
GVÚRFFY MIKLÓS Minden és semmi
Esterházy Péter új regényéről

Esterházy Péter tavaly töltötte be ötvenedik évét, és szinte szüle
tésnapjával egy időben jelentette meg új nagyregényét, a Harmonia
caelestist, amely sok tekintetben új Esterházyt állít az olvasó elé.
Úgy gondolom, az ironikus szerepjátszásra és szertartásokra fogé
kony Esterházy fontosnak vélte, hogy éppen ezzel a regényével ün
nepelje a kerek évfordulót, és mintegy új írói életet kezdjen vele,
vagy éppenséggel e mű jelképes gesztusával "koronázza meg" élete
és pályája első felét. Mondhatnám akár: e mű megírásával "koro
názza meg" magában az Esterházyt, adja vissza önmagának mind
azt az .esterházyságot", amit koronás grófi és hercegi őseitől és tőle

magától elvettek.
Esterházy Péter ugyanis - ha van valami, amit Magyarországon

mindenki tud róla, még az is, aki soha egyetlen sort sem olvasott tő

le - a legrégibb és leghatalmasabb magyar arisztokrata családok
egyikéből származik. Felmenői oklevelesen a 12. századig vezethe
tők vissza, a 17. századtól pedig a leggazdagabb nagybirtokosok
és a legtekintélyesebb császári és királyi illetve egyházi tisztségvi
selők közé tartoztak. A három kötetes Magyar Életrajzi Lexikon,
amely még az arisztokratákat korántsem kedvelő szocialista idők

ben jelent meg, tizenhat Esterházy adatait tartja közlésre érdemes
nek, és az író ekkor még nincs köztük. Az Esterházy-család törté
nete bizonyos mértékig Magyarország, sőt a Habsburg-monarchia
történetével azonos, hiszen az utóbbi négy évszázadban az Ester
házyak mindvégig országrésznyi birtokok urai voltak és a neve
zetes történelmi események idején mindig fontos szerepet játszot
tak. A sokfelé elágazó grófi család csakhamar számtalan más
nagy arisztokrata nemzetséggel került rokonságba, és e kapcsola
tok hálója egész Európára kiterjedt. A család egyik ága hercegi
rangra emelkedett, és két és fél évszázadra a legnagyobb magyar
országi latifundium ura lett. "Édesapám", írja a kései író utód,
aki regényében minden elődjét "édesapámnak" nevezi, Ifa 17. szá
zadi magyar történelem és kultúrtörténet egyik legsokoldalúbb
alakja volt, politikai pályájának csúcsán a nádori címet és a biro
dalmi hercegi rangot nyerte el. A kismartoni kastélyt fényűző re
zidenciává tette, számos templomot építtetett, udvarában festőket

és szobrászokat foglalkoztatott ... 17lI-ben Bécsben jelent meg Har
monia caelestis című vallásos énekgyűjteménye, s a magyar zenetörté
net-írás ez idáig kiemelkedő zeneszerzőként is számon tartotta."

Bár az újabb kutatások szerint, mint maga az író is hozzáteszi,
ennek az énekgyűjteménynek Esterházy Pál herceg csak igen kor-
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látozott értelemben volt szerzője, regénye címéül a gróf-író mégis
elődje e művének címét vette kölcsön, hogy mintegy .mennyeí
harmóniába" foglalja, békés emlékezéssé oldja a meghurcolt 20.
századi Esterházyak, közvetlen felmenői hányatott történetét, meg
talán azért is, hogy végre ténylegesen az Esterházyak műveként

hozzon létre egy Harmonia caelestist. Persze Esterházy Péter meg
tagadná önmagát, ha mindezt bizonyos mértékig vissza nem von
ná ironikusan: valójában ő is csak korlátozott értelemben tekint
hető a maga Harmonia caelestise szerzőjének, ugyanis regénye
(vagy inkább szöveggyűjteménye?, szövegmontázsa?) úgyszólván
közösségi alkotás: maga az Esterházy-esalád írta, helyenként a
szó szoros értelmében, másutt abban az átvitt értelemben, hogy
az Esterházyak, "édesapámék" az író számára az egész magyar
történelmet és kulturális hagyományt jelentik.

Mindjárt könyve elején így ír "édesapjáról", Krúdyt idézve je
löletlenül, s leginkább a hercegi ág egy következő sarjára, a Pom
pakedvelő avagy Fényes Miklósra, a "magyar Versailles", a káp
rázatos eszterházi (ma: fertődi) kastély építtetőjére, Haydn ke
nyéradó gazdájára utalva: "Itt édesapám neve következik! - Ez a
név álmot jelent; magyar álmot a pazarló gazdag emberről, a bu
gyellárisában két kézzel vájkáló úrról, a bankókat gabona módjá
ra szeleltető, az aranyat és ezüstöt vékaszámra mérő gazdáról,
akinek alakja szinte a népmeséből való. Jelentette a gazdag ma
gyart... A magyar fantáziában az édesapám neve jelentette mind
azt, ami a földön is mennyországgá teheti az életet. .."

De "édesapám", vagyis az Esterházyak, bárki közülük, sőt a
magyar élettel és történelemmel hovatovább egyet jelentő "ester
házyság" jogán voltaképp tetszés szerint bárki: jelenthet bármi
mást is, nemcsak a magyar álmot, mindent és semmit egyszerre.
Valaha az Esterházyaké volt "minden", és ezt ők természetesnek
vették, el sem tudták képzelni a világot másképp, csak úgy, hogy
övék minden, ameddig a szem ellát. Nem tudták elképzelni azt
sem, hogy valaha elveszíthetnék ezt a mindent, márpedig 1945
után mégiscsak ez történt: a minden semmivé változott. "Az utol
só szögig minden elzabráltak, mindent, az országot... és milyen
ravaszul!", fakad ki a regény végén kisfiának az elbeszélő kapatos
apja. "Úgy, mintha az ország maga lopta volna el magától... EI
zabrálták, elzabrálták... Kik? Hát nincs itt senki, csak mi vagyunk,
minden mi vagyunk."

Esterházy monumentális család-.regényet")" minden és semmi
meglehetősen becsvágyó és nagyra törő ellentétére épül: a min
dent és a semmit akarja egyszerre megragadni az Esterházy-sors
ban, egyfelől az elképzelhetetlen gazdagságot és hatalmat, a fo
lyamatos történelmi jelenlétet, az országgal való azonosságot, a
minden természetességét, másfelől azt az állapotot, amelyben
mindez hasonló természetességgel egyszerre semmivé válik. Azt
ábrázolja, hogy az arisztokratizmus a mindenség, pontosabban az
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ország birtoklásával, a "minden mi vagyunk" érzetével való teljes
azonosulás ("A formák őrzésére apai családom, lévén ő maga a
forma, alkalmatlannak bizonyult, mert nem tudott a problémára
kívülről rápillantani") és így valójában nem is nagyon lehetett mit
(az országot?) elvenni az Esterházyaktól. Innen nézve nincs is
olyan nagy különbség minden és semmi között. Látszólagos el
lentétük "mennyei harmóniába" oldódik a "fiú" emlékezésében.

Minden és semmi harmonizáló ellentétének más nézete is van.
A 700 oldalas, 50 nyomdai ívnyi terjedelmű kötet első felét kitevő

első könyv, a Számozott mondatok az Esterházy család életéből című

rész 371 szövegegységében az elbeszélő fiú "édesapámnak" neve
zi minden egyes szövegdarab, a többnyire egy oldalasnál is rövi
debb prózavázlatok és -töredékek "hőseit". Ezek az édesapák
(vagy ahogy Esterházy mondja: "édesapámok") hol Esterházyak,
azonosítható és nem azonosítható személyek a családi arcképcsar
nokból vagy mitológiából, történelmi alakok és képzeletbeli sze
mélyek, hol pedig "akárkik", névtelen, tetszés szerinti, hétköznapi
lények, akik a nyúlfarknyi anekdotikus, novellisztikus vagy ép
penséggel abszurd szövegfutamokban nem is öltenek arcot, ha
nem csak egyszeruen "ott vannak", a .rnínden" képviseletében.
Az elbeszélt történetkezdemény voltaképp bármiről szólhat, még
ha bizonyos típusok, így az édesapa és édesanya megismerkedé
séről szóló variációk ismétlődnek is. Itt az keltheti a mindenség ér
zetét, hogy az egyes történésváltozatok látványosan kioltják egy
mást, amint a kis szövegdarabok arnúgy is tüntetnek összeférhe
tetlenségükkel és esetlegességükkel. ,,0 is tudta, mint mindenki"
mondja a regény vége felé az én-elbeszélő Tóth [uszuf parketta
csiszoló kisiparosról, aki Esterházy Mátyás munkaadója az ötve
nes évek végén, "nem fog visszaállni itt semmi, itt soha semmi
nem folytatódik, mindig mindent újra kell kezdeni." Itt a töredé
kesség a minden.

Az én-elbeszélő, aki az első részben úgyszólván meghatározha
tatlan személy, megint csak nem minden fennhéjázás nélkül, már
amennyire ez összefér egyáltalán diffúz szétírtságával és személy
telenségével, az Esterházy-sorsba foglalt töredékes mindent tekinti
édesapjának, és e minden képviseletében, e minden sarjaként kí
ván szövegnyomokat hátrahagyni. Ebbe a mindenbe bármi bele
fér, nemcsak a személyes és családi emlékezet, még kevésbé csak
a kegyes és megszépítő emlékezet, hanem aljasságok és őrültsé

gek, ocsmányságok és obszcenitások is. Olyan disznóságok, ame
lyek mindig másokkal szoktak megtörténni. Az "édesapám" meg
nevezés (amely - ez okvetlenül figyelembe veendő - bensősé

gesebb és tisztelettudóbb) az "apámnál" és a vele harmonizáló,
személyes melegségű vagy legendás történelmi emlékek mindun
talan durva és trágár szövegrészekkel konfrontálódnak, és így az
ellentétes értéktartalmak kölcsönösen áthatják és aláássák egy
mást. "Édesapám" lesz itt abból is, amit az emlékezet törölni szo-
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kott vagy amit az ember hajlamos megtagadni magában és csa
ládjában, amely itt akár a teljes magyar világot is jelentheti,
ugyanakkor éppen az "édesapám" révén emberivé, személyessé,
a miénké, életünk részévé válik az is, ami nyomorult és szégyen
letes.

Az "édesapámmá" való minősítéssel Esterházy tehát mintegy
rituálisan visszaveszi és magáévá teszi mindazt, amit elvettek tőle

(tőlük), ugyanakkor ő maga mint magánszemély és mint elbeszé
lő úgyszólván eltűnik, "semmivé" válik ebben az azonosulásban,
és helyére egy olyan közösségi elbeszélő léptet, aki az itt történ
tek fia és örököse. Az Esterházy család életéből vett mondatokkal,
a régmúlt és a közelmúlt magyar életéből vett kis anekdotákkal
és történetszilánkokkal, voltaképp egy újabb és a "kisnél" na
gyobb "magyar pomográfiával" az Esterházy-, azaz a magyar
emlékezetet beszélteti. Ennek megfelelően a prózadarabok lépten
nyomon idéznek: hiteles történeti forrásokat, régi családi feljegy
zéseket, irodalmi műveket és Esterházyt magát is. Az idézetek je
löletlenek, és filológus legyen a talpán, aki mindről meg tudná
mondani, honnan származnak. A "szent" és a "profán" dimenziói
mellett az idősíkok is állandóan összecsúsznak, egy-egy darabban
egyazon történet részeiként rétegződnek egymásra különböző ko
rok beszédmódjai és rekvizitumai.

A Harmonia caelestis második könyve, az Egy EsterJuízy család
vallomásai egészen más, mint az első könyv töredékes és sokszo
rosan rétegzett szövegmontázsa. Ez csaknem szabályos önéletrajzi
vagy családregény, amelynek szereplőiről azt állítja ugyan az
élére illesztett és Máraitól idézett szerzői megjegyzés, hogy "köl
tött alakok: csak e könyv oldalain van illetőségük és személyisé
gük, a valóságban nem élnek és nem is éltek soha", de valójában
könnyűszerrel azonosítható, valóságos személyek - azonosítható
legalábbis az amodelljük, akiről a szerző mintázta őket, akinek a
nevét is viselik, és akire bizonyára emlékeztetnek. Így az önmaga
gyermekkorát is elmesélő én-elbeszélő helyére nehéz volna mást
odaképzelni, mint magát az írót, aki itt sokkal kevésbé játszik
szerepet, sokkal kevésbé irodalmiasítja magát, mint korábbi első

személyű műveiben.

Ugyanakkor Esterházy Péter mint Esterházy-sarj, mint sikeres
elbeszélő és mint ismert köz- és médiaszereplő a média uralta
nyilvánosság előtt eleve nem szólalhat meg úgy, hogy személyes
vallomásaira - hát még ha azok éppen az esterházyságról és az
ő ehhez való viszonyáról szólnak -, ne vetülne rá valami abból
a képből, amely a könyvétől függetlenül él róla és az Esterhá
zyakról, ma már inkább mint lecsúszott arisztokratákról. Mint a
régi Esterházyak, ez az új, az író sem csak önmaga, még a "köl
tött" írói-elbeszélőí szerepénél is több, ő az az Esterházy, akiből

író lett, és akinek íróként, ha tetszik neki, ha nem, viselnie kell az
esterházyságát, amely a szocializmus évtizedei után is eléggé ter-

142



hes, labilis örökség. Első személyű családi vallomásaiban ugyan
úgy számolnia kell mindezzel, mint ahogy az első könyv szöveg
variációinak elbeszélője írta egymásra személyesség és személyte
lenség, magánszféra és kollektivitás rétegeit. Ennek megfelelően

mind a második könyv címe: Egy Esterházy család vallomásai (az
első könyv címében az Esterházy családról van szó), mind a sok
(szám szerint: 201) apró, számozott fejezetre tördelt, anekdotikus
feldolgozásmód visszautal az első könyvre. Ugyanakkor míg az
első könyvben történeti tények nyújtottak látszólagos fogódzókat
a képzelt történések gátlástalan csapongása közepette, a második
könyvben költött mozzanatok ássák alá a különben oly meggyő

zőnek tűnő családi emlékezés hitelét. A második könyv tehát
minden szembeötlő mássága ellenére sok szempontból folytatása
is az elsőnek: az Esterházyak után itt a nemzetség egyik elágazá
sának történetéről, ugyanakkor egy magyar történetről van szó,
Egy magyar család történetéről, amelyben 1945, a "felszabadu
lás", majd nem sokkal később a Rákosi-korszak, mint annyi más
magyar család, sőt az egész ország történetében (1948: lIa fordulat
éve"), képtelen és feldolgozhatatlan fordulatokat hozott.

Eddigi műveiben Esterházy kerülte származásának tematizálá
sát, illetve csak ironikusan célzott rá mint olyan szövegkörnyezet
re, amelytől lehetetlen elvonatkoztatni, mint ahogy maguk a szö
vegek reflektálták minduntalan azt az irodalmi hagyományt és
környezetet, amelyben létrejöttek. Az idevágó utalások szubtilis
játéka különösen azokban az írásaiban játszott fontos szerepet,
amelyeket részben vagy egészében családja és magánélete ihletett
(Termelési regény, A szív segédigéi, Hrabal könyve). Ugyanakkor az is
jellemezte ezeket a műveket, hogy szinte tüntetően kimaradt be
lőlük az Esterházy-örökség megvallása, az elszámolás azzal, hogy
mit jelentett az ötvenes-hatvanas években és mit jelent ma Ma
gyarországon Esterházynak lenni, azaz mindent, vagy még a min
dennél is többet elveszíteni, ugyanakkor mégis látványosan, mé
lyen és visszavonhatatlanul a magyar történeti és kulturális ha
gyományban gyökerezni.

Nos, a hosszú szünet után megjelent új regény most ennek az
adósságnak a törlesztése. Hogy ez adósság volt, és Esterházy is
annak érezte, éppen az új könyv bizonyítja. Esterházy, a sokszo
rosan rétegzett, önironikus posztmodern szövegek rejtőzködő író
ja egyszer csak felszabadultan és bőbeszédűert mesélni kezdett.
Mesél a nagyszüleiről, a szüleiről és a gyermekkoráról, a kom
münről, a kitelepítésről és a katonaságról. Virtuóz írnitudása,
okossága, humora, öniróniája e vallomásokban is tündököl. A fő

célja azonban ezúttal nem öntörvényű, önmozgó, öntükröző szö
veg alkotása, hanem hogy eleven alakokat és helyzeteket teremt
sen, mint ahogy az az elbeszélés nagykönyvében meg van írva.

Marad mindenesetre a töredezettség és a reflexivitás. Ide-oda
csapongva meséli el a történetet, egy-egy fejezetét lépten-nyomon
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megszakííja, hogy más időkből eszébe ötlő epizódokat és jelenete
ket iktasson közbe. Nem is történet ez annyiban, hogy nincs ben
ne töretlen folyamatosság, nincs lineáris menete, tetőpontjaű), vol
taképp nincs eleje és vége sem. Vallomások ezek csakugyan,
mondhatni rousseau-i, goethei önéletrajzi vallomások, főszereplő

jük, a számtalan remekül megformált alaknak, köztük a gyermek
Esterházynak is fölébe nőve, maga a láthatatlan, de a hanghordo
zásával, a szerkesztőelveivel mégis közvetlenül és hangsúlyosan
jelenvaló elbeszélő.

Ha nagyon akarjuk, a szórványos régebbi anekdotikus esetek
től és persze az első könyv "előzményeitől" mégis elkülöníthető

családtörténet 1919-ben "kezdődik", a kommün idején, éspedig
két okból: a család, a nagyszülők személyében, ekkor találkozik
először a kommunizmussal, amely két és fél évtized múlva vég
képp "eltörli" majd őket, és ekkor jön világra az apa, aki már
csak fiatalemberként élheti meg azt az életet, amely születése jo
gán megilletí. A nagyapát, gróf Esterházy Móricot, aki 1917-ben a
Habsburg-monarchia végnapjai idején, az egyre kaotikusabb vi
szonyok között fél évig Magyarország miniszterelnöke volt, és
akinek csákvári kastélyát 1919 tavaszán lefoglalták és megszállták
a kommunisták, az unoka idézőjelben, mintegy saját eredeti vallo
másai alapján szólaltatja meg. Hogy Esterházy Mórictól csak
ugyan maradtak-e fenn feljegyzések, nem tudjuk, de hogy ezek
az idézett szövegek többnyire nem tőle valók, "apokrif" feljegyzé
sek, az bizonyosnak látszik. Esterházy idézőjelek között idéz,
amikor saját maga beszél, és nem jelöli az idézetet, mikor pedig
valójában idéz. Esetleg hiteles szövegemlékek mellett hol ő maga
írja meg nagyapja emlékeit, hol harmadik személy irodalmi szö
vegét veszi hozzá kölcsön. A hányatott sorsú nagyapa, aki élete
alkonyán még elszenvedte a kitelepítést, majd 1956-ban, hetvenöt
éves korában végképp megtörve, a továbbra is hazájában kitartó
feleségét, gyermekeit, unokáit hátrahagyva Bécsbe távozott, mégis
- vagy épp ennek az írói mesterkedésnek köszönhetően - ele
ven és emlékezetes alakként formálódik meg. Nagyformátumú,
felelősség- és méltóságteljes, szuverén úrként, akiről nem tudhat
juk ugyan, mennyire pontos mása az igazi nagyapának, de elhite
ti magáról, hogy az. Különben pedig Esterházy nem ok nélkül fi
gyelmeztet rá bennünket, hogy szereplői költött alakok. "Hú
gunkról" van szó például gyakran, holott az történetesen tudható,
hogy az írónak csak fivérei vannak. Ki tudja, még mi minden köl
tészet itt a valóság mellett.

Hasonló a helyzet a családregény további két főszereplőjével is,
az apával, gróf Esterházy Mátyással, aki élete javát nyomorban,
megaláztatások közepette, szakadatlan kemény munkával, előbb

fizikai, később szellemi robotolással töltötte el, és az anyával, aki
a nagyapa uradalmi tiszttartójának lányaként lett a már deklasz
szálódott úrfi felesége, és aztán négy gyermekének anyja. Arról
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győznek meg a vallomások, hogy ők is éppen olyanok voltak,
ahogy a könyv lapjain megelevenednek, és minden pontosan úgy
történt velük, ahogy olvassuk, a megismerkedésük és az összetű

zéseik, az örömeik és a szenvedéseik, az ünnepeik és a hétköz
napjaik, holott a történet nagy része, a gondosan és aprólékosan
kidolgozott (regény!)jelenetek döntő többsége olyan időben játszó
dik, amelyről az elbeszélőnek nem lehetnek közvetlen személyes
emlékei. Még a saját és testvérei gyermekkoráról szóló epizódok
ról is azt mondhatjuk el, hogy bár megvesztegetőenés elbűvölő

en eredetiek, és a lényegüket tekintve nyilván hitelesek is, mégis
"meg vannak írva", "költött" emlékek, amelyeknek csak e könyv
lapjain van illetőségük.

Esterházy úgy idézte fel tehát gyermekkora és családja törté
netét, hogy "megírta", éspedig nemcsak "saját" szavaival, hanem
"hozott anyagból" is, annak az emlékezetnek a szavaival és mon
dataival, amelyben összemosódik a személyes és a legendás, a
dokumentálható és a fiktív, az időtlenül folyamatos és az anekdo
tikusan lekerekíthető történés. Nem vitás ugyanakkor, hogy Ester
házy leginkább ehhez az utóbbi történés- és történetfajtához, az
anekdotikushoz vonzódik, mint jellegzetesen magyar törté
nettípushoz, és könyve végeredményben tekinthető nagyszabású
családi anekdotagyűjteménynekis, ahol a család a nagy családot,
a nemzeti közösséget jelenti. AHarmonia caelestis, ha úgy tetszik,
nagy (vagy kis?) magyar kalendárium, az első könyvben 371, a
másodikban 201 napra (?) való olvasnivalóval - hogy e számok
vagy az összegük jelent-e valamit, ki tudja.

Esterházy a mai magyar politikai értékrend és közbeszéd sze
rint ún. liberális szerzőnek számít, és a nemzeti-konzervatív oldal
fel is rója neki, hogy szimpátiáiban és állásfoglalásaiban, szárma
zását állítólag meghazudtolva vagy egyenesen elárulva, a liberáli
sokhoz húz. Hogy ez csakugyan így van-e, jól van-e vagy nincs
jól, ha így van, s hogy egyáltalán, ki miért szereti vagy nem sze
reti őt, nem tartozik ide. De e politikai aspektust is figyelembe
véve azt azért le kell szögezni, hogy ha van újabb magyar irodal
mi mű, amely a nemzet és a család konzervatív eszményeinek
minden nemzetinek és konzervatívnak kikiáltott szerzőnél és mű

nél szebb, igazabb és korszerűbb ábrázolását adja, akkor ez a
Harmonia caelestis.
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