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ANDOR CSABA 

Adalékok és adatok Esterházy Péter műveihez 
 

Tarjányi Eszter emlékére 

A Termelési-regény néhány életrajzi vonatkozása 
 
Esterházy Péter harmadik könyvével, a Termelési-regény (kisssregény) 

címen megjelent művel aratta első komoly sikerét. Bár a Fancsikó és Pintá-
ra, majd a Pápai vizeken ne kalózkodj!-ra is sokan felfigyeltek, a kritika (és 
nem utolsó sorban az irodalomtörténészi szakma) csaknem egyöntetű elis-
merését mégis ezzel a kötettel vívta ki. 

A mű létrejöttének életrajzi hátterét részleteiben nem ismerem, erről tehát 
hallgatnék. Az nyilván ismert, hogy a regény írásának idején az 1977-ben 
elnyert Móricz Zsigmond-ösztöndíj tette lehetővé, hogy első és egyben 
utolsó munkahelyét a szerző otthagyja. Már ekkor elhatározta (ezt néhány 
nappal a kedvező fordulat, vagyis az ösztöndíj elnyerése után, a nálam tett 
látogatása során el is mondta), hogy annak lejárta után nem kíván vissza-
menni a munkahelyére, másik állást sem keres, hanem megpróbál az írásai-
ból megélni. Ez akkoriban nem volt túl könnyű, de nem is volt nehéz; a 
rendszertelenül érkező pénzből azonban (kezdő írónak) csak fegyelmezett 
életmód mellett lehetett gond nélkül megélni. (1980-ban egy tíz szerzői íves 
könyvért kb. annyi honoráriumot kaptam, amennyit fél év alatt kerestem az 
MTA Filozófiai Intézetének tudományos munkatársaként. Ha előzőleg a 
könyv fejezeteit folyóiratban is megjelentetem, akkor megkétszerezhettem 
volna az összeget. A szépírók csaknem minden esetben előbb folyóiratok-
ban, majd könyv alakban jelentették meg írásaikat. Egy szerzői ív nagyjából 
40 ezer karakter.) Esty (ahogyan a hozzá közelállók némelyike hívta őt, 
egyúttal Kosztolányi művére is utalva, s ennek megfelelően ’esti’-nek ejtve 
a nevét, bár sokan – a családnév rövidítéseként – az ’eszti’ ejtésmódot hasz-
nálták) a szavain túl az arckifejezésével és utánozhatatlan gesztusaival is 
egyértelművé tette: nemcsak az életében, hanem az irodalmi pályáján is új 
korszak kezdődik. (Nyilván alapos mérlegelés előzte meg a döntését, hiszen 
ekkor már családja volt.) 

Péter (egyetlen) munkahelye egyébként a Balzac utca 12. sokadik emele-
tén volt. (Jóllehet a modern irodaház nem sokkal korábban épülhetett, mára 
már lebontották, másik épület áll a helyén.) Mivel (nem tanári) matematikus 
szakot végzett (tanári szakra sem a származása miatt nem vették volna fel, 
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sem azért, mert a piaristáknál tanult), így aztán legtöbb évfolyamtársunkhoz 
hasonlóan ő is egy számítógép mellett dolgozott. 

A könyvet úgy, ahogyan azt Péter megírta, s ahogyan azt a befogadóknak 
olvasásra ajánlotta, szinte senki sem olvasta; ami bizonyos mértékig termé-
szetes is, hiszen az olvasókat valójában a legritkább esetben érdekli az alko-
tói szándék vagy az „igazi” mű. Ez régi tapasztalat. Raymond Queneau: 
Cent mille milliards de poèmes (Gallimard, 1961) című kötetének szonettje-
it sem a sorok véletlenszerű, egymástól független lapozásával szokás befo-
gadni, hanem egyszerűen annak a tíz szonettnek az elolvasásával, amelyek-
nek sorait variálva (ismétléses variáció) juthatunk elvben száz billió (vagy 
ahogyan a szerző kicsit nehézkesen, de precízen fogalmaz: százezer milli-
árd, tehát 1014 számú) kisebb-nagyobb mértékben eltérő szonetthez. A 
könyvet ugyan a kiadó soronként csíkokra vágta, s így könnyedén lehetett 
egymástól függetlenül lapozgatni az egyes sorokat (sőt, valójában nem is 
volt más lehetőség), ám a legtöbb olvasó, mit sem törődve az alkotói elkép-
zeléssel, szerette volna „végigolvasni” azt, amit tulajdonképpen nem lehet 
végigolvasni, s ahhoz az egyszerű csaláshoz folyamodott (amelyhez külön-
ben maga a szerző is!), hogy mind a tizennégy sornál egyet-egyet lapozott, 
így aztán mindössze tíz szonett elolvasása után úgy gondolta, hogy a végére 
ért annak az olvasmánynak, amelynek – Queneau szándéka szerint – éppen 
az lett volna a lényege, hogy sohasem lehet a végére érni. 

Hasonlóképpen B. S. Johnson: The Unfortunates [Panther Books (UK)–
Secker & Wartburg (US), 1969] című művének fejezeteit is, a szerzői inst-
rukció ellenére, nem véletlenszerű sorrendben szokás olvasni. Az eredeti 
mű, eme olvasat megkönnyítése érdekében, dobozban jelent meg, csak az 
egyes fejezetek voltak külön-külön összefűzve; a magyar változatot sajnos 
bekötötték (ami irodalomelméleti szigorral nézve a mű meghamisítása), így 
a magyar olvasók általában ugyanazt olvasták, azt a véletlen sorrendet, 
amelyet a nyomda produkált, ahelyett, hogy mindannyian valami mást ol-
vastak volna, miként azt a szerző óhajtotta. (B. S. Johnson: Szerencsétlenek, 
Európa, 1973.) 

Esterházy Péter erőfeszítése is hasztalannak bizonyult: hiába volt két 
könyvjelző a Termelési-regény kötetében (pontosabban annak első kiadásá-
ban) azért, hogy az egyik a főszövegben, a másik a jegyzeteknél könnyítse 
meg a folytatás megtalálását, az olvasók zöme csak az egyiket használta, 
egyszerűen a lapszámozás sorrendjében olvasta a regényt, s a jegyzeteknél 
nem lapozott hátra, ahogyan a szabály szerint el kellett volna járnia. Ez az 
olvasói magatartás a megjelenés idején (1979) annyira jellemző volt, hogy 
végül senkivel sem tartottam érdemesnek beszélgetni a könyvről. Barátaim, 
ismerőseim (Péterrel közös ismerőseinket is ideértve) egytől egyig a lineá-
ris olvasat mellett döntöttek: végigolvasták a főszöveget, majd utána a jegy-
zeteket. Miről is beszélhetnék velük? Hiszen én Péter könyvét olvastam el, 
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ők viszont egy másik művet; úgysem érthetjük meg egymást, annak meg 
semmi értelme, hogy elbeszéljünk egymás mellett. 

A főszöveg esetleges életrajzi hátteréről semmit sem tudok mondani. Pé-
ter a munkatársairól nekem sohasem beszélt, így inkább csak gyanítom, 
hogy valamit azért az ottani viszonyokból is beleszőtt a főszövegbe, s ha 
voltak esetleg irodalomkedvelő kollégái (vagy kolleginái), ők talán azt is 
tudták, hogy kinek a vonásai köszönnek vissza mondjuk Gregory Peck 
alakjában. Az viszont biztos, hogy az esetleges életrajzi megfeleléseknél itt 
nagyobb szerephez jutott az írói fantázia. 

A jegyzetek ellenben bővelkednek olyan részletekben, amelyek minden 
jel szerint dokumentumok. Péter nem Mikes Kelemen példáját követte! Jo-
lánka néni levelei egyáltalán nem fiktív levelek; nem kellett a szerzőnek a 
fantáziájára hagyatkoznia, az írói találékonyságnak legfeljebb akkor lehetett 
volna szerepe, ha a saját leveleit próbálta volna meg emlékezetből rekonst-
ruálni. Inkább (egy rövid szöveg kivételével) lemondott erről. 

A futballal kapcsolatos történetek is vélhetően megtörténtek, bár (mivel 
1966 után nem tanúsítottam érdeklődést a téma iránt) nekem csak egyet me-
sélt el ezek közül. A regény jegyzeteiben több helyen is szerepelnek a „tás-
kás emberek”. A 202. oldalon még nem világos, hogy kikről is van szó, ám 
később, a 247–248. oldalon kiderül, hogy ügynökökről, akik játékosokat 
vásárolnak. (Itt és a továbbiakban az 1979-es első kiadás oldalszámaira hi-
vatkozom.) Pétert nagyon feldúlhatta a megvásárlására irányuló próbálko-
zás, mert erről nekem is beszámolt. Ekkoriban egy NB–IV-es csapatban fo-
cizott; ezen a meglehetősen alacsony szinten nyilván nem volt túl gyakori a 
játékosok átigazolásának komoly anyagi előnyökkel kecsegtető szorgalma-
zása. Mint elmondta, havi 5200 forintos fizetéssel járó állást kínáltak neki 
(a történet idején az egyetemet végzettek kezdőfizetése kb. 1800–1900 fo-
rint volt); „természetesen” (ez akkoriban valóban természetes volt!) csak 
havonta egyszer, a fizetéséért kellett volna bemennie a munkahelyére. 

Jóval gyakrabban mondta el az irodalmi lapok szerkesztőivel kapcsolatos 
kalandjait. A regény 274. oldalán szerepel: „»MERT AMIT CSINÁLSZ, ZSÁK-
UTCA. UGYANAZ AZ ÖNCÉLÚ ZSÁKUTCA, MINT AMIT A JOYCE, SZENTKUTHY 

ÉS A GYULA, A HERNÁDY CSINÁL«. A mester elpirult, mert nem számított 
ekkora dicséretre. De aztán az derült ki, hogy az szidás volt.” Ezt ugyanígy 
mesélte el élőszóval is, ám elmondta azt is, hogy ki és hol részesítette őt eb-
ben a bírálatban (vagy inkább kioktatásban). Ma már csak az előbbire em-
lékszem: Somogyi Tóth Sándor volt a szerkesztő, amiből viszont az követ-
kezik, hogy nyilván a Kortárs szerkesztőségében történt meg az eset, mivel 
életrajzának tanúsága szerint ott volt olvasószerkesztő a maga korában is-
mert és népszerű író. 

Első magyarországi megjelenése előtt Péter sorra elvitte az irodalmi la-
pokhoz az elbeszéléseit (a Fancsikó és Pinta történeteit), de kivétel nélkül 
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minden lap elutasította őt. Az előbb említetten kívül még egy érdekes eset 
maradt meg az emlékezetemben: az egyik helyen semmi kivetnivalót sem 
találtak az írásaiban, csupán azt kérték tőle, hogy változtassa meg a nevét. 
(Sem a folyóirat, sem a szerkesztő nevére nem emlékszem már.) Így történt 
meg az a példátlan (a rendszer működésének zavarát jól illusztráló) eset, 
hogy miközben a szűk elit által olvasott, és ennek megfelelően kis példány-
számú irodalmi lapok egytől egyig elzárkóztak a novellák közlésétől, elő-
ször egy nagyságrenddel nagyobb olvasótáborral rendelkező napilapban, a 
Magyar Nemzetben (annak is a vasárnapi számában) jelentek meg a később 
könyvként kiadott Fancsikó és Pinta darabjai. 

[Kitérő. A korabeli kultúrpolitika nemcsak őrültség volt, de nem is volt 
benne rendszer. Se nálunk, se a környező országokban. Freud írásai 1948 
után előbb jelentek meg Romániában (magyar nyelven!), mint Magyaror-
szágon. Nálunk a kortárs nem marxista magyar filozófusoknak (pl. Hamvas 
Béla) egyáltalán nem jelenhettek meg a műveik, míg Romániában D. D. 
Roşca: A tragikus lét című könyve magyarul is megjelent (Tudományos 
Könyvkiadó, Bukarest, 1971). Pedig a szerző már az előszóban leszögezte, 
hogy ő nem marxista. A legtöbb Romániában megjelent magyar nyelvű 
könyvvel ellentétben ez a könyv nem kerülhetett be a magyarországi 
könyvpiacra. Hasonlóképpen csak Erdélyben lehetett megvásárolni pl. a Le-
nin stílusa (Bukarest, Kriterion, 1971) című tanulmánykötetet is. De ebben 
se volt rendszer! Az ugyancsak Romániában megjelent egzisztencialista 
(vagy inkább nihilista) remekmű, Matei Călinescu: Zacharias Lichter élete 
és nézetei (Bukarest, Kriterion, 1971) a budapesti könyvesboltokban is 
megvehető volt. Léteztek olyan tabuk is, amelyeknek ideológiai hátterét 
egyáltalán nem lehetett érteni. Az 1970-es évek végén az Állami Könyvter-
jesztő Vállalat Központi Antikváriuma hosszú jegyzéket küldött akkori 
munkahelyemre, az ELTE BTK Filozófia II. Tanszékre azzal a megjegyzés-
sel, hogy a könyveket csakis azok az intézmények vásárolhatják meg, ame-
lyek szavatolni tudják, hogy külön zárt helyen tárolják azokat, és kizárólag 
a kutatóknak engednek betekintést a könyvekbe. A listában 90%-ban sza-
badkőműves páholyok kiadványai szerepeltek.] 

Vannak egészen furcsa módon szövegbe ágyazott életrajzi „adatok” is a 
regényben. Mivel ezek felismeréséhez különleges ismeretekre vagy képes-
ségekre van szükség, s nekem a számmemóriám az egyetlen említésre mél-
tó adottságom, csak egyet említhetek ezek közül (277. oldal): 

 
NYÚÚÚL ! 

Elveszett 1 db fehér színű nyúl 
(KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGGAL!) 
Megtalálóra értékes jutalom vár. 

Máté Karikó 215–290 telefonszám 
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S hogy hol van itt az életrajzi elem? A 215–290 Péter munkahelyének a 
telefonszáma volt. 

Péter helyenként szándékosan úgy fogalmazta meg mondandóját, hogy 
csak egy szűk elit érthesse meg. Ilyenkor általában megadta a megfejtéshez 
feltétlenül szükséges támpontokat; az elhallgatás és a kimondás határán ma-
nőverezett, pl. úgy, hogy a neveknek csak a kezdőbetűit adta meg. Íme, az 
egyik irodalomtopográfiai feladványa, szögletes zárójelben a megfejtéssel, 
ill. a megjegyzéseimmel, egy helyen pedig […]-tal jelezve a szövegkiha-
gyást (200. oldal). 

 
Elhagyva a gombamód szaporodó házakat, jócskán alkonyodott; mint va-

lami árvíz, alattomosan és feltartóztathatatlanul terjedt a sötétség, s ő, kezé-
ben tornazsákjával, szívében lassan oldódó szomorúsággal leszállt az autó-
buszról (egy megállóval előbb, mint „kell” és „ajánlatos” – ha geometriai-
lag közelítek), és elindult fölfelé az Á.[rvácska] úton [helyesen: utcán; lásd 
a közterület jellegének második említését!], amikor összetalálkozott [Weö-
res] Sándor úrral, a költővel. A költő cigarettázott, szokott szívélyességével 
szovjet cukorkával kínálta a mestert, karamell szeverjanká-val, melyet 
azonban a fiatal mester, hivatkozva fogai állapotára, köszönettel visszauta-
sított. […] Együtt bandukoltak fölfelé! A mester elgondolkodó, szenzibilis 
állapotában lévén, nem esett szó köztük; ami rendkívül sajnálatos, ha szű-
kös irod. tört. szempontból nézzük; sajnáltam is. Ám nemsokára vad kutya-
ugatás rázta föl őket báva sétájukból. A mester megijedt, ezzel szemben 
Sándor úr szembefordult a két fenevaddal. Pompás állatok voltak, izmosak, 
erősek, fiatalok, foguk fehérje kihívóan csillogott. A mester ingerültségbe 
ojtott melancholiával azt mondta: „Micsoda poroszok!” Sándor úr nézte a 
kutyákat, azok lassan elhallgattak; mozogni mozogtak, de a pofájuk csukva 
maradt. Sándor úr a szipkájával babrált, azt nézte földöntúli tekintetével, 
úgy mondta: „Vajon mikor leszünk mi ilyen szép kutyák?” A mester ekkor 
jól megnézte a kutyákat, s erre neki is eszébe jutott: „Vajon mikor leszünk 
mi ilyen szép kutyák?” Egymást hallgatva tovább mentek, és mikor egy út-
kereszteződéshez értek – az Á.[rvácska] utca torkollott az épp kanyarát vég-
ző T.[örökvész] útba –, Sándor úr jobbra ment, a mester meg balra. [A Bo-
gár utca felé, ahol a történet idején lakott.] 

 
Vegyük észre, hogy a szöveg szűken vett irodalmi megértéséhez nincs 

szükség ezekre a kiegészítő információkra, jóllehet nyilván nem véletlen a 
kezdőbetűk megadása, amelyeket el is lehetett volna hagyni, első esetben az 
’Á’ el őtt álló határozott névelőt határozatlanra cserélve, második esetben a 
„fölösleges” (csupán a topográfiai talány megfejtését elősegítő) közbevetés 
elhagyásával. Sőt, még a Sándor névre sincs szüksége a hetvenes évek kor-
társ irodalmát ismerő és értő olvasónak! A költő megszólalása ugyanis az 
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értők számára teljesen egyértelművé teszi, hogy csakis Weöres Sándor szá-
jából hangozhatott el akkoriban ez a mondat. (Hamvas Béla már nem élt, s 
különben is prózaíró volt.) 

Péter tehát figyelmes, vagy talán helyesebb így fogalmaznom: előzékeny 
volt az olvasóval szemben, amikor – az agytornát fölöslegessé téve – meg-
adta a költő keresztnevét. Ugyanakkor valamiért (talán az említett „irod. 
tört.” szempont miatt) fontosnak tartotta azt is, hogy a helyszínt is egyértel-
műsítse. 

Van persze két apróság, amelyek paradoxonnak tűnnek, bár valószínűleg 
feloldhatók. (Katonáskodásunk 11 hónapja alatt Péter szorgalmasan vezette 
a naplóját. Ha ez a szokása a későbbiekben is megmaradt, úgy a részleteket 
illetően se tévedhetett, hiszen nem az emlékezetére hagyatkozott, hanem az 
eseményekkel egyidős feljegyzéseire.) Az egyik: hol és melyik buszról 
szállhatott le Péter egy megállóval előbb? Akár a 91-essel, akár a 11-essel 
utazott, érthetetlen, hogyan került a Bimbó útra. Márpedig csakis onnan in-
dulva lehet eljutni az Árvácska utca másik végéhez, a Törökvész úthoz, mi-
vel az Árvácska utcát nem keresztezi egyetlen utca sem. Ez utóbbit figye-
lembe véve adódik a másik talány: mit jelent az, hogy „összetalálkozott” 
Weöres Sándorral? Ez rendesen úgy fordulhat elő, ha van egy utcasarok (az 
Árvácska utcának azonban csak a két végén találunk ilyesmit), vagy ha egy-
mással szemben haladnak (esetleg egy házból lép ki éppen a költő, de erre 
nincs utalás a szövegben). Ez utóbbit kizárhatjuk, hiszen végül (anélkül, 
hogy bármelyikük is irányt változtatott volna közben) együtt érkeztek el az 
Árvácska utca és a Törökvész út sarkára. A premisszákból következően 
azonban ez csak egyféleképpen lehetséges: ha valamelyikük utolérte a má-
sikat. Ugyanakkor ennek az eseménynek a jelzésére az „összetalálkozott” 
nem a legszerencsésebb ige. 

A szerző által említett „irod. tört.” szempontból mindez azért érdekes, 
mert megismerhetjük Weöres Sándornak egy olyan mondatát, amelyet hely-
hez és helyzethez tudunk kötni. 

Ha egyszer elkezdődik majd Péter életművének érdemi (és a részletekre is 
odafigyelő) vizsgálata, akkor feltétlenül kiderítendő lesz az, aminek én nem 
tudtam utánajárni: ki volt a regény kulcsszereplője, Jolánka néni? Hogy mi-
ért éppen ő a kulcsszereplő? A figyelmes olvasó számára feltűnő az a több 
mint empatikus mód, ahogyan őróla írt. Bízvást elmondhatjuk: a legszű-
kebb családtagok (szülők, feleség, gyerekek) után, és a legrégibb barátok 
mellett ő volt az, aki az intellektusához és a szívéhez a legközelebb állt 
(megkockáztatnám: az utóbbihoz általában az előbbin keresztül vezetett ná-
la az út). A jövő kutatóinak csak annyit: közeli rokon volt (mivel a kitelepí-
tésnél is ott volt Jolánka néni az Esterházy család közvetlen közelében), 
ugyanakkor az is biztos, hogy nem az Esterházy család tagja volt. Gudenus 
János József munkájában ugyanis az Esterházy család családfáján egyálta-
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lán nem fordul elő ez a keresztnév, még a házastársak között sem. (A ma-
gyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. A–J. Bp., Natura, 
1990. 352–380.) Ez azt valószínűsíti, hogy Péter édesanyjának lehetett a 
közeli rokona, vagyis a Mányoki család körében érdemes őt keresni. 

 
Esterházy Péter versei 

 
Mivel a XX. és XXI. század irodalmával sohasem foglalkoztam behatób-

ban, így azt sem tudom, vajon Esterházy Péternek jelentek-e meg költemé-
nyei, vagy hogy ilyen irányú próbálkozásairól írtak-e bármit is az irodalmá-
rok. Sőt, azt sem tudom (mert erről sohasem beszélgettünk), hogy 1976 
után, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ő alapvetően prózaíró, miként véle-
kedett 1972-es írásairól. Számos alkalommal megkérdezhettem volna tőle, 
hogy ír-e időnként verseket is, de nem tettem. 

Weöres Sándor költészete és filozófiája sokak fantáziáját megmozgatta, s 
nekünk, ifjú egyetemistáknak (akkor még mindketten úgy hittük: leendő 
matematikusoknak, pontosabban: én úgy hittem, hogy mindketten úgy 
hisszük, ámbár lehet, hogy Péter már akkor tudta, hogy író lesz) a kortárs 
magyar költők közül ő volt a kedvencünk. Nem lepett meg tehát különöseb-
ben, amikor 1972-ben néhány lapnyi olvasnivalót hagyott nálam, amely 
egysoros verseket tartalmazott. Pár nap múlva visszakérte, én pedig (ma 
már tudom, hogy ez súlyos irodalomtörténeti vétség volt) elmulasztottam 
lemásolni, de még kiírni is a legfrappánsabb egysorosokat. Az emlékezetem 
azonban az egyiket (talán azért, mert összetéveszthetetlen Esterházy-szöveg 
volt) megőrizte. Oravecz Imre nem sokkal korábban megjelent első kötetére 
(Héj, Magvető, 1972) reflektált, elismerően: „Ha szabad ezt a kifejezést 
használnom: igen.” 

Utólag az Oravecz-kötet megjelenésének éve alapján tudtam eldönteni, 
hogy melyik évben születtek Péter egysorosai. 

Egészen biztosan írt másfajta („igazi”) verseket is, de ezt csak egyetlen 
művel tudom dokumentálni, mivel a verset (még 1972-ben) nálam hagyta. 
Befejezésként következzék a vers; az egyszerűség kedvéért az eredeti gép-
irat hasonmását mellékelem. 
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