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BARTAL MÁRIA

„Ritmusos szünet”
A betegség reprezentációi Esterházy Péter 
Hasnyálmirigynapló és A bűnös című köteteiben

Tanulmányomban Harold Brodkey 1996-ban megjelent, Th is Wild Darkness. Th e Story 
of My Death1 című halálnaplója és Esterházy Péter A bűnös2 című, akvarellnaplóba 
fonódó bűnügyi novellája felől olvasom újra a rákövetkező évben megjelent Hasnyál-
mirigynapló3 szövegét, különös tekintettel a krónikus szomatikus betegség repre-
zentációinak vizsgálatára az említett három kötetben.

Szüts Miklós 2012 szeptemberétől festette színnaplóját a londoni művészboltban 
vásárolt 10×15 cm-es akvarellfüzet Fabriano papírjára. A hordozó tehát egy általában 
vázlatokhoz használt, könnyen átlapozható, merített papírhoz hasonló struktúrájú 
lapokból álló füzet volt, amely a kötésnek és vastagságának köszönhetően magát min-
den esetlegessége ellenére mégis könyvmédiumként mutatja. A 19. században még az 
utazó festők eszközeként ismert akvarell a modernitásban már radikálisabb festői 
kísérleteket tett lehetővé: a híg festék öntörvényű, nehezen uralható terjeszkedése és 
önkényes száradása a papíron, ebből kifolyólag a színintenzitás szeszélyessége és vé-
letlenszerűsége, vagyis a kiszámíthatatlanság, az anyaggal folytatott küzdelem és az 
arra irányuló fokozott fi gyelem az alkotói szándékot módosító folyamatszerűség elő-
térbe kerülésének lehetőségét adta meg a festők számára. Szüts Miklós, aki a hetvenes 
évek óra rendszeresen használja az akvarelltechnikát, tervezőgrafi kusként gondolta 
tovább Esterházy ötletét, hogy krimiket ír majd színnaplóként születő akvarelljeihez. 
A Hasnyálmirigynapló több ízben is rögzíti a hosszabb időn át halogatott munka fá-
zisait, a 2015. júniusi ötlettel, majd felkéréssel induló,4 szakadozott folyamatot, míg 
október végére egyetlen bűnügyi novellává tömörül a szöveg,5 amely az eredeti elkép-
zeléssel szemben nem Esterházy kézírásával, és nem az üresen hagyott plasztikus 
akvarellpapíron kapott helyet, hanem a papírrostokat is láttató képeket kontrasztáló, 
egynemű és művi hófehér nyomtatott könyvoldalakon. A vázlatokhoz használt akva-
rellfüzet merített papírlapjainak fotója – amely kontrasztálja a szöveges oldalak 
homogén fehérjét – A bűnös olvasói számára a látvány kettősségével érzékelteti azt 
a műfaji összetettséget, amely a Hasnyálmirigynapló olvasása során is tapasztalható. 
A végleges, majdani szövegváltozatot előkészítő vázlatok, a dátummal ellátott jegyzetek 
1 Első megjelenés: Harold Brodkey, Th is Wild Darkness. Th e Story of My Death, Metropolitan Books, 

New York, 1996. Tanulmányomban az alábbi kiadás oldalszámaira hivatkozom: Harold Brodkey, 
Th is Wild Darkness. Th e Story of My Death, Fourth Estate, London, 1996.

2 Esterházy Péter – Szüts Miklós, A bűnös, Magvető, Budapest, 2015.
3 Esterházy Péter, Hasnyálmirigynapló, Magvető, Budapest, 2016.
4 Uo., 16., 36., 69., 98., 122., 159., 192., 196., 197. 
5 Uo., 199.

sorozata, vagyis a műhelynapló esetlegessége, az anyag formálódásának és az alkotás-
folyamat szüneteinek színre vitele feszül a betegségnarratíva már-már statikussá las-
sított linearitásának, amely az elbeszélő halálával vagy hangjának a betegség súlyos-
bodásával összefüggő elnémulásával önkényesen lett lezárva. A Hasnyálmirigynapló 
autobiografi kus elbeszélője világossá teszi: a szövegeken végzett munka egyben saját 
betegségéhez és végességéhez kialakított viszonyának dinamikusan változó művelete is, 
Th omas Couser terminológiájával élve tehát autopatográfi a.6 Míg az autobiogra fi  kus 
műfajok esetében a szövegkohéziót mindenekelőtt az egyes szám első személyű elbe-
szélő mint vonatkoztatási pont teremti meg úgy, hogy az elbeszélt identitást narratív 
műveletsor hozza létre, addig az autopatográfi a az elbeszélő önazonosságáért, hang-
jáért, annak folytonosságáért folytatott harc, amely egyszersmind a hang megsza-
kításának, szaggatottságának, kísérleti jellegének nyoma. Az elbeszélő betegsége és 
gyengülése a szöveg egészének működésmódját meghatározza. Esterházy korábbi szö-
vegeihez hasonlóan igen magas a szöveg metanarratív részleteinek száma, az elbeszélő 
inkább olvasóként, mint íróként artikulálódik, akinek visszatérő témája a szövegeken 
végzett, intertextuális térbe helyezett munka. Már a második bekezdés szokatlan pon-
tossággal jelöli ki forrásait: „Devecseri könyvét is meg kell néznem. A hasfelmetszés 
előnyei. Tegnap keresgéltem, de nem találtam. Talán Herrndorf, neki is van egy ilyen 
haldoklós könyve. És Brodkey-t. Harold Brodkey: Die Geschichte meines Todes”,7 
amely a későbbiek folyamán kiegészül többek között a Kosztolányi betegségének és 
haldoklásának dokumentumait közlő Kalligram-kiadással és a Márk-változat pár-
huzamosan készülő német fordításával.

Angolszász nyelvterületen a kilencvenes évektől kezdődően ugrásszerűen meg-
nőtt az autopatográfi ák száma. E szövegek tipizálására, interdiszciplináris, összeha-
sonlító kultúratudományi vizsgálatára számos kísérlet született.8 Az amerikai és brit 
szövegek összehasonlító vizsgálatai alapján elmondható, hogy az utóbbiak ironikus 
hangoltságát ellenpontozó, a túlélésért folytatott küzdelmet heroizáló, az olvasó aff ek-
tív bevonására építő amerikai betegségnarratívákat nagyjából a kilencvenes évek köze-
pétől fokozatosan felváltották a betegségtől való ironikus távolságtartás különböző 

6 G. Th omas Couser, Autopathography. Women, Illness, and Lifewriting = On the Literary Nonfi ction of 
Nancy Mairs. A Critical Antology, szerk. Merri Lisa Johnson – Susannah B. Mintz, Palgrave Macmillan, 
New York, 2011, 133–144.

7 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 6. A Hasnyálmirigynapló elbeszélője német fordításban olvassa 
Brod key könyvét: Harold Brodkey, Die Geschichte meines Todes, ford. Angela Praesent, Rowohlt, 
Hamburg, 1996.

8 Többek között: G. Th omas Couser, Recovering Bodies. Illness, Disability and Life Writing, Wisconsin 
UP, Madison 1997; Jackie Stacey, Teratologies. A Cultural Study of Cancer, Routledge, London – New 
York, 1997; Narrative and Cultural Construction of Illness and Healing, szerk. Cheryl Mattingly – 
Linda C. Garro, California UP, Berkeley, 2000; Einat Avrahami, Th e Invading Body. Reading Illness 
Autobiographies, Virginia UP, Charlottesville, 2007; Lisa Diedrich, Treatments. Language, Politics, 
and the Culture of Illness, Minnesota UP, Minneapolis–London 2007; Paul Atkinson, Illness Nar-
ra tives Revisited. Th e Failure of Narrative Reductionism, Sociological Research Online 2009/5., 
http://www.socresonline.org.uk/14/5/16.html; Rita Charon, Th e Novelization of the Body, or, How 
Medicine and Stories Need One Another, Narrative 2011/1., 33–50.; Franziska Gygax, On Being Ill (in 
Britain and the US). Illness Narratives of the Self, Th e European Journal of Life Writing 2013/2., 1–17.
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stratégiáit kidolgozó szövegek.9 Az amerikai próza autobiografi kus elbeszélői hagyo-
mányát uraló szövegtípust Diedrich az oprafi cation terminussal illette,10 utalva arra, 
hogy az ebbe a  kategóriába sorolható műveket az én másokat kizáró tökéletesítésének 
buzgalma és e folyamat megjelenítését célzó, valamint emancipatorikus stratégiák 
uralták. Ebbe a szövegsorozatba műfajtörténetileg izgalmas módon illeszkedik a be-
tegségnarratívák dinamikusan változó korpusza, amelynek Brodkey regénye egyik 
jellemző példája. Th omas Couser monográfi ája, amely az egyik legkorábbi, auto pa to-
gráfi ákat elemző munka, megállapítja, hogy az elbeszélők egy része az önreprezen-
táció során átveszi az orvosi diskurzus modelljét, amely a selfet leválasztja a testről.11 
Esterházy elbeszélője testének változásain és az írástevékenységnek ettől nem függet-
leníthető dinamikáján keresztül artikulálódik a szövegben.

„I dont’see the point of privacy. Or rather, I don’t see the point of leaving testimony 
in the hands or mouths of others. (H. B. June 1993)”.12 Harold Brodkey halálnapló-
jának saját monogramjával (!) indexált második mottója világosan jelzi privát és nyil-
vános, én és mások viszonyának radikális átértelmeződését a betegség állapotában, 
amit a napló műfajának összetett narratív beszédhelyzete is hordoz. Franziska Gygax 
három kortárs brit, illetve amerikai autopatográfi a13 összehasonlító elemzése során 
megemlíti, hogy az általa választott szövegek szerzői mind a hat esetben könyvük 
megjelenésének idejére a kulturális tér jól ismert szereplői – akárcsak Esterházy –, ami 
az olvasói stratégiákat, a referencializálás késztetését, intim és nyilvános viszonyát 
döntő mértékben befolyásolja. Ennek nyomai minden nehézség nélkül tetten érhetők 
a Hasnyálmirigynapló és A bűnös recepciójában és a könyvbemutatókat övező kivételes 
érdeklődésben is. A kórházi tartózkodás során a beteg tapasztalata intimitásának is-
mételt és drasztikus megsértése, majd módosulása, és különösen igaz ez a szexuálisan 
stigmatizált, fertőző nemi betegségben szenvedőkre, így az énelbeszélőre is, akit a sür-
gősségiről azonnal külön szobába küldenek.14 A kórházi „private room”, ami Brodkey 
könyvében a halálos, fertőző betegség első jele,15 éppen a privacy, az intimitás értel-
mezhetetlenné válásának színtere. A kórházi térben felszámolódnak a privát és indi-
viduális lét lehetőségfeltételei, és ezzel összefüggésben az individuális tanúságtétel 
személyessége is: „Hogy ne túl szégyenlősen beszélni tudjak egy kicsit apám és az én 
történetemről, meg kellene változtatnom, ahogyan írok”16 – olvassuk Brodkey-nál. 
9 Ehhez lásd Arthur Frank, Th e Wounded Storyteller. Body, Illness, and Ethics, Chicago UP, Chicago, 

1995, 93.; Gygax , I. m.; Diedrich, I. m., 55.
10 Uo., 63–68.
11 Couser, I. m., 14.
12  „Nem értem, mi az, hogy privát. Vagy inkább, nem értem, miért is kellene tanúságot tenni – mások 

kezébe vagy szájába. (H. B., 1993. június)”. Ha másként nem jelölöm, a tanulmányban olvasható magyar 
nyelvű részletek Brodkey könyvéből saját fordításaim. A fenti idézet az ajánlást követő számozatlan 
oldalon olvasható.

13 Gygax összehasonlító elemzése a következő szövegeket vizsgálja: Gillian Rose, Love’s Work, 1995; 
Harold Brodkey, Th is Wild Darkness 1996; Marilyn French, A Season in Hell, 1998; Ruth Picardie, 
Before I Say Good-Bye, 1998; Tim Parks, Teach Us to Bill Still, 2010; Siri Husvedt, Th e Shaking 
Woman, 2010.

14 Brodkey, Th is Wild Darkness, 5–6.
15 Uo., 8.
16 Uo., 61. Az angol változatot a következőkben idézem.

A szöveg aktivizmusától és performativitásától, amellyel az AIDS-et övező tabuk és 
csend ellen veszi fel a küzdelmet, elválaszthatatlan a szöveg vállaltan kísérleti jellege, 
a nevelőapjához fűződő traumatizált viszonyról való beszéd innovációs, a Brodkey-
prózát megújító, felbontó követelményei. Az írásmód megváltoztatására tett kísérlet 
azonban nem a személyes nyelv megtalálásának illúzióját jelenti, hanem a büszkeség 
letörését. Halálnaplót írván annak tudatosítását, hogy „A halál (meghalás) végül is egy 
közhely.”17 Ahelyett, hogy mások kezébe vagy szájába helyezné tanúságát, az elbeszélő 
tehát anyagot tesz le. A Hasnyálmirigynapló elbeszélője kivételes módszerességgel jelzi, 
ha éppen Brodkey szövegének német fordítását olvassa és írja újra, lineárisan halad 
a halálnaplóban, fordítási műveletet hajt végre, amely szinte egész könyvét végigkíséri: 
közel negyven alkalommal idéz egyenesen vagy szabad függő beszédben az amerikai 
író szövegéből. A tanulmány keretein belül nincs lehetőség a módszeres összehason-
lító elemzés bemutatására, itt röviden a vizsgálat eredményeit szeretném összegezni. 
A Brodkey-szövegrészletek újraírása során az elbeszélői nézőpont rétegződését fi gyel-
hetjük meg: az Esterházy és Brodkey szövegében domináns E/1. személyű, korlátozott 
tudású narrátor közvetítővé, tolmáccsá, tanúvá, értelmezővé válik. Jól érzékelteti az 
újraírás összetett műveletét, ha a korábban említett szövegrészt összeolvassuk a meg-
felelő angol részlettel:

Brodkey: Az igazság elhallgatását, feltűnt, tapintatnak szokás nevezni. És még 
(szakmailag!) érdekesen tovább, hogy ahhoz, hogy az apjáról kevésbé szégyenlő-
sen tudjon mesélni, változtatni kell az írása módján. A valóságos életemben a ho-
moszexualitással kísérleteztem, hogy megtörjem a büszkeségem, hogy (vagy: 
és ezáltal?) magamat nyitottá tegyem a történet számára. Hm, értem én ezt? 
Majdnem. A majdnem-értés nem-értés.18

Th at truth is a form of caress. […] To tell a little of the story about me and 
my father less shyly, I would have to change the way I write. In real life, I experi-
mented with homosexuality to break my pride, to open myself to the story.19 

Látható, hogy néhány mondaton belül a pontatlan egyenes idézetet (beszúrással meg-
tört) gnómaként közvetítő jegyzet értelmezői kommentárrá, majd ismét egyenes 
idézetté alakul át, végül újból értelmezői refl exióvá. A Brodkey-fordításbetétek praxi-
sában uralkodó a szabad függő beszéd használata, amely a Hasnyálmirigynapló dön-
tően E/1. személyű narratíváját megbontja, kizökkenti: az autopatográfi a egy másik 
autopatográfi a olvasásává és kommentárjává is válik, mintegy színre viszi az olvasás 

17 „And then, lying in that room, I saw it diff erently: after all, death – and AIDS – are a commonplace.” Uo., 9. 
Lásd még: „But it was a hospital room, and I was dying, and I didn’t have many private emotions.” Uo., 32. 
„De ez kórházi szoba volt, és haldokoltam, és nem sok privát érzésem volt.” 

18 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 105–106.
19 Brodkey, Th is Wild Darkness, 61. „Az a fajta igazság a tapintat egyik formája. […] Hogy ne túl szégyen-

lősen beszélni tudjak egy kicsit apám és az én történetemről, meg kellene változtatnom, ahogyan írok. 
A valós életben a homoszexualitással kísérleteztem, hogy megtörjem a büszkeségemet, hogy megnyissam 
magam a történetnek.”
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és a halál eseményének összekapcsolódását, és ennek közhelyszerűségét, a halálról 
való beszéd intimitásának ellehetetlenülését:

Gyorsabban haladhatnék szegény Brodkey-val. Jöhetne neki a megváltó halál. 
Most én hozom az olvasással. Minden olvasójától megkapja ezt az ajándék ot. 
Hogy már nem tud neki örülni, növeli az ajándék értékét. Hogy ebből mi vonat-
kozik rám – legföljebb most (!) annyi, hogy én is író vagyok, vagy mi.20

A Hasnyálmirigynapló fent idézett részlete felhívja a fi gyelmet az olvasás által létre-
hozott és működésben tartott, az Esterházy-olvasók által tovább rétegződő repetitív 
időstruktúrára, amely az elbeszélőket a betegség tudatosításától annak előrehaladott 
állapotán át hangjuk megszakításáig, elnémulásáig, vagyis az elbeszélés haláláig vezeti, 
majd az újabb olvasó belépésével visszalöki a folyamat elejére. Részben ezzel hozható 
összefüggésbe, hogy a Brodkey-szövegben a halál és haldoklás folyamatának meta fo-
ri zációjában központivá válnak a csomagolás, újrahasznosítás képzetei, az elmozdulás 
a meztelen test kitettségének tragizálásától a print változatig: „I am pre ju diced toward 
a nakedness in print – toward embodiment in black-and-white”.21 Már a diagnózis 
ismertetésének elbeszélése és a következmények tudatosítása is sajátos ismétlésszer-
kezetet hoz létre a szövegben, amennyiben a képlékeny, átláthatatlan tartalmat a csoma-
golás teszi kezelhetővé: „Yet these fi rst moments in which I con sciuosly felt the reality 
of having AIDS are hazy, slippery, and return to me in diff erent cove rings.”22 A szemé-
lyes élmény hozzáférhetetlenségét és nyelvi megalkotásának akadályoztatását a test, 
a tudat mint papírdoboz érzékelteti: „No one can possibly know the power of feeling 
I project inside my carton.”23 A halál tragizálásával, az önsajnálattal kapcsolatos gon-
dolatmeneteket a Brodkey-szövegben visszatérően ökológiai szemléletbe ágyazott irónia 
csapja le: „I’m sixty-two, and it’s ecological sense to die while you’re still productive, die 
and clear a space for others, old and young.”24 Ez a későbbiekben kiterjed a felső-közép-
osztálybeli értelmiségi ökológiailag kártékony tevékenységére is. Érdemes megjegyezni, 
hogy a Hasnyálmirigynapló ezen részletek egyikére sem refl ektál, e hiányok vakfoltok-
ként jelzik a két szöveg halálhoz való viszonyában érzékelhető alapvető különbségeket.

Esterházy kommentársorozatként elgondolt naplója a szövegen végzett munka 
penzumjellegét erősíti.25 A bűnös mint kiemelt példa felhívja a fi gyelmet arra, hogy 

20 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 129.
21 Brodkey, Th is Wild Darkness, 30. „A meztelenséggel szemben nyomtatásban előítéleteim vannak – 

a fekete-fehér megtestesüléssel szemben.”
22 Uo., 5, „Amikor tudatosan átéreztem, hogy AIDS-es vagyok, már az első percek is bizonytalanok, 

csúszósak voltak, és különféle csomagolásban vissza-visszatértek.”
23 Uo., 12. „Senki se ismerheti a dobozomat átjáró érzés erejét.”
24 Uo., 19. „Hatvankét éves vagyok: ökológiai érzékenységre vall, ha meghalsz, amíg még produktív vagy, 

meghalsz és kitisztítod a terepet másoknak, öregeknek és fi ataloknak.”
25 „Keveset végeztem a két hét alatt […] nem kezdtem el a Szüts-kiskönyvet. Tompábban múlik az időm, mint 

kéne.” (2015. július 6.; 36.); „Tegnap próbáltam a Szüts-képekhez dolgozni, de belefulladtam a cetlike-
resésbe. Mert úgy rémlik, hogy csináltam már jegyzeteket. Egyre több dologba fulladok bele. Könyvek, 
kéziratok meg a házra vonatkozó papírok…” (2015. augusztus 18., 98.); „Megint elengedtem a Szüts-
projektet, helytelenül.” (2015. szeptember 24., 159.) „Megint csak ülök itt, hogy mit is kéne csinálnom. 

az akvarelltechnika korábban említett sajátosságai (a híg festék öntörvényű terjeszke-
dése és száradása, az anyagra irányuló fi gyelem és annak uralhatatlansága, a kiszámít-
hatatlanság) egyben a Hasnyálmirigynapló kockázatára is rámutatnak. Az elbeszélő 
az absztrakt kompozíciók iránti „dilettáns rajongás” szavait a képek lassú, fürkésző 
olvasásába fordítja át, amit Esterházy később egy interjúban Antonioni Nagyítás című 
fi lmjének teniszjelenetével hoz összefüggésbe, a láthatatlan teniszlabda igyekvő szem-
lélésével.26 A Hasnyálmirigynapló ennél dinamikusabb a testi folyamatok nyelviesí té-
sében: a megfi gyelés, leírás műveleteitől a test uralásának performatív műveleteiig 
sokféle nyelvi kísérletet követhetünk nyomon a szövegben. Érdekes adalék lehet ehhez 
egyfelől, hogy Virginia Woolf On Being Ill című esszéjében értelem és test interakcióját 
ugyancsak labdajátékkal metaforizálja: az értelem hódítási vágyában úgy rugdossa 
a testet, mint egy focilabdát,27 másfelől pedig, hogy a Nagyítás az európai fi lmtörté-
net anti-detektívtörténeteinek egyik leghíresebb példája. Jellegzetes posztmodern 
gesztusként A bűnös is használja a detektívszüzsék elemeit, értelmezhető metafi zikus 
detektívtörténetként is, ahol a nyomozás folyamata a megismerés és az olvasás/értel-
mezés allegóriája, a megoldás pedig nem releváns a szöveg tétje felől nézve.28

A Hasnyálmirigynapló összetett elbeszélői szólamában az akvarelltechnika izgalma 
az egymásra rakódó színrétegek temporális, történetként való olvashatósága és ol-
vashatatlanságának tapasztalata, a személytelen véletlenszerűség, az anyag uralha-
tatlanságának élményeként tematizálható: 

Melyik ecsetvonás fedi melyiket, mi volt előbb, mi később. A képben elrejtett vagy 
megbújó idő, erre például még sose gondoltam. Az eltüntetett ecsetnyom nem 
azonos az ecsetnyom hiányával. Közben újra meg újra vizet iszom (vízre vágyom, 
víz kell), de ez az egyetlen, ami emlékeztetett a helyzetre. Látni vélek valami nem 
véletlenszerűt a képekben, és valami váratlan nem személyest.29

A narrátor az idézett szövegrészlet negyedik mondatában a festés során nedvesen 
tartott akvarellpapír30 médiumát és a képolvasót kontaminálja. A nem személyes az 
elbeszélő szerint a technika, a tehetség fi togtatása helyett az európai kultúrához fű-
ződő organikus kapcsolat, amely engedi, hogy az anyag a látható, jelentéses javítá-
sokon keresztül megmutassa magát. Az említett két könyv és Szüts akvarelljeinek 

A Szüts-képekhez a szöveget. De hogy ott valamit már kitaláltam, de mit. Ez azért elég rémes, lássam be. 
Belátom.” (2015. október 18., 192.) „Megtorpantam a Szüts-szöveggel, megint túl sokfelé kellett fi gyelnem, 
így egyikre se igazán.” (2015. október 24., 197.) „És haladni kéne a Szütscsel. Most ezt próbálom.” (2015. 
október 26., 198.)

26 Az interjú a következő linken érhető el: http://index.indavideo.hu/video/esterhazy_peter_szuts_miklos 
27 Virginia Woolf, On Being Ill = Th e Moment and Other Essays, Harcourt, New York, 1948, 9.
28 A posztmodern metafi zikus és antidetektívtörténetekhez lásd Bényei Tamás, Rejtélyes rend. A krimi, 

a metafi zika és a posztmodern, Akadémiai, Budapest, 2000.
29 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 121–122.
30 „A vízfestéselőkészületi munkaterveket e helyt nem részletezzük, de mindkét oldalnak nedvesnek kell 

lennie (hogy ne száradjon hátulról). A papír merített – mibe  van merítve a merített papír?” Esterházy 
Péter, Most jut eszembe, mégis van művészet = Szüts & Vojnich, szerk. Parti Nagy Lajos, Scolar, Buda-
pest, 2008, 11.
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komplex viszonyába itt érdemes beemelnünk a 2008-ban Parti Nagy Lajos szerkesz-
tésében megjelent Szüts & Vojnich című albumot, amely kortárs magyar költők, írók, 
irodalomtörténészek írásaival veszi körbe a festményeket. A kötet Esterházy Most 
jut eszembe, mégis van művészet című novellájával indít, amely később az Estibe Hete-
dik fejezet, melyben minden művészet31 címen került be. A novella Kafka Átváltozás 
című elbeszélésének magyar fordításait parafrazálja: Esti akvarellfestményként ébred, 
és Cézanne utáni modern alkotásként elsősorban nem a tekintet tárgyaként artiku-
lálódik a szövegben, hanem olyan nézőpontként, amely a festőket és készülő képeiket 
fi gyeli és értelmezi. A Szüts Miklóssal készült interjúkat és beszélgetéseket újraol-
vasva érzékelhető, hogy a novella szinte szóról szóra emeli be Esti szólamába a festő 
olyan rögeszméit, mint a lineáris történetelbeszélés eltűnése a képtérből Rothkó nál,32 
a hiány mint a festmények egy ik legfontosabb jelentésösszetevője,33 az időbeliségétől 
és esetlegességeitől a fotón megfosztott táj transzformációja a festményen, amely 
a pillanathoz kötődik34 és a színhasználat erotikája.35 Az Estibe ékelt Szüts-kom men-
tárok nyomán A bűnös számozatlan oldalain szeszélyesen a képekbe fonódó, azokkal 
nem hierarchikus viszonyt létesítő Esterházy-novella a történetszerűséget és a tett 
nyomait átengedi a képsorozatoknak, belső ismétlődéseivel sokkal inkább a döb-
benet, a megtorpanás, a tehetetlenség és a vizsgálódó nyomozás, vagyis a tett, az ese-
mény előttiség és a túlbuzgó utániság idejében helyezkedik el: „Most mi lesz.” „Most, 
hogy szegény mondataim nem tudják, merre hány centi…”36

A képek és a szöveg sikeres egymásba mosódásának nyelve eltávolodik szöveg és 
illusztráció, kép és ekphraszisz vagy kommentár tisztázható viszonyától, de radikálisan 
másként, mint ahogy Nádas Péter Saját halál című albuma kapcsán tapasztalható. 
Nádas könyve a fordulat és meghökkentés elemeként használja fel a mesemagot a szö-
vegben, újabb, alternatív narratívát kínálva a képek egymásutánjának: „Mint a fukar 
vénember a mesében, kedves fi am, nyögi utolsó lélegzetével, mert nagy titkát még el 
akarja susogni. // A nagy fazék rablott aranyat a nagy vadkörtefától három lépésnyire 
ástam el.”37 Az Esterházy által képeskönyvnek nevezett A bűnös a mese nyitóformu-
lájával indít, és a kommentárral szemben ezt a műfajt jelöli ki a szöveg képekhez 
fűződő viszonyának kívánatos létmódjaként: „Nehéz mesélni, és nem kommentálni. 
Nehéz nem lábjegyzetelni.”38 Az olvasó a szöveg aposztrophéi nyomán az esküdtek-
hez hasonlóan hallgatóvá válik, csodálkozó gyerekként fejtegetve a mese képekhez 
fűződő viszonyát, és elfogadva a történetvezetés szeszélyes önkorrekcióit és fordu-
latait. Esterházy rövidprózája természetesen szétírja nemcsak a mese, de a bűnügyi 
történet műfaji jellegzetességeit is: a tettesek egy részére a történet gyűjtőfogalommal 

31 Esterházy Péter, Esti, Magvető, Budapest, 2010, 208–222.
32 Szüts Miklós, Akvarellek 2009–2013 / Watercolours 2009–2013, ford. Orbán Katalin, műtárgyford. 

Szüts Miklós – Bakos Ágnes – Tihanyi Bence, Magvető, Budapest, 12.
33 Uo., 22., 40.
34 Uo., 14.
35 Uo, 10–12.
36 Esterházy–Szüts, I. m., [7., 9.]
37 Nádas Péter, Saját halál, Jelenkor, Pécs, 2004, 192–194.
38 Esterházy–Szüts, I. m., [1.]

utal (Galeri), az A. rövidítés két, ellenkező nemű szereplőt is jelöl, akiknek Hasnyál-
mirigyrákhoz és az elbeszélőhöz fűződő viszonya az eltüntetett ecsetnyomhoz ha-
sonlóan felmérhetetlen, de meghatározó a szövegben. Az elbeszélő és a szereplők 
viszonyának tisztázatlansága, a tett megnevezhetetlensége, a képek által teremtett 
sajátos, absztrakt tér, amelyben közel és távol, fent és lent radikálisan másként és di-
namikusan tételeződik, az én nélküli személyesség jelenléte („A gyilkosság mindig 
személyes.”) új nyelv kialakítását sürgeti: „Nem tudni, mi van a képeken. De valami 
történik. A képek tartanak valahová. Mintha nem lehetne ragozni az igéket. Mintha 
Balassi farkához volna madzagolva egy toll, és annak mozgása volna az írás.”39

A képek és a betegség olvasásának egyik, A bűnösben is felkínált lehetséges módja 
az akvarellpapíron kirajzolódó formák megszemélyesítése, amely a könyvön ismétel-
ten eluralkodó, hezitáló kommentároktól a jelentéstulajdonítás, szereplők és felelő-
sök megnevezése felé, ugyanakkor a humor regiszterébe mozdítja el a történetet. Az 
anekdotizálódás ezen átmeneti mozzanatait rendre kérdéssorozat és a csend alakzatai 
váltják fel a szövegben, amelyet az üres akvarellpapírról készített fotó is hangsúlyoz, 
vagy éppen a képek egymásutánisága diktálja a szöveg belső ritmusát. Ez az eldönthe-
tetlenség jól mutatja a test/tudat/alkotóerő dinamikusan változó állapotát és viszony-
rendszerét:

Kinek a története a fekete, a maszatos csorgás, a szükségszerűvé lett véletlen 
fröccsenés? Kinek a története a gyilkosság? A halotté vagy a gyilkosé? Vagy a gyil-
kosságé?

Egy szerelmes történet, ha következetes a mesélő, maga a csönd volna, a csönd, 
mely hallgatás. De minek a csöndje. Ezt nehéz megmondani.40

A bűnös humorral átitatott nyelven konstatálja és hajtja végre azokat a nyelvi erőfeszí-
téseket, amelyek a Hasnyálmirigynapló szövegében is észlelhetők. Az elbeszélő nézi 
a színnapló természetes, referencializálható személyességen túlmutató alkotásmódját: 
„Látni vélek valami nem véletlenszerűt a képekben, és valami váratlan nem szemé-
lyest. Ez ritka, és a mondott művészben sokféle hiúság van, de ezek a képek nem róla 
szólnak, vagy lehet, hogy róla, de nem a tehetségéről. Olyanok, mintha természetes 
módon nőnének ki – hát, az európai kultúrából.”41 Már a második, dátummal ellátott 
szövegegység felhívja a fi gyelmet arra, hogy a Hasnyálmirigynaplóban az ügyetlenség 
vagy kontrollálatlanság szintén kiemelt jelentésképző erővel bír. Mindez egy több-
szörösen összetett mondat zárójelekkel megbontott helyesbítő tagmondataiban olvas-
ható, amelyek kontrollt gyakorolnak a korábbi, az Esterházy-prózából és interjúkból 
jól ismert kijelentés fölött:

A szöveg az szöveg az szöveg, hiába ún. személyes vallomás, beszámoló, létezni 
mint szöveg létezik, így lehet tudomásul venni; tűnődtem: ez nem egészen igaz, 

39 Uo.
40 Uo., [3].
41 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 123.
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olykor az ügyetlen (amatőr) vagy már nem kontrollált (halálközelség) fogalmazás 
mögött, alatt fontos híradások lehetnek, az életről és életekről, végességekről és 
végtelenségekről.42

Mintha éppen a látszólagos szerkesztetlenség, a szöveg uralhatatlansága és burjánzása 
tenné lehetővé és emelné ki a szöveg rétegzettségét, és árulkodna egy olyan jelentésré-
tegről, amely a Hasnyálmirigynapló hivatkozott jelenetében történetesen néma marad, 
hiszen a felolvasandó részlet potenciális hallgatója, Gitti alszik. „Elnyomta a buzgóság, 
tréfálkozik a magyar nyelv.”43 A megszemélyesítés alakzata, amely a Hasnyálmirigynapló 
számos pontján váratlanul összerántja a szöveget, a jelenetet visszahajlítja a meta nar-
ratív működésmódba: az íráson végzett buzgó munka elfojtja, elnyomja a fogalmazás 
mögött, alatt rejlő híradásokat. 

Susan Sontag A betegség mint metafora című, a Hasnyálmirigynaplóban is említett 
munkájában a hétköznapi és az azzal összefonódó, sok tekintetben attól elválasztha-
tatlan irodalmi nyelv megbélyegző metaforizációját vizsgálja, szembeállítva a tuber ko-
lózis és a rák képiesítését. Sontag kiemeli és bemutatja, hogy a stigmatizáló kifejezések 
képi ereje történetileg változik, és a betegség gyógyíthatóvá válásával a metaforák is 
lecserélődnek. Míg a zömében gyors lefolyású tuberkulózis esetében az időbeliségre, 
addig a ráknál a térbeliségre vonatkozó trópusok vannak túlsúlyban a betegség ural-
hatatlanságának és végzetességének érzékeltetése során.44 Einat Avrahami rámutat, 
hogy a halálélmény normalizálásának igénye és kísérlete Brodkey-nál sem maradhat 
mentes az AIDS-ről való nyilvános beszéd elnyomó és megbélyegző metaforikájától.45 
A Hasnyálmirigynapló és A bűnös metaforizációjában a hatalmi stratégiákra, a meg-
bélyegzésre, a kirekesztő megnevezés műveleteire ismerünk, amelyek A bűnös általános 
alannyá alakított szereplői, A. és A. körül sűrűsödnek.

Esterházy szövegében a naplóforma monotonitása és a gyakori belső ismétlések, 
a hasonló lefolyású, eseménytelen napok rögzítése az idő sajátos működésmódját hoz-
zák létre: kínzó statikusság, torlódás, majd a szöveg előrehaladtával egyre nyomasztóbb 
sietségérzés jellemzi a szöveg időbeliségét. A hasnyálmirigyráknak már A bűnösben 
is alkalmazott erotizáló megszemélyesítése teszi lehetővé a szövegben a test átlátha-
tatlan belső tereibe kerülés nyelvi absztrakcióját, a szereplők és felelősök, gyilkos és 
áldozat, a szeretők összefonódásának érzékeltetését:

Boldog vagyok magától, susogja Hasmika. Így maradni, táviratozom vissza. 
A Hasmika talán jobb, mint a kisasszony. Nem, mégse. Hasmi. Hasnya. Hm. 
Ehhez maga is kell, drága. De majd ügyesek leszünk. És maga boldog? Ez is 
mindent akar, mondja bennem a csajozó focista, aki sose lettem. Karistolni ne 
karistoljon, én egy selyembársony vagyok. – Kozmikus hab a tortán.46

42 Uo., 8.
43 Uo.
44 Susan Sontag, A betegség mint metafora, Európa, Budapest, 1983, 18.
45 Einat Avrahami, Impact of Truth(s). Th e Confessional Mode in Harold Brodkey’s Illness Autobiography, 

Literature and Medicine 2003/2., 167.
46 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 22.

Tündérem vagy Hasnyálkám vagy hogyishívnak, tudol te vajon belülről szopni? 
– E mondat, Freud szellemében, eltrivializált szellemében anyámat idézi, ahogy 
hívna minket, keverve a neveket, illetve ezek a szexkitörések mintha a test erejét 
mutatnák. Nem, fi togtatnák. Hát vagy csak így van.

Le kéne írni ezt a hogyishívjákot, hogyan néz ki. Legyen fi atal, ennyi (újabb) 
közhely vállalható. Ez már önmagában jó. Hallod, Hasnyálka? Jó vagy – ne-
kem. […] 

[…] Elég magas, 170 fölött, magas sarkúban ez már jelentős. De hogyan gön-
gyölődik belém? Megint egy átláthatatlan geometriai probléma.47

A Hasnyálmirigynapló címe nem a betegséget, hanem a leginkább érintett szerv meg-
nevezését, a betegség testen belüli centrumát jelöli meg, amely egyúttal a jelentés-
rendszer folyamatos mozgásban tartásáért is felel, vagyis megjelöli a test azon belső, 
intim terét, ahonnan a destruktív folyamatok megindulnak. A szöveg középpontjába 
az autobiografi kus igényű szövegekhez képest tehát az az absztrakt tér kerül, amely 
az elbeszélő testtapasztalatának, állapotának, identitásának módosulásáért és ezzel 
összefüggésben a szövegegész destrukciójáért is felel. Drew Leder amerikai orvos és 
fenomenológus Th e Absent Body című, 1990-es könyvében joggal teszi fel a kérdést, 
hogy ha Husserl nyomán feltételezzük azt, hogy az antropológiai tapasztalat a testiség-
ben gyökerezik, és a testre mint a világ észlelésének elsődleges médiumára tekintünk, 
hogyan lehetséges mégis, hogy a tudatban a test hiányának az érzete van túlsúlyban, 
és a testet döntően transzparens médiumnak tekintjük?48 Könyvében a kontinentális 
fi lozófi ai irányzatok test–szellem-dualizmusát szeretné meghaladni, amelytől véle-
ménye szerint a testtapasztalatok fenomenológiája sem érintetlen, és amely végső 
soron a test leértékeléséhez, megbélyegzéshez vezet. Elemzései a testtudat átmeneti 
felerősödésének időszakaira és folyamataira fókuszálnak, a gyorsabb testi változásokra 
(kamaszkor, várandósság), a testi sérülésekre, a betegségre, az akadályoztatottság ese-
teire és új készségek elsajátításának műveleteire. Az általam vizsgált szövegek a kró-
nikus betegség sajátos, kizökkent időtapasztalatát hozzák létre. Az idézett szövegrész-
let utolsó kijelentéséhez kapcsolódva a betegség metaforizációja, illetve allegorézise 
a könyv egészében mint uralhatatlan és szeszélyes szövegburjánzás van jelen, ahol 
a gondolatjelek egyszer a szöveg feletti uralom átvételének helyét, máskor a tehetetlen 
megakadást jelölik.

A krónikus szomatikus betegségek pszichiátriai leírásában évtizedek óta jelen 
vannak a traumatizálódással kapcsolatos jellemzők. A betegséghez fűződő kettős 
viszony a nyelvben az elbeszélhetetlenség konstatálása és a kényszeres körülírás vagy 
e kettő közötti ingadozás, ahogy Esterházy szövegében tapasztalható.49 A szomati-
kus betegség mint trauma jellegzetessége, hogy nem egyszeri, és nem is ugyanaz az 

47 Uo., 24. 
48 Drew Leder, Th e Absent Body, Chicago UP, Chicago, 1990, 69.
49 Rigó Adrien – Zsigmond Orsolya, A szomatikus betegség, mint trauma [sic!] = Gyász, krízis, trauma 

és a megküzdés lélektana, szerk. Kiss Enikő Csilla – Sz. Makó Hajnalka, Pro Pannonia, Pécs, 
2005, 291. 
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élmény ismétlődik hosszú időn keresztül, hanem számos traumatikus élmény soro-
zataként áll elő, amelyek a Hasnyálmirigynaplóban is nyomon követhetők: 

• a diagnózis megélése (súlyosbíthatják a betegséghez kötődő, fenyegető reprezentá-
ciók: gyógyíthatatlan, „halálos”) 

• a betegség, a kezeléssel és szerepekkel járó változások integrálásának nehézségei
• a testkép sérülése a kezeléshez kapcsolódó élmények során
• társadalmi, közösségi stigmatizáció
• ismétlődés, kiújulás, a tünetek súlyosbodásának fenyegetettsége
• kiszolgáltatottság, tehetetlenség, kontrollvesztés élménye (tünetek és kezelés 

kapcsán)
• énkép fenyegetettsége: megrendül a személy világba, önmagába vetett hite (pl. 

egészség, sérthetetlenség, halhatatlanság) 

A Javított kiadás szövegéhez hasonlóan a traumatapasztalat tematizálása „bosszantó 
realizmuskényszer”-hez vezet, leltározó leírások és a fordulatos történetszerűség ele-
meit nélkülöző narráció alakzatai járják át a Hasnyálmirigynaplót is. „Nem kívánom 
elmozdítani a dolgokat, csak leírni őket”:50 a realitáselv az újraolvasás és újraírás 
műveleteire nézve is meghatározóvá vált már a Harmonia és a Javított kiadás játékte-
rében, amikor például a megváltozott apaképhez illeszkedő jelentések jelenlétére, 
bizonyos részletek jelentésének megváltozására ismer rá a Javított kiadás elbeszélője 
a korábbi regényben.51 Az ügynökjelentések másolása során a hitelesség és konfa bu-
lálás kettőssége szövegíró elbeszélő és ügynök párhuzamát hozza létre és működteti, 
amelyre a Hasnyálmirigynapló is számot tart. Természetesen ebben a szövegben is 
sajátos billegésről van szó, fi ktív–nem fi ktív libikókáról52 az önarckép, műhelynapló, 
konfesszió műfaji jellegzetességeit egyaránt felmutató szövegben, amely a dokumentá-
lás és adatolás műveleteivel kitakarja azt, amiről hallgatni akar, mert nem tud beszélni.

Enric Sumalla, Cristian Ochoa és Ignacio Blanco tanulmánya szerint53 a daga-
natos megbetegedések esetében a trauma feldolgozása nem a múltbeli eseményekre 
koncentrálódik, a megküzdés jövőbeli és folyamatos integrációt vetít előre.54 A szo-
matikus betegségek traumával kapcsolatos irodalma eleinte a patológiás jegyekre 
koncentrált, főként az utóbbi évtizedben jelent meg a lehetséges növekedés, fejlődés 
leírása. A PTSD-t (a poszttraumás stressz-szindrómát) és a PTN-t (a poszttraumás 
növekedést) korábban az extrém stresszre adott reakciók két végpontjaként határoz-
ták meg, később egyre többet publikáltak arról, hogy együtt járhatnak, sőt egymást 
feltételezik.55

50 Esterházy Péter, Javított kiadás. Melléklet a Harmonia caelestishez, Magvető, Budapest, 26.
51 Ehhez lásd még Angyalosi Gergely, A kritikus őszintesége = Másodfokon. Írások Esterházy Péter Har-

monia caelestis és Javított kiadás című műveiről, szerk. Böhm Gábor, Kijárat, Budapest, 2003, 173.
52 Uo., 189.
53 Enric C. Sumalla – Cristian Ochoa – Ignacio Blanco, Posttraumatic Growth in Cancer. Reality or 

Illusion?, Clinical Psychology Review 2009/29., 24–33.
54 Rigó–Zsigmond, I. m., 302.
55 Uo., 304.

Reggel vettek vért, annak az eredményét kell megvárni. Erről (a mondatról) jut 
eszembe: merni monotonnak, unalmasnak lenni. Hogy az egymásra torlódó 
una lomdarabok valami mást adnak ki? Valami végzetest? A föltartóztathatatlan 
véget, amely ezekből a kicsi, jelentéktelen részekből állna össze, vérvétel, kisebb 
fájások, béllassító, kórházszag, várakozások, ingerültség, feszültség, fáradtság, 
kedvetlenség, harsányság, véna?56

Nem csinálni semmi különöset, mutatni az idő (az időm) múlását, és majd az 
kiadja. Vagy végre külön is meg kéne érteni valamit? Valami milyet, jelentőset, 
lényegit? Hát… meglepne.57

Az idézettekhez hasonló részletek áthangolják, fókuszálják, majd pihentetik a szö-
veg olvasójának fi gyelmét, lassú, elidőző olvasásra hívnak, mintegy türelmes, rugal-
mas látogatóvá formálva a kívülálló tekintetét. Az olvasó átkondicionálásának leg-
fontosabb mozzanatai a kötetek egészére nézve: a jelentésadás automatizmusának 
megakasztása, elbizonytalanítása, új jelentésrétegek feltárulása, a szövegnek való ki-
szolgáltatottság, tehetetlenségérzet, a fi gyelem fókuszálása, majd a szövegek többértel-
műsítésének lehetősége. Esterházy szövegében a hangsúly a betegség következtében 
módosult tudat- és t estállapotnak, az identitás vonatkoztatási kereteinek időleges 
elbizonytalanodása okán a dependens helyzetnek a sajátosságaira esik. A betegség 
létmetaforaként jön létre a kötetekben, a kiszolgáltatottság, magára utaltság helyze-
teként, amely az írás folyamatától elválaszthatatlan. Az elbeszélő a fájdalomtól, rossz 
közérzettől kiélesített percepcióval kérdez rá e nyelvileg nehezen közvetíthető, nemegy-
szer némán maradó, intenzív létélményre, amelynek narratívába rendezése lehetetlen.

Zárásképpen a Hasnyálmirigynapló és a Th is Wild Darkness szövegének hét olyan, 
korábban már említett tematikus jellegzetességét szeretném ismét kiemelni, amelyek 
együttes jelenléte mindkét szöveg szerkezetét, narratív működésmódját meghatá-
rozza. (1.) A szövegek összetett időstruktúrával dolgoznak: a naplóforma által előírt 
látszatlinearitás a ritualizált, túlszabályozott kórházi jelenlét statikusságával vagy 
időn kívüliségével párosul és ütközik. Z. Varga Zoltán kiváló tanulmánya szerint ezt 
a kettősséget Esterházy szövegében a krízis idejének egzisztenciális sűrűsége és a hét-
köznapiság feszültsége létesíti és határozza meg: a traumatikus kizökkent idő a naptár 
idejének segítségével strukturálható.58 (2.) Az elbeszélő fokozatosan dependens hely-
zetbe kerül, a steril térben elveszíti önrendelkezését. A beteg test reprezentációjában 
megfi gyelhető, hogy az irányíthatatlan, uralhatatlan szomatikus folyamatok hatására 
a test kilép korábbi körvonalaiból, a szöveg számára nehezen artikulálhatóvá válik, 
míg a megszemélyesítések, metaforák sorozatával jelzett orvosi tekintet átvilágítja, 
esetenként megnevezéseivel uralja (a közösségi nyelvhasználat pedig megbélyegzi). 
A diagnózis e szövegekben nem eseményként, hanem folyamatként jön létre. A beteg 
test a szövegben saját felerősödött érzékeinek termékeként, folyamatok leírása során 

56 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 14–15.
57 Uo., 28.
58 Z. Varga Zoltán, Időszivárgás és ólomszív. Esterházy Péter: Hasnyálmirigynapló, Jelenkor 2016/9., 952.
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képződik meg, amelynek határai mégis rendszeresen sérülnek. (3.) A szöveg intim 
terek hálózatában, az elbeszélő mozdulatlansága, helyhez kötöttsége által lehetővé tett 
sajátos nézőponttechnikával hozza létre saját absztrakt térszerkezetét. (4.) A beteg 
test reprezentációja tükörrendszerbe kerül, amely a többi páciens és a látogatók, 
hozzátartozók testreprezentációinak hálózatában artikulálódik. (5.) A szövegekben 
felvillantott közösségi terek, a nyilvánosság terei kontrasztálják a szembesülés intim 
tereit, ami a közvetlen hozzátartozó vagy látogató és az elbeszélő intenzív interakció-
jára, szembesülésre ad lehetőséget. (6.) Az elbeszélő identitása a szövegben fokozato-
san elbizonytalanodik, önmeghatározásának széttartó narratív műveletei ritkulnak, 
a fájdalom és a betegség állapota meghatározó identifi káló elemmé lép elő. A szöveg 
autofi kciós jellege életrajzi szerző és a fi ktívként olvasott szöveg narrátorának kettős-
ségében érzékelhető. (7.) A krónikus betegség állapotában az elbeszélő préshelyzetbe 
kerül, önrendelkezése csorbul, és ezzel összefüggésben a szöveg egészének struktúrá-
jában egyre nagyobb szerepet kap a statikusság, vázlatszerűség és a kihagyásos szer-
kezetek, a fragmentáció.59

„Nem beszélek; de nem is hallgatok: s ez megint más dolog”60 – A szív segédigéi 
előszava a gyászról, haldoklásról, halálról való megnyilatkozást az unalmat keltő, 
tárgytól megfosztó beszéd és a hallgatás köztes terében, az emlékező- és fogalma-
zógép termékeként jelöli meg. A gyászfolyamat meghatározó mozzanatai a hirtelen 
beálló, torpanásra kényszerítő csendhez kötődnek.61 A szöveg visszatérően refl ektál 
arra, hogy a napi rutinban, megszokott kommunikációban beálló szünetek hiba-
ként észlelhetők, amelyek a működtethető formákat, a rendszer egészét fenyegetik.62 
A nemléttől, hiánytól való félelem kimondása a szövegben azonnali elhallgatásra van 
ítélve, a tragikumot kevéssé tűri a regény szövete: „[h]ogyan is lehetne félni attól, ami 
létezik, vajon nem sokkalta félelmetesebb az, ami nincs, a nincs, ami van, az van, ami 
nincs, csitt, csitt, hallgass, buta, komisz fi ú, hallgass.”63 A szív segédigéi zárómondata 
(„MINDEZT MEGÍROM MÉG PONTOSABBAN IS.”) a regény második részét 
intenzív kapcsolatba állítja a Hasnyálmirigynaplóval. A halogatás korábban már emle-
getett textuális műveletei, amelyek átszövik az Esterházy-prózát, a Hasnyálmirigynapló-
ban nem szorítkoznak tematikus jelzésekre. A naplóban gyakoriak a néhány rövid, 
mellérendelő tagmondatból felépített mondatok, és azok hirtelen megszakítása gondo-
latjelekkel jelzett elhagyással, a tagmondatok hirtelen rövidülésével vagy egyszerűen 
hiányos mondatokkal. E mondatok többsége nem egészül ki, nem válik anyaggá, nem 
alakul át a szöveg későbbi menetében sem, vagyis nem pusztán halogatott, hanem 

59 Ehhez lásd Mary K. Deshazer, Fractured Borders. Reading Women’s Cancer Literature, Michigan UP, 
Ann Arbor, 2005, 173.

60 Esterházy Péter, A szív segédigéi. Bevezetés a szépirodalomba, Magvető, Budapest, 19852.
61 Például: „Pukkadozunk a röhögéstől, amikor egyszerre, kívülről csend szakad ránk. Megüti érdes ujjá-

val szívünket az Isten. Megtorpanunk.” Uo. 
62 Például: „Vagyis azért hébe-hóba »kiborultam«: hirtelen szétestek a mindennapos elképzelések, a külön-

ben is csak évek-évtizedek óta iksszer eldarált kezdeti elképzelések ismétlései, aztán sajgott a tudatom, 
akkora űr támadt benne.”; „Én semmire sem tudtam gondolni, csak arra, hogy ez a tehetetlenség hiba, 
aminek nem volna szabad megtörténnie.” Uo. 

63 Uo.

félbehagyott mondatokat, szavakat, a szövegen végzett munka ismétlődő megszaka-
dását észleli az olvasó. Nádas Péter Saját halál című regénye alkalmazza a betegség 
állapotának és a haldoklás folyamatának nyelviesítése során az olvasás tempóját és 
a kizökkent időtapasztalatot érzékeltetve a szöveg szélsőséges tagolását: gyakran egyet-
len mondat kerül egy oldalra. A Hasnyálmirigynapló szövegének belassítása sorki-
hagyásokkal jelölt, és a kötetben előrehaladva egyre sűrűsödő jelenség. A gondolatjel, 
amely a naplóban gyakran az elbeszélői refl exiót vezeti be, szünetjelként, a szakadás, 
az űr, a csend jelölőjeként ritmikai jelzéssé válik A szöveg dinamikája a könyvben 
előrehaladva fokozatosan ritmusos szünetté64 alakul.

64 Esterházy, Hasnyálmirigynapló, 223.


