy - m iképp az összes többi idézett szövegrésznél -
a megformáltságból eredő ha tásnak ezúttal is c supán egyetlen komponensét 
elemeztük. A fenti idézetben pé ldául az (ön)irónia finom kezelése hozza való-
jában stilisztikai működésbe az implikációt. 

Esterházy prózájának vizsgálatakor vegyünk m o s t egy másik részletet a Ter-
melési-regényből, amely az összetettebb irodalmi implikálásra példa:15 

A mester pontban fél nyolckor ébredt. Nagy nyújtózkodását ismeretlen roppanás 
kísérte. „Tudja, barátom - mondta ő egy kései terminusban - , tudja, háborúban 
érzi ezt a katona: nyúlna már a markotányosnő ajándékáért, mely maga a marko-
tányosnő, amikor: ratatatatata. A fiatal katona haja megrezzen, mintha futó szél 
érintené, de amúgy nem történik semmi." Semmi? „Semmi. De mindenki nagyon 
fél." „A túróba - mondta a döbbenet csendje után ő - , az ágy!" Frau Gitti álmos 
szemekkel nézett föl. A mester újólag megcsodálta a nő arcának reggeli simaságát, 
a száj friss pirosát, a szemek vakító (nem úgy értve persze!) feketéjét, a szemöldök 
pihe ívét, az orrtő bizalmas semlegességét („kittűnő!") és a homlok fáradt tisztaságát; 
б, a mester, gyűrödten ébred mindahányszor, akár egy bulldog. Bizony, megjelent 
már néhány felszántás az arcon, oda a gimnazista évek hamvassága. „Szépülsz." 
„Az eresztékek" - suttogta az asszony akkor szakszerűen. „Micsoda?!" „A facsa-
pok." Ettől megenyhült ő. „Jó szó. Facsapok." De most nem volt helye a művé-
szetnek, sajnos - tegyem hozzá. 

Az epizód, a történés elbeszélése kétszer megszakad, jóllehet mindké t megsza-
kítás több tematikai szálon is kötődik az epizódhoz, illetve a teljes szöveghez. 
Az első kitérő laza asszociáció, a megzavart szerelmeskedés analóg helyzetei 
kapcsán. A második kitérő („A mester újólag megcsodál ta . . .") inkább csak meg-
lassítja az elbeszélést, részben azonban mégis t émát vált, ami ma jd a „Szépülsz"-
re adott válaszban áll helyre. 

Az epizód alaptörténetében, az „ismeretlen roppanás"-ra adot t válaszok m u -
tatják be azt a fajta bennfoglalást, amely valóban ritkább volt az Esterházy előtti 
magyar prózában. A „Nagy nyújtózkodását ismeretlen roppanás kísérte" mon-
dat nem kifejtő szemantikája a világról való tudás , az aktuális tudáskeret alapján 
a befogadót leginkább a fiziológiai jelenség felé orientálja. Ezt az irányadást 
megváltoztatja az első kitérő, a hangzásra való utalást a fegyverropogás felé 
térítve el. Itt azonban az olvasás menetében a kitérő miatt sejthető, hogy n e m 
ez lesz a roppanás magyarázata. A kitérő u tán i első egyenes idézet a beszélt 
nyelviség leglényegesebb tulajdonságait mutat ja: egy mondat tani lag szerkesz-
tetlen felkiáltásból, s egy grammatikailag sehova be nem szerkesztett határozott 
névelős főnévből áll. A felkiáltás konvencionált kifejezés, kontextus és vi lágtudás 
nélkül is értelmezhető, a főnév viszont nem. Itt a következtetés és az előfeltevés, 
tehát a bennfoglalás lép működésbe a megértéskor. Az előfeltevés azt mondja , 
hogy „valami van, ami roppan" (ez az első említéskor „ismeretlen"), a követ-
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keztetés pedig a közvetlen szövegkörnyezet, a kontextus alapján az lehet, hogy 
az említett és a kontextusból jelen lévőként ismert dolgokból az ágy az, ami 
roppant. 

A lehetőség azonban a felkiáltáskor még nem zárt. A megértés elbizonytala-
nítását erősíti a második kitérő, amely újból a fiziológiai szempontra tereli a 
befogadói figyelmet, szembeállítva a fiatalságot, a szépséget a kezdődő örege-
déssel, a testi megviseltséggel (mely utóbbinak éppen következménye lehet az 
addig „ismeretlen roppanás"). Ehhez az értelmezési lehetőséghez még a kezdő-
dő párbeszéd első megszólalása is hozzájárul („Szépülsz."). Az epizód másik 
szereplője azonban még a felkiáltásnál tart, s arra válaszol újból egy olyan 
megnyilatkozással, amely szerkesztetlen, egyetlen határozott névelős többes szá-
m ú főnévből áll (majd másodjára annak szinonimájából). A határozott névelő 
(miképp az előző felkiáltásban is) legismertebb szövegtani szerepét tölti be: a 
szövegben már ismert elemre utal vissza, azt jelenti, hogy az ezúttal megnevezett 
dolog már említve volt a szövegben korábban. Az itt elemzendő epizód párbe-
szédében azonban egyik főnév sem volt korábban említve, először csak a be-
szélő, az éppen megszólaló tudja, hogy miről van szó, mert ő már fölismerte a 
helyzetet, s mivel az ilyen életvilágbeli szituációban nincs szükség a kifejtésre, 
ennek meg is felel. Ő észlel, következtet, majd megnevez, s azt várja, hogy 
beszélgetőtársa hasonló kognitív folyamatokkal következtessen és megértsen. 
A szituációban egy ágyról lehet szó, ezt határozott kijelöléssel meg lehet nevezni, 
s bennfoglalással hozzá lehet érteni, hogy az roppan. Éppígy a szituációban az 
adott egy ágynak vannak eresztékei, facsapjai. A két többes számú főnév ugyan-
olyan pragmatikai implikációs szerkezetbe kerül, mint korábban az ágy: „van 
valami, ami roppant, s a körülmények ismeretében ez a valami nem lehet más, 
mint az ágy, illetve annak eresztékei, a facsapok." 

Az epizód több szálon futását f inoman mutatja be a nyelvi megoldás. 
A „Szépülsz." kijelentésre, udvarlásra adott első válasz („Az eresztékek.") egy-
részt köznapi metaforizálásával akaratlanul rájátszik az öregedés kezdetének 
már jelzett témájára, másrészt első hallásra annak is érthetetlen, akinek mondják, 
a mesternek. Vissza is kérdez rá, s a szinonimával való megnevezés, annak 
szemantikai orientációja kezdi működtetni számára is a helyzet pragmatikai 
összetevőjét. Mindezt a történetelmondás folyamatában mutatja be a szöveg 
úgy, hogy az egymásra csúsztatott szereplői nézőpontok felismerésével a befo-
gadónak végig kell járnia azokat a felismerési stációkat, amelyeket az epizódban 
részt vevőknek is végig kell járniuk, s a rendelkezésére álló ismeretek alapján 
fel kell ismernie az összes lényeges implikációt ahhoz, hogy megértse a törté-
netet. Ha ezt nem teszi meg, például a szó szerinti jelentések szintjén ragad, a 
megértés elmarad. Esterházy prózája ebben az epizódban (annak részletében) 
tehát újból a beszélt nyelvre jellemző fogásokkal él, a társalgási implikációk 
szituációhoz és cselekvéshez kötött konkrét rendszere, megnevezés és m e g nem 
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nevezés, valamint a beszélt nyelvi mintákhoz való hasonlóság (s a két bekez-
désben ezzel több ponton kontrasztba kerülő enyhe irodalmiság) adja a stílus-
hatást. 

Az implikálásnak nagy tere van a Termelési-regényben. A fent részben idézett 
epizód, amely „Ödönbácsi" történetelbeszélését beszéli el, számtalan ilyen 
összetevőre épül. Magának az epizódnak az indítása, az idézett beszélgetés mes-
ter általi elkezdése implikációt tartalmaz: „Nem lehetett könnyű." Az előzmé-
nyekből nem lehet tudni, hogy mi nem lehetett könnyű. A kérdezett Ödönbácsi 
vissza is kérdez, majd nyugtázza a kezdeményező kijelentést, s a következő 
fordulóban csak annyira konkretizálja a témát (az alanyt), amennyire neki szük-
sége van rá, a partnerek előismereteire és következtetéseire számítva: „Hát bi-
zony ma már az elképzelhetetlen. Hogy mondjuk 1000 km gyalog." A beszél-
getésben újból a mutatónévmás (a nyugtázásra adott feleletben: „Mi már ezt 
nem is tudjuk."), az Ödönbácsi-féle válaszban a határozott névelő több fordulón 
keresztül olyan valamire mutat rá, ami ismertnek feltételeződik, megnevezve 
azonban nincsen. A beszélgetők úgy vélik vagy úgy tudják, hogy ugyanarról 
beszélnek. Ezt az anaforikus és deiktikus társalgást konkretizálja az „1000 km 
gyalog". Itt szintén implikálva vannak a lényegi információk: hol, mikor. Csak 
következtetni lehet a befogadónak (a beszélgetésben részt vevők erre nem rea-
gálnak, csak a partizántörténet lényegére, illetve Ödönbácsi sorsára), hogy a 
kijelölések: a második világháború, Don-kanyar. Ezt a következő bekezdésben 
Ödönbácsi történetelbeszélésének számos kereteleme (megfagyott emberek, a 
fák kérgét ettük: nyírfa, partizán) megerősíti, ám szintén csak közvetett úton, 
az ide vonatkozó tudáskeret legjellemzőbb elemeinek egy része előhív(hat)ja a 
befogadó memóriájából az egészet. (Az epizódbeli beszélgetőtársakban ez szin-
tén működhet , azzal a feltételezéssel, hogy ők már hallhatták a történetet s az 
azt keretező általános információkat például a hidegről, az 1000 kilométeres 
gyaloglásról.) 

Az epizód nyelvi megformálása bemutat egy másik típusú bennfoglalási mű-
veletet egy párbeszéd elbeszélésekor: „Odalép hozzám a parancsnokom, kemény 
somogyi fiú. Zászlós úr! Ki ez? Mondom neki, hogy partizán. Partizáhán?! És 
még él? Él. Azonnal likvidáld, kérlek." E részben a folyamatos szedés miatt 
(ami az elbeszélő azonos személyét és folyamatos beszédét jelöli) a befogadónak 
(miképp az elbeszélő történetbeli hallgatóinak) ki kell következtetnie azt, hogy 
az egyenes idézetekben ki beszél, amit a „mondom neki" elem segít visszafelé, 
majd a szóismétlések kérdő-kijelentő párokba rendezése, valamint a néma ol-
vasáshoz kapcsolódó hanglejtésforma-típusok. 

Egy másik epizód bennfoglalása nem a közvetlen információkat (azok egy 
részét) érteti hozzá a közvetlenül jelen levő szövegelemekhez, hanem a törté-
netben elbeszélt cselekvések mögötti viszonyokat; minden lényegeset elmond, 
csak éppen a mögöttes lényeget nem, miképp oly gyakran az Esterházy-szöve-
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gekben. Ez tapasztalható a Termelési-regényben a szerződésaláírás történet-
elbeszélésének a végén:16 

Lent, a pálya mellett haladt el. [...] Ahogy felsandított ő az emeletre, ott látta nagy 
meglepetésre tömörülni elébbi tárgyalófeleit, amint azok leskelődtek, ő t lesték. Egy-
mást tolták-taszigálták. „Tudja, barátom, mint a gimiben, ha a Szentkirályi utcán 
valami jó maca végigment, a napos oldalon." Megállt 6, kissé terpesztve s hátra-
hajolva felbámult, fel arcátlanul. „Mi van?" kurjantott. Válasz fentről nem jött persze, 
csak a zavart kapkodás és negatív tolakodás el az ablaktól, mint amikor az a bizo-
nyos kisasszony (a Szentkirályi utcában vagy másutt) visszaszól a pelyhes gimna-
zistáknak: „Na mi van, fiúkák?!" Hosszan elhagyta a sporttelepet ő. Nem is sejtette: 
utoljára járt itt. 

A történetelmondás, az abba beillesztett, hasonlat formájú példa, majd annak 
megismétlése s egyúttal megkettőzése {jó maca 'csinos lány, fiatal nő ' - kisasszony 
'fiatal nő vagy prostituált ' , illetve a vagy másutt) a tárgyalófelek és a mester 
közötti viszonyt foglalja magában anélkül, hogy arról bármit közvetlenül, ki-
fejtve mondana . E viszonyt valóbein nem könnyű verbalizálni (tematizálni az 
Esterházy-szövegnek nagyon is sikerül): egyik oldalon a fentiek (akik vágynak 
a lent haladóra, adot t esetben meg is tudják vásárolni, tehát birtokolni tudják, 
részben azonban tartanak tőle, fent vannak, de bezárva, ahogy a férf i-nő, főnök-
beosztott, szocialista főnök - félamatőr sportoló viszony első tagjai), a másik 
oldalon a lent ha ladó (aki szeretné is a lekiabálást, a kapcsolat létrejöttét, az 
üzletet, a birtokoltságot, meg n e m is, kelleti is magát , meg nem is, aki szabad, 
de lent van). Mindennek a megérthetőségét a világról való tudás (a fent-lent 
tudáskerete) mellett főképp az igék, illetve cselekvésértelmet bemuta tó főnevek 
s jelzőik konvencionális jelentéstartománya segítheti {felsandít, leskelődik, zavart 
kapkodás, negatív tolakodás, va lamint a társadalmi szerepviszonyra utaló maca-
fiúkák pár), s persze magára a viszonyra rákérdező, s többnyire megválaszolha-
tatlan kérdés: „Na mi van?" 

Utolsó példánk ezúttal a Termelési-regény mindké t nagy egységének sokat idé-
zett kezdő része, ezúttal a másod ik egységből az első jegyzet:17 

Egy tavaszi „mosolygós kedd reggelen" Esterházy Péter hosszasan kereste a torna-
nadrágját, majd kissé ingerült hangon azt mondta: „Nem találom." Mind Esterházy, 
mind Esterházy felesége számára világos volt, ezt úgy érti: „Hová a túróba tetted 
már megint?" „Vak vagy?" - válaszolt egy kérdéssel a kérdésre az asszony sallang-
mentesen. Másnap Esterházy így replikázott: „Szavakat vezet világtalan." Ebből az 
életszeletből párolta le a mester e nevezetes nyitőmondatot, melyet representatív 
voltáért mégegyszer rögzítek: Nem találunk szavakat. 

E szövegrészletben együtt tapasztalhatjuk az összes eddig említett megformált-
ságbeli sajátságot (voltaképpen az összes eddigiben). Az epizód egy tudáskere-
ten (egy tárgy ot thoni keresésén) és két cselekvéssoron nyugszik: a keresésen 
és az azzal kapcsolatos, de attól fokozatosan elváló párbeszéden. Az egyenes 
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idézetek jó része a beszélt nyelviség egyik fő jellemzőjét mutatja: grammatikailag 
hiányosak (az első kettőben a tárgy nincsen megnevezve). A „tornanadrág" itt 
implikálva van, rákérdezett nyelvtani tárgy mivolta a beszélgetők számára a 
beszédhelyzetből válik nyilvánvalóvá, a befogadónak pedig a történet-
elbeszélésbeli említésből, következtetés útján. Ugyanakkor elbeszélői magyará-
zatot is kap az olvasó („ezt úgy érti"), ez azonban nem a bennfoglaláson vál-
toztat, hanem az első megszólalás beszédaktus-jellegén: az első megszólalás 
kijelentés (vagy felkiáltás) cselekvéstartalmát a magyarázat kérdéssé és feddéssé 
pontosítja. Ezt hárítja el a „Vak vagy?" válasz, amely formálisan valóban kérdés, 
funkcionálisan, cselekvésértelmét tekintve kijelentés és szintén feddés. Ez utóbbi 
mondat egyúttal azt implikálja, hogy a keresett tárgy ott van a kereső szeme 
előtt (a mindennapi spontán beszédben az itt idézett kérdés / feddés ma már 
szinte konvencionálisan működik). Az ezután következő szövegrész két további 
szempontból érdekes. Egyrészt bemutatja az életvilág nyelvi cselekvéseinek 
egyik jellegzetességét: a spontán beszédnek, a párbeszédeknek, vitáknak gyakran 
nincsen formális végük, valamikor valamilyen okból a legkülönbözőbb módo-
kon folytatódnak. Az idézett történetelmondásban a „másnap" jelöli ki a be-
szélgetés megszakadását és későbbi folytatódását. Másrészt egyúttal példázza 
Esterházy szójátékait legalább egy változatban. Az asszonyi kérdés (állító feddés) 
és a „Szavakat vezet világtalan" szentencia közötti bennfoglalt szemantikai és 
pragmatikai kapcsolatot a befogadó következtetések sorával tudja megérteni: a 
„Vak vagy?" állító változatának nem metaforikus, tehát szó szerinti értelmezése 
kerül viszonyba a „szavakat vezető"-vel, azaz az író, a mester nevével. Ebből 
következik azután a többes számú igealakkal általánosított szentencia („nem 
találjuk az orrunk előtt levő dolgokat"), majd ennek szélesebb értelmezhetősége, 
a nyelv uralhatóságának általános kérdése. Vagyis egy reális életvilágbeli hely-
zetből, a hozzá tartozó cselekvésekből, s azoknak mai praxisbeli spontán, bár 
néha enyhén konvencionalizált verbalizációiból az elbeszélt történet keretén be-
lül maradva implikációval, következtetésekkel igen elvont, szintén nyelvi szintre 
jut a szöveg, pontosabban annak lehetséges értelmezése. 

A beszélt nyelviség irodalmi esztétikuma 
Elemzéseink a nyelvhez való irodalomesztétikai viszonynak a magyar iroda-
lomban meglehetősen új (bár ma már viszonylag jól ismert) válfaját mutatják 
be a nyelvészeti elemzés mai lehetőségeivel. Az új válfaj a belátást könnyíti: a 
nyelv nem eszköz az irodalom számára (ugyan nem ennyire kiélezett helyzetben, 
de voltaképpen a mindennapi beszéd számára sem), nem az illusztráció vehi-
kuluma, hanem a lét megértésének szubsztrátuma úgy, ahogy azt Heidegger és 
Gadamer hermeneutikája kifejti. A beszélt nyelviség az irodalom sztenderdhez 
kötődő retorizáltságának tarthatatlansága után az egyik elmozdulási irány, 
amely a beszélt nyelviség eredetibb, életvilágbeli szociokulturális viszonyrend-
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szerét, értékvilágát részben beviszi az irodalom esztétikumába, részben pedig 
átalakítja. Az eredetibb, életvilágbeli funkciót az implicitás kapcsán a Halliday-
iskola egyik legközvetlenebb tagjának írásából idézzük: „Az implicitás optimális 
mértékét [...] csak azokban a környezetekben lehet alkalmazni, ahol a beszélők 
közötti társadalmi távolság minimális. Az intimitásnak, ha nem is szükségkép-
pen az informalitásnak a viszonya logikusan kívántatik meg, mivel a jelentések 
értelmezése a közös tudáson alapul, ami a korábbi folyamatos interakciók ered-
ménye. A korlátozott exoforikának ez az aspektusa kizárja az idegeneket és az 
alkalmi hallgatókat. Valószínűleg hasznos, ha elkülönítjük azokat a megállapí-
tásokat, amelyek a korlátozott exoforika használatához társulnak a sikeres in-
terpretációhoz szükséges feltételekből. Az ilyen stílust működtető beszélő meg-
állapítja, hogy címzettje »be van kódolva« a beszélgetésbe, hogy mentális 
készletük azonos, s nem áll fenn a kétértelműségnek vagy félreérthetőségnek a 
veszélye - röviden, a beszélő megállapítja, hogy a hallgató tudja, ő miről beszél. 
Ilyen elvárások nem állíthatók a nyelvközösség minden tagjával szemben és a 
kontextusok széles körével kapcsolatban. Ennek következtében a potenciális cím-
zettek valószínűleg a (saját) csoporttagokra korlátozódnak, akikkel kapcsolatban 
bizonyos fokú empátia tapasztalható."18 

Hasan összefoglaló megállapításai s a fenti elemzések együttesen azt bizo-
nyítják, hogy az Esterházy-szövegek több különböző eljárással dialógusvi-
szonyba kívánják hozni befogadóikat a szöveg nyelvi megformáltságát tekintve 
is. A társadalmi távolságot persze aligha lehet egyszerűen csökkenteni. A közös 
tudásra s a folyamatos interakciókra viszont annál inkább lehet építeni. Az 
Esterházy-szövegek recepciója valóban azt bizonyítja, hogy azok az olvasók ké-
pesek valamilyen módon esztétikumként befogadni azokat, akik legalább rész-
ben „be vannak kódolva", akiknek a világról és a nyelvről való tudásuk, nyelvi 
horizontjuk legalább részben fedi az Esterházy-szövegek nyelvi horizontját és 
világtapasztalatát, s akiknek nyelvi horizontja eléggé nyitott a nyelvi privilegi-
záltság, a mindenkori fennköltség felülvizsgálatára. Ennyiben valóban a nyelv 
teljesítménye, a nyelv beszéde határozza meg a befogadhatóságot,14 de csak 
ennyiben, mert mégis csak a szöveg implikációi és a befogadó teljesítménye, e 
kettő interakciója alapján, amely folyamatban döntő a befogadó nyelvi tudása, 
a Hasan által említett empátiája, heurisztikus és emlékező képessége. Az explicit 
és implicit informalitás egyként összetett példát ad Esterházy prózájában e vi-
szonyokra, amely informalitás megvonja az irodalom korábban kanonizált fenn-
költségét, de nem irodalmiságát és esztétikumát, s az e viszonyok által a történet 
irodalmi elmondhatóságára és megérthetőségére, egy az elemzett példáknál 
jóval összetettebb szövegszintű rendszerben. E szövegek (nyelvi) informalitá-
sukkal, intimitásukkal a befogadót a(z elbeszélt) történésnek s megértésének 
részesévé teszik a szövegszerűen bemutatott történéselbeszélés folyamatában. 
A Heidegger által itt említett megfelelés a nyelvnek20 voltaképpen a nyelvi (szö-
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vegszintű nyelvi) minták felismerése, összefüggésbe hozása az irodalmi min-
tákkal és a szituációtípusokkal. A nyelv vehikulum-felfogása tehát a semmibe 
foszlik, ellenben a szöveg az aktuálisan rendelkezésre álló orientáló minták alap-
ján befogadhatóvá válik. Egyúttal egy másik kettős mozgás zajlik le itt vala-
mennyiünk részvételével: az irodalom mint szöveg, mint a verbális cselekvések 
sorában egy, a többi (mindennapi) verbális cselekvéstől nem radikálisan elkü-
lönülő produktummá válik, s egyúttal a mindennapi verbális cselekvések világát 
beemeli az irodalmiság esztétikai keretébe, és interakcióba hozza más, főképp 
irodalmi nyelvi hagyományokkal. Az Esterházy-próza itt elemzett összetevőinek 
európai párhuzamai (Musiltól, Joyce-tól Borgesig) természetesen külön tanul-
mányt igényel, miképp a Kosztolányi- és az Ottlik-kapcsolat is. 
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