
ESTERHÁZY PÉTER

Egy nem létező diáriumból

Babits. - A gyakorlati kérdésekhez. megvallom. nem értek. Én nem vagyok reálpoli
tikus. s nem ítélhetem meg a pillanat szükségességeit. Feladatom ennek épp az ellen
kezője. Nem kell alkalmazkodnom a körülményekhez - de nem is szabad! tró vagyok.
a szellem embere. A cselekvés rabszolgái evickéljenek kis kényszereik között, segítse
nek magukon és pártjaikon. ahogy tudnak. Az én szolgálatom: megőrizni népem leg
tisztább erkölcsi hagyományait. nem engedni. hogy az igazság szelleme elavuljon. A
kezdődő barbárság lármája közt ébren tartani a lelküsmeret sajgó nyugtalanságát.
Megóvni egy jobb idő számára az emberiesség megvetett eszméit, a szellem és sza
badság tiszteletét. Ezek a nemzet igazi szentségei. Ha őket az áradat prédájául enged
jük. micsoda anyagi előny vigasztalhat? Akkor többé talán nem is nemzet a nemzet.
(Csak tömeg vagy állam.) S minden bizonnyal nem magyar a magyar!

Irodo.lomtörténet. - Babits úja, hogy náluk a családban. milyen nagy becsben állt
Vörösmarty. - De jó ezt így hallani; hogy mintegy használtálc a költöt - ezek a Ba-
bitsok. -

A gourmet: - Egy olasz az tiszteli a parmezánt.

Nyár. - Színesen magyarázni baráti turistának a Rákóczi és Rákosi közti különbséget,
különös tekintettel a Corvin áruházra.

Onsorsrontó. - P. magába süppedten, szakállába italtól bámulatosan büdösen motyo
rászva. És: szikrázó okosan.

XX. század. - "ehhöz képest Haynau nem hiéna, (nem hogy hiéna, de) ciccca"

Emlékiratok könyve. - Aláaknázott szöveg. Milyen is az. amikor úgy hihetjük. jogunk
és okunk és lehetőségünk van teljes mondatokat írni (alany. állítmányetd), csak épp
a mondataink mögött nincs ott (nincs meg) a világ? A kérdés: milyen a hosszú mon
dat, ha nem stílus? (Magyar mondatról beszélek.)

A veszély. - A veszély, hogy olyanok leszünk, amilyenek vagyunk.

Egy demokratikus fórumról (hozadék). - "az önlevében fövés"

Nagycsalád:
Dóra (12): - Most mondd meg akkor szépen, Péter, miért tiltod te ezt az árulkodást,
mikor az óvodában nem büntetik?
Marcell (10): - Ne árulkodj. Jó, rendben.
Zsófi (5): - Ne árulkodj. De. Mért? Mert szeretek árulkodni.
Miklós (O): -

A Nyugat: - Egy kedves közeli kaszáspókról a szobámban azt gondoltam: Szerb Antal.
Hogy ö Szerb Antal. Sokáig néztem. ott kapálózott a sok intellektus-lábaival.
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A fogadós napláia: - Nincsen történet manapság. Action még volna, de kivel történjék
meg? Flaubert a határ. Ugye, ide néha betér néhány martalóc, és összetöri a berende
zést. Most mondja meg, uram, ez történet?! De azért nem adom fel. Leselkedem, hát
ha

Kérdhetné: velem, velem mért nem történik valami? (Ha-ha: jó kérdés.)

Thomas Brasch: Nincsen világnézetem. melybe visszahúzódhatnék. ahogy Brecht a
kommunizmusba, vagy Grass a szociáldemokráciába,

Egy opera esélyei. - J. zenéje: finom, jeges, melyet át meg átjár a rémület. Daisy: durva,
tűzes (minimo calculo meleg), melyet át meg átjár a rémület.

Eit" demokratikus fórumról (hozadék). - "a magánkiadás diszpreferált valami"

Marcell - A lelkem is bárányhimlős? (Zsófi: Csak a pofád.)

A lélek mérnöke. - Elolvasott néhány sort egy kortárs C!) irodalmi (l) müböl, és könny
futotta el a szemét. Öregszem, gondolta hiún, régebben nem pityeregtem így übtre a
szépség elemi ízéitöl, mint egy fuser Füst Milán. Törölgette a könnyeit, de nem talált
- akkor - magában őszintétlenséget.

Hirtelen fölrémlett előtte egy virtuális, illetve létező-nemlétezőközösség, melynek
tagjai csak úgy, annyira tudnak egymásról, mint a különböző regények hősei, ahogy
tehát Karenina Anna gondolhat a földméröre, és a földmérő: Annára, és Kareninra
persze. .. Hogy mégis, mégis mégis létezik valami közös, jó müködés, rozoga olvasó
lámpák vibrálnak az éjszakában, papírlapok - könyvek és kéziratok - zizegnek sejtel
mesen, írnak, olvasnak, gondolnak ezek itt ebben az országban egymástól akár na
gyon messze, mégis együtt. És hogy ez szárnít, ez az, ami számít.

Akkor hát ezért törött el a mécses, meghatódottságában. Dehát lassabban csak.
Merthát miféle volna az a regény, melynek akkor így mi egymásnak integető hősei

volnánk? Szépnek mindez szép, de mégis, mégis, mégis: nem kevés? Megint a primi
tív kérdés: hogyan kell élni? (Egy biztos: nem regényhösként.)

Nem akarván beletörődni rezignáltan saját tehetetlenségébe, gyűlölettel szernezni
kezdett egy kisfiúval, aki igen ügyesen emelgetett egy focilabdával. ott a Károlyi kert
ben. Amikor a kicsi észrevette a férfi tekintetét. rémülten elrohant. Evvel is megvol
nánk, gondolta akkor elégedetten ( ).

Kiegészítés. - A. telefonozott vacsora közben, hogy kijönne. Ne!, sikoltottarn a kagy
löba, - De mért mindig így? Mért nem lehetne nyugodtabban, örömmel, mért nem le
het mindent?

Marcell. - Pillants! (Azaz: nézz már ide!)

Kisz-iellemzés. - Rendes, Isten-keresőember.

Marcell. - Ez nem szarvasbogárgyűjtemény,ez halálgyűjtemény.

A püspöki kar karácsonyi körlevele. - Hogy a müvészek adjanak pozitív példát etc! 
A legnagyobb örömmel.

Szilveszteri tervek. - Zokogni tudnék, annyira (szövegromlas),
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A regényírás föltételei. - Az ún. klasszikus regények addig ismételgetnek leleményesen
egy konvenciót - a főhős 171 cm és nő -, hogy az olvasó végül beleun a küzdelembe,
legyint, legyen, legyen 171 cm és nő. Mintha szívességet tenne, hogy nem gondol a
szerzöre. Alig veszi észre, hogy legyőzték. (Gondolatmenetünk jó regényt föltételez.)

Szerelem: - Maria Ivanovna, nincs mit mondanom Magának. " Viszont sok hallgatni
valónk volna ...

Kezdő kamasz. - Mondja a fiának, ne hazudjék. Én igazságban élele, apám, válaszolja
az, és fantasztikusan vihog.

Kotényem is honnan volna. - Ha én főnök volnék, jelesül városparancsnok, bírsággal
sújtanám a félmeztelen autóvezetöket. minthogy a szőrös hátuk cuppogva ragad a Zsi
guli (a Zsiga!!!) műbőr üléséhez. - O, ó.

Marcell. - Moncld, Péter, van olyan szám, hogy rózsabimbó? - ??? - Mert a Szalai azt
mondta, hogy a lDO-nál, pontosabban a IIO-nél nagyobb - az rózsabimbó.

Grobschriitstellerei: - Sehr geehrter Herr E.! Hogy a grazi Süd-Ost Tagespost fönnállá
sának 130. évét ünnepli, és hogy az ünnepi számban exefnplarische Iyrik is volna,
mely az ismét oly aktuális közép-európai gondolathoz kapcsolódnék. Nagy megtisz
teltetés volna egy vers (?!) avagy lyrischer Text ezen alkalomból etc.

Közép-európai nyombiztosítás
Ein lyrischer Text

Mi történt, tűnődik a lírai én, in, amikor on, százharminc éve, komoly, szeriőz urak
összehajolván szőke söreik felett elhatározták, hogy egy lapalapítás regényes vállal
kozásába fognak?

Országunk, mint rendesen, nagy bajban volt, Éppen egy elvesztett forradalmat kö
vetően nyögte a gonosz osztrák önkényuralom nehéz igájáL A vezető ókonzervatív
arisztokrata családok. .. ne is beszéljünk róluk (atyai nagybátyáinkról). Alapalapítás
mindenesetre nem nagyon dívott.

De szinte tetszőleges időpontot vehetünk. Például látványosan másképp telt az az
évünk is, mikor a Süd-Ost Tagespost fennállásának századik évfordulóját ülte, gondo
lom, fényes külsőségek közepette, 1956-ban.

Mi következik ebből?

A lírai én nem tudja Sok jót nem mondhat, hiányosan tudja, mi volt, elfogultan
azt, hogy mi van, és hogy mi lesz. .. ahogy magyarul mondani szokás: Selten kommt
was besseres nach. De akárhogy is: ez az összevisszaság, mely az életünk, a történel
münk, az időnk - ez látványos különbözöségeiben is közös. És a miénk.

Mi következik ebből? Nincs fölmentés.
Kelt Budapest, 1986 februárjában

Egy őrült naplójából. - A gyerekkel ma a "valóság repedezettségét" tanuljuk. Hogy az
megrepedhet, és ott akármi kieshetik, vagy, ami ugyanaz, ott belátní valahová, ami
egészen más.

A tanulás úgy történik, hogy egy magasztos pillanatban (Gyermekem! Én tégedet
lovaggá ütlekl) hirtelen tvisztelni (!) kezdek (lulé, lulé, lalaIIa!), majd azonnal folytat
juk az ünnepélyes szertartást. Gyermekünk meg van kicsit neszülve, ahogy az kell is.
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Európa. - A "reál-politika szökészlet" hasznavehetetlen. A legradikálisabb segélykiál
tás is olyan dallamosan szól, olyan megnyugtató. Nem érteni belőle a nagy-nagy bajt,

Kultúrpolitika: - .Belatok én rnindent, ez a létező világok legjobbika, mindent, de
mért hajnali negyed hétre rendelnek be. úgymond megbeszélni a problémákat ... "
(Egy barátom élményeiből)

Egy koldus. - Ugassak? Ugassak neked?

Jó kis marhaság eg.v teniszJcön.."vbo1. - Két dolog van a világon. mely elismerést válthat
na ki egy idegen bolygó mind intellektuálisan. mind erkölcsileg felettünk álló lakójá
ból. Az egyik Mozart Don Juan-ja. a másik a tenisz-adogatás.

Az idézet. - Még azok a kritikák is. melyekben inkább nyikhaj volnék. mint sem. és fö
lületes. lapos. trágár. üresen játszadozó. hol a münek nagyobb az udvara, mint maga
a rnü (hogy ti. ez biz' elgondolkoztatól), még ezek is elismerik. hogy azért gondol
kodni mégis tudok. és mondani olyat. aminél okosabbat úgymond aligha lehetne. és
hogy ezt akkor eg)' kicsiny példával meg is világítanák - és akkor! akkor jön az a szép
Bojtár-idézet a kelet-européer pontosságáról! (Bevezetés a szépírodalornba, p. 504.)
Puftili, zutty.

A regényirás föltételei. - Mottöszerú: Wittgenstein sokat citált és többnyire félre
értett kijelentése szerint: amiröl nem lehet beszélni. arról hallgatni kell ... Aki Illyés
röl beszél. mindig kicsit másról beszél, de már annyira hozzászoktunk a stilizáltság e
fokához. hogy lassan észre sem vesszük.

Magyarság és Európa Én abban az égadta világon semmi nehézséget nem látok.
magyarnak és európainak lenni. Elég magyarnak lenni. és akkor európai is, sőt más
ként nem is lehet (rnagyarként). Amikor nem vagyunk európaiak. akkor éppen nem
vagyunk jó (jól) magyárok.

Magyarnak lenni - ez viszont tényleg nehéz; s ez a nehézség az, ami veszélyezteti az
európaiságunkat. Illyés állandó figyelmeztetése és példája magyarság és európaiság
összekapcsolására - nem más. mint közvetlen fölhívás: legyünk szabadok! - Vagy
hogy szeretetteljesen utaljak Illyés gyakorlati érzékére. kompromisszumkészségére:
Legyünk szabadabbak!

Mert hiába számláljuk elő nagy íróinkat. költöinket, hiába ismételgetjük irodal
munk egyenrangúságát: Európa szélén élünk. szellemileg is. Hogy gazdaságilag ott:
azt nem lehet nem tudni. A gazdasági életben ez lemaradást jelent; hogy amott készen
vannak valamivel, amit. ha szerencsénk van. lesz. majd elkérhetünk tőlük (megvehet
jük stb.). De a szellemi életben a lemaradás mást jelent. Számunkra amott semmi
sincs készen. amit át lehetne venni vagy hozni, Aki például azt mondja, hogy volná
nak modem(?) regény(?)-formák(?). nyugatról adaptálni .. " - az finoman mondva
vag)' szamár. vagy rosszindulatú fráter.

Eke-kapát lehet Párizsból hozni, regényécát nem.
Miért? Mert az életünkkel kéne többet tudni kezdeni. itt. itt. itt. és ezt senki nem

végezheti el helyettünk. - A kézirat itt (itt. itt) megszakad.

Az a nagy, jényes élet! - Tegnap Nyugat-Berlinben (abban az étteremben. melyet álli
tólag a 60-as évek ismert heppeningistája, Ossi Wiener griindolt) együtt vacsoráztam
eg)"malajziai királyfival. aki megejtően hasonlított Banga Ferire.

A pápista. - Nagypéntek van. Fáj a fejem. tgy csatlakozom.
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Cn ismeret. - Barátom napok óta azon röhög, hogy nekem, így én, idegen Watteau.

A sziv segédigéi; avagy lírai nyombiüositás. - Van a Termelési-regényben egy jelenet
anya és fia közt, az anya betegeskedik, rosszkedvű,már nem kéri senki a segítségét,
nem tudja, mit csináljon magával, mire akkor ez a fia azt ajánlja, hogy úja naponként
az álmait - mert az anya nagyon szépen és hevesen tudott álmodni -, úja rendben le,
ő meg, a fiú, majd, mivel ez a szakmája, müvészí formába önti, és majd dől a pénz.

Minden megtörtént. álmodott a jóasszony, leírta, hozta a fiának a kék, megveteme
dett borítójú füzetet, néha rajzolt is bele (a négy thujá-t például!), aztán még más
minden is megtőrtént. a fiú azt is leírta - én meg akkor nyilván most azért vagyok itt,
hogy dőljön a pénz: ahogy írva van.

*
Másfelől: Mikor már sokadszor mondták, hogy e könyvben a szerző a saját édesanyjá
ról ír, és meglepődtek, hogy szerzőnek nincsen például húga, tehát elfeledkeztek
arról - amiről egyedül én feledkezhetem meg -. hogy mindez irodalom, egy könyv,
afféle regény, akkor acsarkodva arra gondoltam, hogy tisztán irodalmi szempontból
az volna mégiscsak a szerenesés. mert bizonyító erejű volna ezeknek, ha az anyám:
élne. - Szörnyeteg, mondta minderre kedvesen és letörten egy nő vagy férfi.

Definíció. - A regény: lélegzetvétel.

Eger. - Gyerekekkel tolerancia-gyakorlat: mi vagyunk a törökök, szemben az álnok
magyárok. (Dóra esti beszámolója: a papával nem lehetett bírni, tűzön-vízenát vissza
akarta foglalni a várat - azoktól a derék magyaroktól!)

Két pont. - A sport meg a politika a győzteseké. Aki nyer, annak van igaza. A müvé
szetben ez másként van.

A regényirás föltételei. - ,,Alkotni talán nem jelent mást, mint a szeretet útjain tünödni:
kit, rnikor, hol érint meg a szeretet."

A teljesség felé. - Más a képzelet és más a képzelődés, ahogy más a beszéd és más a
fecsegés. A képzelődés az élet törvénye szerint mí1ködik és az éhen maradt vágyakat
köddel eteti; a képzelet a lét törvénye szerint müködik, és amit megteremt. rnüalko
tást, tettet, gondolatot: valódi és igaz.

Szukseg. - Leokipposz töredékeire van most szükségem, mondja A. komolyan. Azért
ez jó, hogy van ilyen, akinek ez hiányzik, LeOkiPPOSL

Program. - Délelőtt virágot viszek drága feleségem sírjára, délután kimegyek a nudis
ta strandra.

Olvasánaplá. - Krisztián az oroszokrök acsarkodás nélküli(!) kelet-européer szövegek,
ilyet eddig nem lehetett magyar nyelven olvasni.

Valóban. - ,,A Rernbrandt-önarcképek, hogy egy önnek kedves hasonlatot mondjak:
nyilvános gyónás."

Zsófi. - A dzsérnsztyuár, az alendeló meg a Bánhalmi: ezt a három férfit tervezem
magamnak.
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Párbeszéd. - "De hát rnire legyek nagyvonalú? Mikor minden kicsi, müanyag és szür
ke. Hozzánernértö. felelőtlen, cinikus és irigy fráterek teszik nehézzé az életemet."
"Megint metaforákban beszél. Nagy bajban lehet maga."

Idő van. - Ezek ugyan nem az ötvenes évek, de azért: évek!

Kérdés egy számlálóbizottsági taghaz. - És nem csaltatok? A szó jó értelmében sem?

Szivárvány (párbeszéd). - "Fertöd." ,.Az enyém. De ne tegezz,"

Mozan egy tanítványának. - Mért kérdi, ha nem tudja?!

Egy paródiából rámnéző onarc. - Szóvicceket gyárt és malackodva szidogatju a boi se
vikokat, ha vannak még.

A hely, ahol most vagyunk. - M.-mel és K.-val meghatároztuk azt a helyet, ahonnét a
kölni Dóm hitelesen nézhető. (Nagy fekete köárnyék, nagyon messze az égtöl.) Érde
kességként említern. hogy ez a hely a dóm-bejárat és a közeli könyvesbolt közt majd
nem félúton van, jellemző módon inkább a bolt felé.

Hommage il Csehov. - Mindig csak arról beszélünk (beszéltetnek minket), hogy mi
lyen jó, nagy és csudás dolog, hogy élünk még, azazhogy életben hagytak. És arról
nem, hogy jó, jó - dehát milyen is ez az élet?!

Az állatok. - Megcsináltad a Szederkényit? (Telefon 1987 áprilisában, a Sz.-emlékszám
leadási határideje előtt)

Mahler: - Tradition ist Schlamperei.

A regényírás föltételei. - Azzal, hogy az ún. modern író az én-be kapaszkodik, úgy
érezvén, nem tud másba, veszélyes, meglehet, nem elkerülhetőútra lép. Észrevétlen
elterpeszkedik az én, úgy lesz fontos, hogy fontoskodó, nem komoly lesz, hanem
komolyan kezdi venni magát, hinni kezd ebben a fontosságban. önmagában, mint
utolsó menedékben, így sebezhetetlenné válik, és pompöz esztétikai vagy morális
prédikációkba kezd (Handke, illetve Grass). Lévén arányérzéke, beindítja az irónia
gépezetét.

Dehát a hiúság nem győzhető le ironikus mondatokkal.

A regényírás föltételei. - Mottó: A velenceí mestert kérdik, mért épp ilyen meg ilyen
nagyságúak a képei. Két oka van ennek: egy: ez az az arány, amely legjobban megfelel
Isten és ember lehetséges párbeszédének, kettő: ekkorát rendelt a herceg.

A müvészet gyakorlója (szolgája) az emberiségnek az a megbízottja, kiküldöttje, aki
nek az a dolga, hogy mintegy az első vonalban harcolva, kifürkéssze, hogy mi is ez az
egész, hírt adjon a létezés titkáról. Médium legyen és szeizmográf. - Mindez így azon
ban kicsit túl puffos és meghatott, mintha egy német író mondta volna

Ez igazságtalan oldalvágás, mert egy jó német író, az nem "német író".
Tovább menve: tisztán németnek, franciának, magyarnak lenni: az nem komoly

dolog. Az paródia. Csak magyarnak lenni: az paródia Mert "csak magyarnak lenni"
azt jelenti, hogy megfelelünk annak a képnek, ami erről épp forgalomban van. Ez ön
gyilkos hiba. A jó hazafi - gondolom - életének minden múló pillanatával. minden lé-
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legzetvételével folyamatosan megváltoztatja az országát, és így saját magát és nemze
tét is. Most már más magyarnak lenni, mint a bekezdés elején: kis túlzással szálva:

Nincsen Rosei tövis nélkül. - Osztrák kolléga arról, hogy születnek-e nálunk igazi nagy
szatírák, minthogy, ő úgy látja, a téma ebben az országban: az utcán hever. Tudod,
mein lieber, van abban valami csüggesztő, fárasztó, leverő és félelmes, mikor ennyire
ott hever ...

A tökéletes magyar sajtóhiba. - A ki nem elégített orosz pokoli orgíájaként bomlik ki a
regényben a Monarchia szétesése. (Vigilia 87/6) (erosz)

Megvan!- Mennek a fuvarosok. a fekete dobosok a kerekeken éjszaka - a tanyai ku
tyaugatásokon át, tova! s a falusi zárt kapuk álmain át. tova! az úton a kétfele merede
ken árny-hegyü jegenyesor innen is onnan is árkai mentén. - Akkor hát ez is megvan.
Hogy honnét indul ("merítve") a Fuharosok. Nem tudtam volt, hogy erre gondolok.

Barátság. - Hogy az én írásaim fordításához meg még alkat is szükségeltetne, mondja
egy magyar író, ő például nem tudna engem lefordítani. Én tudnék a tiéidből, vála
szolom, magyar fordítást csinálni, egy csapnivalót ...

Kosztolányi. - Ha azt hallom, komolyodom, mélyülök. görcsbe áll a gyomrom. De
nem ellenkezem: az kiabál, akinek a háza ég. BIZTOSíTO - BIZTONSÁG. a fekete
pernye meg - mert poríg! -: szép.

Oidiposz dediJcdciója. - Édesapámnak ismeretlenül is szeretettel: Péter fia.

Pessoa. - Amit látunk, az nem az, amit látunk. hanem amik vagyunk.

Ima a lához: - Mint a nyári mezőn a ló árnyékában. a lábai között, alatta: a futkározó
kiskutya És nem értjük, mért nem tapos agyon - már. valaki. minket.

Csáth. - nem szabad ártani. Semmi körülmények közt és semmi módon nem szabad
ártani.
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