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Bodzay Zoltán: 
Sampon, szappan, szotyi, vaj + Esterházy

Találtam a minap egy cetlit a zsebemben, amelyre az 
elintézendő dolgok között ezek voltak írva: szappan, 
sampon, szotyi, vaj + Esterházy-Anziksz. A felsoro-
lásból az első kettő semleges, mindennapi szükség-
let csupán, de a szotyi már valóban közel áll majd 
a témánkhoz, amennyiben a főszereplőnk focival 
kapcsolatos írásaira gondolunk. A vaj pedig igazán 
Esterházys irodalmi- és tejtermék (lásd „ez még kap 
fogni egy vajszínű árnyalatot”). A címben foglaltakból 
tehát három szó is összefügg Esterházyval, így már-
is nyertünk a semleges, mindennapi kettővel szem-
ben, akár csomagolhatunk és haza is mehetünk, de 
mi óhajtjuk az olvasó jóindulatát, maradunk, és szó-
lunk egy könyvről néhány szót.

Ritkán teljesülnek az ilyen listák maradékta-
lanul, de ezúttal a beszerzendő áruk mindegyikét 
megkaptam a boltban – pipa, mondhatnám –, így 
hát megpróbálom teljessé tenni a magamnak tett 
vállalásomat; Esterházy Péter Az olvasó országa 
című kötete ugyan 2018-ban jelent meg, nem késő 
talán még most sem előhozakodni vele.

Az olvasó országa
Hogy mondjunk így mindjárt az elején a könyvről 
mint tárgyról is valamit: a kötet maga – bár fekete – 
szép. A szokásos egyszerűség, ízlésesség, de posz-
tumusz kötethez illőn kicsit gyászos. Tartalmilag 

2003 és 2016 között keletkezett írások vannak ben-
ne, műfajuk szerint publicisztikák, esszék, jegyze-
tek és beszédek, szám szerint 173-an. Naná, hogy 
prímszám. Szerzőnk különös vonzódása a prím-
számokhoz köztudott. Véletlen lenne a 173, vagy a 
szerkesztő rendkívüli figyelmessége?

Vannak itt tehát mindenféle írások, politikai 
jellegűek is. Nekem ez utóbbiak nem kedvenceim, 
mert…, ezt most hagyjuk, ne rontsunk ünnepet, de 
megosztó jellegük miatt ezek vezetnek oda, hogy 
néhányan szerzőnk irodalmi alkotásait is semmis-
nek nyilvánítják, noha kétségtelenül úgy van, hogy 
„aki irodalmat politikai elfogultsággal olvas, az 
ostoba. Olvasó, tilos ostobának lenned. Szeretem 
azt mondani, hogy meglehet, a társadalom megosz-
tott, de a könyvespolcaink nem. Hát… nem tudom. 
Határeset. Olvasó, ne légy ostoba”.

De bármennyit is óg-móg, zsörtölődik, bosszan-
kodik, méltatlankodik, indulatoskodik is EP az 
írásaiban, lenne rá egy fogadásom, hogy legalább 
annyit, ha nem többet dicsér, elismer, magasztal, 
méltat, istenít, éltet, pozitív szavakkal illet embere-
ket, tetteiket, cselekedeteiket (na, ugye, hogy lehet 
De szóval mondatot kezdeni).

Rómaifürdő egyben
Egyáltalán, a kötetben minden az olvasóról szól, 
ami ugye már a címben is jeleztetik, na és persze 
a szerzőről is, aki történetesen óbudai, közelebbről 
pedig rómaifürdői, amit ő soha nem hallgatott el, 
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sőt. Inkább gyakori szereplője e hely írásainak, bár 
a terjedelmes életműből nem könnyű előkeresni 
az ide vonatkozó részeket.

Közelítsük meg EP-t kicsit rómaifürdői oldalról, 
merthogy ugye alapvetően rómaifürdői lakos (volt), 
leszámítva a kitelepítés nem is oly rövid időszakát. 
Tőle tudjuk például, hogy Rómaifürdőt mint hely-
ségnevet egybe írjuk. Nem lebecsülendő tudás ez, 
ugyanis, ha a pulya kimegy Rómaifürdő HÉV-
megállójához (vár a tujára, pulya és tuja így együtt 
van immár), évtizedek óta kétféle tábla fogadja őt 
ott. Az egyiken külön, a másikon egybeírva a hely-
ségnév. Amit rosszul tanulunk meg gyerekkorban, 
az úgy marad. Amit meg kétféleképpen, abból még 
súlyosabb zavarok is keletkezhetnek.

Rendszerek, oldalak
Más emlék, de nem megyek messzire a HÉV-
megállótól. Nem történelemformáló eseményként 
említem, de még a rendszerváltozás idején egy bizo-
nyos strand kétféle oldaláról csesztettük a rendszert. 
EP a Római strand északi feléről, én a déliről. Ő a 
kerítés gyerekek általi átugrásának, áttolásának mi-
kéntjeit feszegette, míg jómagam a strand focipályá-
jához való hozzájutást, annak ugyancsak a kerítésen 
átmászkálással kapcsolatos lehetőségeit taglaltam. 
Noha a foci már családi okok miatt is hozzá közelebb 
állt, ő fürdeni, és jó családapaként fürdetni akart, 
míg én focizni, máskor egyérintőzni szerettem akko-
riban a strandon – már amikor el nem zavartak on-
nan. Ő országos lapban, vagy később könyvben tette 
szóvá rossz érzését a házától mintegy tíz méterre 
lévő strandkerítés okozta akadály miatt, míg én egy 
fővárosi lapocskában dödögtem, morogtam, hogy 
ha már megszüntették a környék sportpályáit, miért 
nem lehet igénybe venni a közintézmények, mint a 
strand vagy az iskolák ilyen udvari lehetőségeit.

Arányérzék ide vagy oda, azért így is jólesett 
egyformán gondolkodni Rómaifürdő sportéletéről, 
noha csak én tudtam arról, hogy ez közös ügyünk, 
hiszen ő vélhetően nem olvasta a Fővárosi Közmű 
újságot. (Zárójelben: mindez a nyolcvanas évek 
végén játszódott le, ám azóta sem javult érdemben 
a helyzet. Csoda-e, hogy nincsenek ma Esterházy 
Marciink? Jó-jó, van egy, de ő Marcell, nem Márton, 
és nem focizik. Nem a lába ügyes, mint ahogy Az 

olvasó országa című kötetből is megtudjuk, inkább 
a keze meg a szeme.) Ő a strandon túli dolgozószo-
bájából, míg én alig háromszáz méterre, a kempin-
gen túlról bontogattam a kerítést – mindhiába.

Kinek ki a fontos?
Bár az írások és az olvasások nem überelhetnek sem-
mit, nem voltunk egymástól mindig ilyen messze. 
Amikor Sasvári Edit (jelenleg a Kassák Múzeum igaz-
gatója – akkor még kiscellista muzeológus) bemutatott 
minket a Pesti Vigadó aulájában, különös keveredést 
okoztam tétova udvariasságommal. A társaságban 
szintén ott lévő Szüts Miklós festőművész feleségé-
nek, Vojnich Erzsébetnek nyújtottam előbb a kezem, 
mire ő mosolyogva dorgált meg: Fiatalember, miért 
nem a fontos embereket köszönti előbb! Motyogni 
próbáltam valamit arról, hogy talán a hölgyet elébb, 
de már minden szem EP-re figyelt, mintha erre a kér-
désre válaszolhatni csak egyetlen alkalmas személy 
lenne a Vigadó épületében – von haus aus, ugye –, a 
gróf úr úgymond, aki majd megmondja a tutit.

EP kicsit elgondolkodott a dolgon. Nem csinált 
úgy, mintha erre vonatkozóan határozottan ismerné 
Szent István intelmeinek, vagy legalább Werbőczy 
Hármaskönyvének ide vonatkozó részeit, nem. 
Érthetően nem hivatkozott a (neki „csak”) 11 hónapi 
katonai kiképzésén tanultakra sem, mely szerint a na-
gyobb rendfokozatú személy számít elsősorban, de ha 
alacsonyabb a rendfokozat, ám magasabb valakinek a 
beosztása, mint a másiknak, akkor meg az a király. 
Ilyen is van, talán a diplomáciai sorrend is hasonló 
lehet, de ezek itt most nem játszottak. A jelentőségtel-
jes várakozás (lehelet megszegik) közepette aztán EP 
csak valami ilyesmivel ütötte el a dolgot: hát, azért a 
hölgyek nekem is fontosabbak lennének. Nevet.

Halál elől
A 2010-es könyvhét miskolci megnyitóján mondta 
EP: „Úgy cirka tízévenként szoktam könyvhetet nyitni, 
és ilyenkor nehezen tudok ellenállni a kézenfekvő kísér-
tésnek, hogy mintegy varázsigének tekintsem az idevágó 
mondatszokást – tehát itt, most: A miskolci könyvhe-
tet megnyitom…” Aztán sajnos nem telt el újabb 10 
év, közbejött a felejthetetlen, 2016. évi megnyitó a 
Vörösmarty téren Déssel.
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A Dunára vezető utca
Bár nem volt a hagyományos értelemben vett törzs-
helye, az olvasónak, főleg annak, aki itt él, vannak 
Esterházy-helyszínei a környéken, kicsit olyanok 
is, mint a Hrabal-hívőknek Prágában, vagy akár 
a Joyce-kedvelőknek Dublinban. A régi vendéglá-
tóhelyek ugyan pusztulnak, a hírek szerint most 
bontják az egykori Sétahajót, a Halászkert lakóház 
lett már régen, más helyek is inkább vegetálnak, 
mintsem virágoznak. Nemigen lehetett őt látni a 
Duna-parti helyeken, ami az utóbbi évek nyüzsgé-
sét tekintve érthető is.

Aztán arra emlékszem még, hogy írt valahol, 
talán a Hasnyálmirigynaplóban valamelyik utolsó 
sétáinak egyikéről, amikor a Duna-part felé menet 
elfáradt. Igen. Séta az Emőd utcán a Dunáig, vagy 
legalább csak a Dósa utcáig, közben egy kerítéskőre 
leülve, megpihenni járás közben. Felidézi bennem 
mindazt, amit a környékről, a fiatalkoráról írt, egé-
szen a gyerekkori iskolába menésről, a csillaghegyi 
focipályáról és az egyesületi évadzárók nagy pacal-
evéseiről, a házuk átépítésének időszakáról, az utcá-
ban a Duna felé menet egykor volt Halászkert ha-
lászlevéről (Egyé’ apa, egyé’ csak), az egykori Evezős 
vendéglő, aztán Pink Pelikán gasztronómiai kísérle-
téről, a hagyományos evezős környék teniszvilággá 
alakulásáról vagy a Római strandról. Miért ne lehet-
ne ez az utca az övé (mondom most már sokadszor-
ra, mintegy Karthágózva mindhiába)? Nem csak 
úgy, ahogy eddig is hívtuk a környéken néhányan, 
azaz Esterházy utcájának, mert nem jutott eszünkbe 
az Emőd utca neve, hanem valóban róla elnevezve.

Írás és olvasás
Az olvasó országa című kötet utolsó írásai 2016 
tavaszáról, esetleg nyár elejéről valók. Aztán, mi-
közben persze másutt többnyire zavartalanul ment 
tovább az élet, Rómaifürdőn 2016. július 14-én hir-
telen nem is ősz, hanem mindjárt tél lett...

Ugyanakkor, hogy mégse hó és halál legyen 
ennek az írásnak a vége, rögtön hozzátenném, 
hogy valami kényszerből – talán azért, hogy visz-
szanyúlva legyen kerek ez a történet – azonnal 
elkezdtem újra olvasni a Kis Magyar Pornográfiát 
és aztán tovább a kezdeti írásait. Mert hiszen 
Márainak igaza van (amit EP a kötetben vagy 

tízszer is idéz): „Erővel olvasni. Néha nagyobb erő-
vel olvasni, mint amilyen erővel az írás készült… (…) 
Soha nem olvasni fitymálva, mellékesen, mint akit egy 
isteni lakomára hívtak, s csak a villa hegyével turkál az 
ételekben. Elegánsan olvasni, nagylelkűen. Úgy olvas-
ni, mintha siralomházban olvasnád az utolsó könyvet, 
melyet még beadott celládba a porkoláb. Életre-halálra 
olvasni, mert ez a legnagyobb emberi ajándék. Gondold 
meg, hogy csak az ember olvas”.  

Csontó Sándor:  
iránymutatás

A Bambi presszó teraszán ültem a Bem téren, ezred-
szerre talán. Átellenben poliészter, külügyérek flan-
gáltak, emitt Oszfolkné terelgette kedélyesen őzi-
kéit az asztalok és a vendégek sűrűjében. Néztem a 
lengyel–magyar tábornok közel ötméteres, bronzba 
öntött alakját a négyméteres, két lépcsős kő talapza-
ton. („Polak, Wegier, dwa bratanki…”) Kócsagtollas 
kalapban, sebesült jobbja felkötve, de egész testével 
erőt sugározva, előre nyújtott bal kezével rohamra 
int. A korszak igazi hőse, akiről egyik legjobb köz-
téri szobrunkat Istók János – nagyapám nagybátyja 
– mintázta meg 1934-ben. Iránymutató, hiteles em-
ber, akire felnézhetünk. Találni ma ilyet? „A tér egy 
részletét személlyel kombináljuk” – mond Esterházy a 
Termelésiben. S lőn!

Jött a hír. „Nem találunk szavakat. Meg va-
gyunk kövülve.” Pedig dehogynem és igenis! 
Kerestem hozzád szavakat. Felütjük műveid akár-
hol, bármikor. Lesz vigasz. Mondom is a nagyobbik 
fiamnak, Simon, látod? – és elővettem a képedet: – 
Ő E.P. Még nem ismered. De fogol te még találkozni 
vele sokat! Ezt a polcot mind teleírta – mutatok Rád: 
hattyúk, javított, haris, egy nő, függő, harmónia, 
KMP, kisssregény, tizenhatos, Hrabal, vessző száz, 
esti, semmi, napló, sorjáznak a könyveid. – No, 
nem a méret a lényeg, ne ijedj meg. Ez a fickó érték, 
zsinórmérték – élcelődhettem volna, de sose késő. 
Tanítottad. Gondoskodom Rólad, hogy időben el-
juss hozzá, mert jussa van neki is hozzád. 

Tartalomhoz adtad a formát, amit persze gu-
miszobaként tágítottál, amiként a szemléletün-
ket és a tudatunkat. Nálad borult a papírforma, a 
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semmi formaság és a briliáns formakészség által 
feszegetted a műfaji kereteket. Mit neked szerke-
zet, legyen az akár egy Trabant is? Vagy Mercedes 
Benz? Én is csak egyszer fogtam veled kezet az élet-
ben, az életedben. Feledhetetlen kézfogócska, idejét 
sem tudom. Csak a szorítást, a testmeleget, az átha-
tó, kék tekintetet, meg azt a bizonyos pluszt. A mű-
veket. Tulajdonképpen 24 esztendővel tovább volt 
velem a gyámom, bizonyos értelemben az apám, 
mint az édes. Hát kellett ez a kór (már megint az 
a fránya rák), hogy rádöbbenjek, mennyit nyom a 
hiány? Majd’ elfeledtem már. Elnéztem hosszan, 
homályos szemmel soraidat, „ültem asztalodnál, 
ittam borodból, láttam meztelen asszonyaid”, és fal-
tam könyveid. Maradt a kvintesszencia. A szöveg, 
ami örök.

(Kedves Margit! Köszönettel vettem legutóbbi levele-
it a zárdából. Két nyár is elmúlt, hogy nem válaszolt már. 
Reménykedtünk itten a csendes válságokban, de mára 
minket is meglegyintett a kafkai kor fuvallata. Pedig 
maga óva intett. Járjon szerencsével az élet után! Üdv 
az elefántcsonttoronyból: E.P.  p.s. Semmit ne aggódjon, 
Petike jár! – írhattad volna például.)

Nem hiába szövegeltél, nem kerteltél, nyomtad a 
rizsát; plakátmagányban ázó éjjeleimtől az irodalmad 
mentett meg. (Minden szemnek, betűnek megvolt 
a maga helye, még a kékharisnyára is felszaladtak. 
Nemcsak a szemöldök.) Nekem senki nem mondta, 
hogy Téged olvasni muszáj. Adtad magad, önként s 
dalolva. Kikapott a rendőr a kezeim közül, amikor a 
fűben fekve belelapoztam Fancsikódba a Jászain. – 
Tilos itten olvasni! Hagyja el a területet! – Az anyád, 
fakabát! A neved se ejtette helyesen. Hiába, neki a 
szolgálati szabályzat a feljebbvalója. Veled volt még 
akkor, nálam Laing-től a Tényleg szeretsz? Tényleg. 
Megjelentél, szóba kerültél, lelkendeztünk, megvitat-
tunk és gazdagodtunk folyvást. S hogy mi mindent 
meg nem engedtél magadnak!? Mindent bevállaltál, 
nekünk, helyettünk, magadért, a textúráért. Szó és 
szöveg szerint. Be lettünk vezetve, életbe, irodalom-
ba, nyelvbe – miheztartás és bátorítás végett. Szánkba 
adtad a segédigéket is. Művelted a magyart. Egy simi 
az arcunkra, egy szelíd billentés az alfelünkre. 

Tuggyuk ki vagy. Próféta voltál, szívem! És 
maradsz is. Szerencsénkre kor- és olvasótársaid le-
hettünk egyszerre. „Édes Péterem! Hát ide ejtett 
a jó Isten!” Köszönjük! Neki is. Te mindig betűhív 

voltál. Zsonglőre a nyelvnek, a magyarnak. Origója 
a jelennek, ami tegnaptól múlt. Ön-irónia, el- és nem 
mellébeszélés, család- és közügyek, regények, em-
lékezéspróza, publik és kritika; minden, ami kezed 
alól kikerült az eleganciával, mint gróf és mértékkel, 
mint matematikus. Teljessé tetted az egészet.

Ültem a Bambi presszó pamlagán, bent a térben. 
– Mit adjak? Kávét-e, kalácsot? – kérdi Erzsikém, 
pincérnőm, miközben bambultam a bokája feletti 
csikóhal tetoválását. Ennek a halacskának csodá-
latos élete lehet, szívesen cserélnék vele, miközben 
eszembe jutott, mit mondtál negyed százada: „… a 
remény és a félelem, a remény, hogy itt most végre lesz 
valami, és a félelem, az aggódás, hogy nehogy nagyon fél-
re menjen ez az egész.” Félremény. Hal.

Bem apó szobra mögött felharsant a Radetzky 
March. Rebben már a fekete sas szárnya, alo mars, 
te rozzant kaszárnya. Hát így. Ez a vég, barátaim.  

Benedikty Béla:  
Szomszédolás

Nem írok nekrológot. Soha. Nem is mondtam sen-
kiről a rádióban sem, pedig volt elég olyan saját 
műsorom, amiben megtehettem volna. És sokan 
haltak meg akkor is, akik valamiért fontosak voltak 
nekem. De 2016. július 14-én este kinyitottam a blo-
gomat, és írtam bele. Ezt:

Péter
Szerette a fiaimat. Nagyokat fociztak a római-parti 
kertben. Én már rég kidőltem, ő még akkor is ját-
szott velük.
Az én nagyobbik fiam nevét kapta az ő kisfia. Azt 
mondta, egy ilyen gyerek neve jó lesz az övének is.
Szerette a fiaimat. Szerette a fiaimat.
Az istenit neki, most mit mondjak?

Hetvenhárom éves voltam, amikor meghalt. 
Az öreg ember nehezebben viseli a halálhírt. 
Aztán hozzászokik. Hogy sokan halnak meg mos-
tanában, kik sosem haltak meg azelőtt – ez talán 
Kosztolányi.

Bojtár Endre nevű hajdani egyetemi társam és 
szláv nyelvekből meg litvánból fordítóm bejött hoz-
zám a Rádióba azzal, hogy van itt egy könyv, el kellene 
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olvasnom. Nem, semmi hivatalos, nincs vele dolgunk, 
csak szerinte ez a pali zseniális. Utánanézett, sokkal 
fiatalabb nálunk, a könyv címe Termelési regény, kí-
váncsi a véleményemre. Esterházy Péter írta.

Sejtettem, ki az. Bementem egyszer az anyámhoz 
a Sobiesky János utcába, a Budapester Rundschau 
egyik szerkesztője volt akkor, bemutatott egy kollégá-
jának. Anyáddal mi ketten képviseljük a régi rendet, 
mondta Esterházy Mátyás. Beszélgettünk mindenfé-
lékről. Úgy emlékszem, többször is bementem abba a 
szerkesztőségbe. Jó volt beszélgetni ezzel az emberrel. 
Említette a fiait. Két egészséges focista, egyik sem ve-
szi magát túl komolyan. Az idősebbik ír, nem tudom 
lebeszélni róla. Ez a hetvenes évek első felében lehe-
tett. A második felében jelent meg a Termelési regény.

Volt egy Betűtenger című műsorom. Abba hív-
tam be az íróját, vagy valamelyik másikba – nem em-
lékszem. Csak arra, hogy a felvétel után kimentünk 
a stúdió folyosóra, és az a csillogó szemüvegű ifjonc 
megkérdezte, hogy akkor ő most híres lesz ezután?

A nyolcvanas évek végén béreltem egy házat 
a Monostori úton, ott „nyaraltunk” – nem tudtam 
messzebbre menni, sok volt a munkám, akkor in-
dult a Danubius Rádió is. Az akkor már világhírű 
Marci, aki a brazil csapatnak azt a bődületes gólt 
rúgta, a közvetlen szomszédunk volt, Péter meg 
néhány utcával odébb lakott. Mindketten meg-
kedvelték az én két kicsi fiamat, az én Marcim (ő 
Marcell, nem Márton, mint az Esterházy) olykor 
diadalmasan rám nézett, amikor sikerült kicselez-
nie az ő Marcijukat. Volt a kertünkben egy hatal-
mas barackfa (belefoglalván a bérleti díjba), annak 
a gyümölcsét ették a sportolók táplálékkiegészítő 
gyanánt.

A Millenárison nyitottak egy Könyvfesztivált. 
Jobb meggyőződésem ellenére odaültem „dedikál-
ni”. Azt az aktust hívják így, midőn a más ember 
tulajdonát képező könyvbe belerondítunk vala-
mely íróeszközzel, általában a boldog tulajdonos 
kifejezett kívánságára. Ültem a kiadóm standja 
előtt. Aznap csupa jóízlésű ember járt arra, mert 
senki sem akarta, hogy összepiszkoljam a könyvét, 
vagy – ami a valószínűbb – fogalmuk sem volt róla, 
én miért ülök ott; ha netán különben tudták is, ki 
vagyok én, semmiféle könyvvel nem azonosíthat-
tak, mert arra nézvést semmiféle információ nem 
állt rendelkezésükre sem közel, sem távol.

A stand látótávolságán belül valahol messze 
megjelent Esterházy. Meglátott. Kérdezte, leülhet-e. 
Mondtam, ezt a széket kizárólag neki tartottam fent 
eddig is, jó, hogy jött végre, nem győztem hesseget-
ni az olvasóimat.

Megbeszéltük a dolgot, azt találta ki, hogy ő 
most feláll innen, és elkezd ordítani, mint az Annie 
Hallban a tévénéző, hogy emberek, itt van Alvy 
Singer. De ha akarom, az én nevemet is mondhatja.

A Könyvfesztivál látogatói közül egyre töb-
ben álltak meg, próbáltak rájönni, mit keres annál 
az asztalnál Esterházy Péter, néhányan elrohan-
tak, hátha megtalálják a kötetét valahol (abban 
az évben éppen sehol semmije nem jelent meg). 
Felmerült bennünk, mi lenne, ha az én könyvemet 
ő dedikálná, hogy a kötet képviseljen valami érté-
ket, de ahhoz be kellett volna menni az irodába, 
kihozni könyveket, és úgy lerakni, ne lehessen lát-
ni, ki írta.

Beszéltünk a Jézus-könyvemről (akkor még 
nem volt címe). Meg még sok egyébről, ahogy szok-
tuk, „kitöltöttük a műsoridőt”, azaz ott ültünk, 
amíg az nekem elő volt írva.

Nincsenek barátaim. Vagy ha vannak, nem tu-
dok róla, más fogalmam van a barátságról, mint 
ami az általánosan elfogadott. Ami úgy nyilvánul 
meg az emberek beszédében, hogy „egy barátom azt 
mondta” meg ilyesmi, mindenkinek sok barátja van.

Esterházyval abban egyetértettünk, hogy nin-
csenek barátaink, vagy más fogalmunk van a barát-
ságról. A közös életünk harmincvalahány évében 
akárhányszor találkoztunk, mindig volt miről be-
szélnünk, olyan folytatólagos szerűen, mintha so-
sem hagytuk volna abba.

Most egy kis szünet van éppen, amíg én meg 
nem érkezem oda, ahol ő van.

Amikor kész lett a Názáreti (2016 karácsonyára 
jelent meg), írtam bele egy ad honorem mondatot, 
amit a kiadóm megváltoztatott, nem emlékszem 
miért, de hozzájárultam, gondoltam, Esterházyn 
kívül úgysem értené senki.

Azért azt most ideteszem, kéziratban megma-
radt, hátha mégis érti valaki:

Esterházy Péternek, aki két éve azt mondta, ezt el-
sőnek akarja majd olvasni. Az ember úgy gondolná, 
ez már nem történhetett meg. Pedig dehogynem.  


