
tól a Tűzkútig) elénk tárja Weöres munkásságának
azon részeit, melyeket az életmű csúcsának tart. Ke-
nyeres úgy látja, hogy Weöres szándéka a reflexív
líra hagyományától való elfordulás volt, a szelle-
mi szabadmozgás versben való kifejezhetősége ér-
dekelte. Ennek fényében értekezik Weöres szemé-
lyiség-felfogásáról, a személyiség meghaladásának
a kísérleteiről, A sorsangyalok weöresi önértelme-
zésén keresztül az irracionalizmus, az automatikus
írás és költészet faber jellegének ötvözéséről (95.),
a hosszúénekek érzelemsugárzó, tárgyi-érzéki
közvetlenségéről (123.), de kimerítően értekezik
Weöres mítoszokhoz való vonzódásáról, és a köl-
tő játékverseiről, melyben a vershangzás poétikai
jelentőségét tárja fel rendkívüli tüzetességgel és
elméleti alapossággal (162.). A negyedik fejezet-
ben végül Weöres szonettjeit mutatja be, amelyet
a költő életműve csúcsának tart, melyben a formai
és tartalmi szándékok tökéletes szintézisét látja, és
utal Weöres és Mallarmé kapcsolatára, valamint ki-
mutatja a próteuszi alakváltó magatartás mögött
meghúzódó Jézus-eszményt.

A könyv új fejezetében (És azután…) pontosít-
ja mindazt, amit a Psyché kötetről korábban írt, és
számot vet a Weöres drámáit méltató szakirodalom -
mal, és maga is hozzá teszi azt, amit érdemesnek
tart róla elmondani, mivel korábban ezekkel nem
foglalkozott. Górcső alá veszi Weöres három utol-
só kötetét, melyben Kenyeres már nem lát nóvu-
mot, úgy véli, hogy a Tűzkútban már megvalósított
költészeteszménynek a továbbélése csupán.

„Mi történhet még Weöres körül?” — teszi fel
a kérdést Kenyeres Zoltán a könyv legvégén (373.),
miután röviden bemutatta mindazt, ami a Tündérsíp
óta a Weöres-recepcióban történt, és valóban ez az
a kérdés, amit mi is felteszünk magunknak. Hogyan
lehet Weöreshöz új szempont ból hozzányúlni, ér-
vényesítve a mediális irodalomtudomány új el-
méleteit, eleget téve a kulturális fordulat támasz-
totta követelményeknek is? (Kossuth Kiadó,
Bu dapest, 2013)

PÁLI ATTILA

AZ ÉVEK ISZKOLÁSA
Esterházy Péter és Marianna 
D. Birnbaum beszélget

Úgy tűnik — és ez sokadszor derül ki —, hogy
hasznos eljárás az újraolvasás. Bizonyára ben-
nem is lehetett a hiba, de amikor először értem a
végére Esterházy Péter és Marianna D. Birn -
baum immár második közös könyvének, Az évek
iszkolásának, némileg csalódottan tettem le. Sok-
nak találtam az írói manírokat, a már jól ismert
Esterházy-féle gesztusokat. Körüllengte az egész
kötetet valami habkönnyű játékosság, amelyben,
bevallom, nem kevés modorosságot is éreztem,

és mindezt olyan távolinak gondoltam annak a
kisvilágnak a gondjaitól és alapérzéseitől, amely-
 ben manapság élünk. A befogadásnak is megvan
a maga (járó)kerete, amitől az olvasó aligha ké -
pes függetleníteni magát. Hozzátehetem, hogy
nem ellenséges területre merészkedtem, amikor
nekiláttam az olvasásnak. A kortárs magyar iro-
dalom egyik (nagy) értékének gondolom Ester-
házy prózáját, humorát, világlátásával rokonszen -
vezem, néhány hónappal korábban abszolváltam
az Egyszerű történet két kötetét, és kövezzenek
meg, A kardozós változat jobban tetszett, mint a
Márk.

Bizonyára a vázolt disszonancia tette rossz-
kedvűvé az első olvasást. Ha élhetek egy zenei
párhuzammal: furcsán hatott rekviem hallgatása
közben egy menüettre fülelni. Másodjára rájöt-
tem, hogy eddig sem rekviemet hallgattam és Az
évek iszkolása sem menüett, sok-sok játékossága
ellenére sem. Semmi sem egyszerű, minden bo-
nyolultabb annál, mint amilyennek látszik.

Kézenfekvő párhuzamot vonni a szerzőpáros -
nak a kilencvenes évek elején megjelent beszélgető-
könyvével, az Esterházy-kalauzzal. Az első meg-
állapítás aligha lehet más, mint ez: az új kötet
sokkal személyesebb, mint a korábbi. Marianna
D. Birnbaum sokat (talán túlságosan is sokat) kér-
dezi az írót a családjáról, amelyek olykor a női ma-
gazinok kérdésfelvetéseit idézik. Nem egyszerű
arra válaszolni, ezen a téren meddig mehet el a kér-
dező és a válaszadó. Hol húzódhatnak az intimitás
határai? Szerencsés-e az iránt érdeklődni, „Boldog
embernek tartotta az édesanyját?” Kétségkívül hí-
res, és bizonyos értelemben reflektorfényben (na
jó: lámpafényben) álló (híres) embernek kell len-
ni — nem kizárólag irodalmi értelemben — ahhoz,
hogy ezt és hasonló kérdéseket feltegyenek egy író-
nak. Más megközelítésben az sem hagyható fi-
gyelmen kívül, hogy olyan alkotó esetében he-
lyénvaló ez, és a hasonló, a famíliára vonatkozó
kérdések sora, aki életművében sokszorosan be-
leírta, fel- és beledolgozta a családját. Ebben az ér-
telemben szakmai relevanciával is rendelkeznek
a tárgykörre fókuszáló kérdések. Többször vilá-
gossá válik, hogy nem akar válaszolni a családot
érintő ilyen-olyan kérdésre (nem ritkán szelle-
mesen mellébeszél, és erre maga is felhívja a figyel -
met), mégis olykor brutális őszinteséggel csap (si-
mogat?) vissza. „Ha időnként sajgóan hiá nyoznak
is, van abban valami nyugalom is, hogy halottnak
tudhatom a szüleim.”

Nem véletlenül merül fel beszélgetés közben
az író katolicizmusa, aki arra, hogy mindez mit
jelent neki, három szóval válaszol: „műveltséget,
kultúrát, Európát”. Nem tér ki az új pápáról szó-
ló kérdés elől sem, amelynek kapcsán jelzi: „(…)
a katolikus egyházban, ebben a legintézménye-
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sebb intézményben mindig szerephez jutnak az
intézmény egészéből nem szükségszerűen kö-
vetkező személyiségek”, ami eredeti megállapí-
tásnak látszik.

Írói a válasza a halálfélelemmel kapcsán feltett
kérdésre. A nyugtalanság nem a halál miatt fogja
el — érkezik a felelet, sokkal inkább amiatt, hogy
lesz-e ideje megírnia, amit tervbe vett. Magától ér-
tetődő, hogy sokat, és jól érzékelhetően szívesen
beszél az írói létről, az alkotó ember minden napi,
és azokon is túlmutató műhely- és egyéb gond-
jairól. Mereven elutasítja az olyan típusú dicho-
 tómiákat, amelyek mások mellett az életes iro-
dalom és a szobairodalom kettősében szeretnék
láttatni az alkotói alapállások különbözőségét. „Az
irodalom nem papír, hanem része a valóságnak.
A valóságismeretem jó része innét” — fogalmaz
ennek kapcsán, amellyel kívül helyezi magát e
számára hamis paradigmán.

Az író nem kizárólag ír, hanem olvas is, és va-
lamilyen módon tapasztalatokat gyűjt az olvasó-
ról is. Esterházy Péter nem hallgatja el, hogy ezek
sokszor riasztóak. Megjelent a fogyasztói társada-
lom olvasója (nem ő nevezi így), akire az „új olvasói
gőgősség” jellemző, aki miután fizetett (könyvet
vett), szórakozni akar, és el sem tudja képzelni, hogy
a befogadásból következhetne másfajta opció.
„Szóval szeretném, ha nem ilyen lenne az olvasó”
— zárja gondolatfutamát a szerző. Semmifajta hő-
siesség nincs abban, hogy nem hagyta el az or-
szágot, hogy az anyanyelve közelségében akar(t)
élni mindig — válaszol másutt, és idetartozik a kö-
tet talán legszebb mondata, amely nem itt hangzik
el, mégis idetartozik: „De kétségkívül nagyvona-
lúan bánik velem anyám nyelve, sokat megenged
nekem, vagy sokat megmutat magából.”

A könnyedségében is komoly kötet a játékosság
mesteriskolájával zárul. Marianna D. Birnbaumot
nem először „kérdezőbiztos asszonynak” szólítja,
és az interjú utolsó mondataiban az élet és iroda-
lom együttállását nem is érzékeltethetné jobban,
mint ezzel: „Én, drága kérdezőbiztos asszony, egy
nyitott könyv vagyok.” Szó szerint, a 148. oldalon
ez a napnál világosabb. A kígyó így harap — Es-
terházynál nem először és nem utoljára — a saját
farkába. (Magvető, Budapest, 2015)

BOD PÉTER

TŐZSÉR ÁRPÁD: 
EINSTEIN A TEREMTÉST OLVASSA
Naplók naplója (2005–2007)

Naplót írni — megszállottság. Aki nem hiszi, an-
nak figyelmébe ajánlom Tőzsér Árpád összesen
több mint ezer oldalt kitevő négy könyvét, melyek -
ben a szlovákiai magyar költő-irodalomtörténész-

tanár 1992-től 2007-tel bezáróan tizenöt év jegyzeteit
rendezte kötetbe. És ezt igazolják a provokatív című
(Szent Antal disznaja, 2008; Érzékek csőcseléke, 2011;
A kifordított ember, 2013; Einstein a teremtést olvassa,
2015) sajátos műfaji megjelölésű — naplók napló-
ja — kiadványok is. Az évtizedeken át tartó meg-
szállottság óhatatlanul azt a kérdést is felveti: mi-
ért ír valaki naplót? Erre, ahogy előző köteteiben
is tette, Tőzsér újfent keresi a választ, ami új köte-
te záró mondata szerint így szól: „Számomra
mostanában a napló elaszticitása biztosítja a leg-
teljesebben a lélek, a szellem állandó mozgását — a rá-
ciótól az ösztönig, oda és vissza”. Nála ez a „moz-
gás” hármas kötődésű: az irodalom, a magánélet
és az univerzum háromszögében kalandozva rög-
zíti napi tapasztalatait, gondolatait. Mindazokat a
reflexiókat, melyeket fontosnak tart. Azt, hogy eb-
ben a sajátos tőzséri gondolati, érzelmi, tapaszta-
lati masszában mi az összetevők aránya, nem
vizsgáltam. Az viszont minden méricskéléstől
függetlenül is látható, hogy az egységesen sikoly-
nak nevezett magánemberi gondok (vérnyomás,
emésztési zavarok, öregség stb.), de még inkább a
kötet címében említett, „univerzális elméjű” Ein -
steinre való utalás, ki a teremtést olvassa és értel-
mezi, kísérő, de semmiképpen sem mellőzhető ada-
lékok a naplófolyam fősodorát kitevő irodalomhoz
képest. Ennek alapján nyugodt lelkiismerettel
mondhatjuk, hogy a naplójegyzetekben fel-feltű-
nő legintimebb személyi kérdések és a legáltalá-
nosabb életfilozófiai meditációk mellett Tőzsér
Árpád újabb, sorrendben immár negyedik kötete
esetében is elsősorban egy ízig-vérig irodalmár, leg-
inkább az irodalomban otthonos elme reflexióinak
izgalmas, olvasni jó kalandját élvezheti az olvasó.
Érthető, hogy a könyv recenzense, ki maga is ha-
sonlóképpen az irodalom vonzáskörében élte/éli
éle tét, elsősorban a naplójegyzetek irodalmi vo-
natkozásai iránt tanúsított érdeklődést, s ezt kívánja
megosztani az olvasókkal.

Miközben Tőzsér Árpád egyfelől lényegre tö -
rő megállapítása szerint „a művészeti ábrázolás so-
hasem egyenlő a földi referenciákkal, de azok nél-
kül nem értelmezhető” (189.), másfelől éppen azt
hangsúlyozza, hogy a költészetet, legyen az akár
„tudásalapú”, elsősorban „a tudás tudatalattija”
(228.) érdekli. Ennek alapján fogalmazza meg azon
fölöttébb elgondolkodtató észrevételét, hogy sze-
rinte „a jelenkori magyar költészet egészéből” , úgy
általában, hiányzik a „halál mint téma s a metafi-
zika mint a halál vechikuluma”. Ezt a naplóíró köl-
tő abban a jegyzetében teszi szóvá, melyben a ki-
vételt jelentő Borbély Szilárd költészetét dicséri
annak ellenbizonyítékaként, hogy a „magyar vers
általában semmit sem bíz a nyelven, az anyagon
túlira, a sejtésre, a képzeletre”. De hogy a költé-
szetre jellemző jelenség létrejött, annak okát s ma-
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