
fellelhető példányaiból rekonstruálja 
mintegy az ezekből rekonstruálhatót. 
Közös nevezőt találva a széthullott Mo
narchia világából és írói között. Példa 
volt már Rónay László emlékezetes ta
nulmánya, amelyben Maráinak a ná
cizmusról alkotott véleményét mutatta 
fel idézeteivel az Újság 1933/34-es szá
maiból (Kritika, 1988). Az erről a témá
ról írtak természetszerűen nem kerül
hettek az író közvetlenül összeállított 
gyűjteményeibe, a mai feladat ebből 
nyilvánvalóan következik. A Föld, 
föld... lapjain Márai „talán száz kötetre 
való cikket, tanulmányt, rajzot..." em
leget, és ha állítása a mennyiségről ta
lán túlzó is lehet, a lapok és folyóiratok 
koporsóiból valóban exhumálni kelle
ne az említetteket, lírai műveit és no
vellatermését ugyanígy. Hogy mekkora 
értékeket rejtegetnek a fóliánsok, erre 
szép példa Fried tanulmánycsokra „a 
rejtőzködő lírikus" öt verse körül. Köz
tudott, hogy Márai önmagának min-

A magyar kritika Esterházy Péter 
minden írásával kapcsolatban megem
líti az író intertextuális írásmódját; nem 
is tehet mást, mivel a vendégszövegek 
szerepeltetése Esterházy poétikájában 
döntő szerepet játszik. Wernitzer Juli
anna könyve azonban az első olyan ta
nulmány, amely Esterházy egész eddigi 
életművében az idézet használatát, 
funkcióját vizsgálja, és elméleti alapok
ra helyezett áttekintésre, rendezésre tö
rekszik. A tanulmány tehát nem mű-
központú, ugyanakkor Esterházy idé
zet-stratégiáját gazdag példaanyagon 
mutatja be. Ebből a szempontból lé
nyegesen különbözik a Függő egy év
vel ezelőtt megjelent feldolgozásától, 
amely Jankovics József gondozásában 
jelent meg a „Matúra klasszikusok" so-

denkinél szigorúbb kritikusa volt 
gyűjteményei válogatása során. Nem
csak „a korszellem", ő maga rostált, 
sokszor kíméletlenül. Példa a Naplók 
újabban párhuzamos két kötetkiadása 
lehet. És valóban kézbe kellene adni az 
Egy polgár vallomásai első (eredeti?) vál
tozatát. 

Fried István itt közölt és a könyvecs
ke végén sorolt tanulmányai (maga 
említi) „egy monográfia alaprajzát" ad
ják. A teljesebb kötet elkalauzolhat 
akár az élettörténet, akár a filológia ed
dig még fel nem tárt vidékeire. Az itt 
olvashatók így valamiféle „mintának" 
is tekinthetők. Gondolom, hasonló fel
adatlátással és igénnyel folytatódik a 
műhelymunka az 1991-ben egybefog
laltak után. Az akadályok ismeretében 
is reménnyel várhatjuk a kitűnő Márai-
búvárlat teljesedő eredményeit. 

Bodri Ferenc 

rozatban, és amely e téren szintén pél
da nélküli. Valószínűleg a nyomdai át
futási időnek tulajdonítható, hogy Jan
kovics munkája nem szerepel Werni
tzer „Felhasznált irodalom" listáján. 

A tanulmány szellemes, kissé enig-
matikus alcíme azon az ötleten alap
szik, hogy Esterházy munkássága 
összehozható Pierre Menard Don Qui
jote című művével, amely nem létező 
ugyan, de - ahogy J. L. Borges kimutat
ta - elgondolható. Borges azzal a le
hetőséggel játszott, hogy a képzeletbeli 
Menard, olyan Don Quijotét alkot, 
amely „szóról szóra és sorról sorra egy
bevág a Miguel de Cervantesével". 
E fiktív műhöz szánt ismertetésében, 
összehasonlít egy részletet, amelyet 
először Cervantestól, majd Menardtól 

WERNITZER JULIANNA: IDEZETVILAG AVAGY ESTERHÁZY PÉTER, 
A DON QUIJOTE SZERZŐJE 
Pécs, Jelenkor - Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1994. 1611. 
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idéz, s a „választott" részlet szóról szó
ra megegyezik mindkét írónál, hiszen 
teljes „egybevágásról" van szó. Borges 
kommentárja azonban annyiban meg
győző, hogy hajlandók vagyunk más
képpen interpretálni ugyanazt a szöve
get, ha keletkezési dátumát, poétikáját, 
társadalmi hátterét hol az egyik, hol 
a másik íróval kapcsoljuk össze. Ilyen 
értelemben Esterházy azon kritikusai
val kell együttéreznünk, akik ártatlan
ságukban felróttak neki egy-egy pasz-
szust, amely nem az övé volt, ha
nem például - a legkirívóbb esetben -
egy híres nyelvfilozófustól származott. 
Borges Cervantes-Menard dichotomiá-
ját tehát, vigasztalásul, a pórul járt kri
tikusoknak ajánljuk. 

Wernitzer saját bevallása szerint ti
pológiai teljességre törekedett a gazdag 
anyag kezelésében, elméleti keretet a 
többnyire német nyelvű szakirodalom
ból merített, és a magyar kritika szem
pontjait dolgozta fel. A tanulmány, az 
írónő szándékának megfelelően „ol
vasható", azaz olyan elméleti alappal 
rendelkező munka, amely egyben köz
érthető is. A könyv kezelhetőségéhez 
hozzájárul, hogy amennyiben lehetsé
ges, az egykötetes Bevezetés a szépiro
dalomba című kötetre utal, így az olvasó 
könnyebben megtalálhatja a tárgyalt 
idézeteket, mintha külön-külön köte
tekben kellett volna keresnie ezeket. 

Az Idézetvilág az idézést állítja a vizs
gálódás középpontjába, abból indul ki, 
hogy „az idézet az Esterházy-próza 
egyik legfontosabb struktúraszervező 
eleme". Rövid bevezető után, amely ál
talában foglalkozik az idézettel, az első 
fejezet a jellegzetesen „Esterházy-idé-
zetet" tárgyalja. Itt már nyilvánvalóvá 
válik, hogy igen nehéz feladat „rendet 
teremteni" üyen dúsgazdag példa
anyagban, különösen, ha a kutató a leg
több példánál még interpretációra is tö
rekszik. Ez önmagában alig kifogásol
ható, hiszen az olvasó szempontjából a 
legérdekesebb kérdés éppen az, hogy 

mi a jelentése és funkciója egy bizonyos 
idézetnek a szöveg összefüggésében. 
Mivel azonban a tartalomjegyzék sze
rint külön fejezet foglalkozik az idézet 
funkciójával, talán jobb lett volna, ha az 
úgyis túlterhelt első fejezet nélkülözte 
volna az interpretációkat. Wernitzer 
formai szempontból a következő, egy
mást átfedő, illetve egymásba fonódó 
ellentétpárokat állítja össze: jelölt-jelö
letlen, rövid-hosszú (néha egy szóból, 
illetve mondatokból álló), idegen átvé-
tel-önidézet. Kommentárja nem min
dig meggyőző, mint például az a meg
állapítás, hogy az önidézet „végteleníti 
a történetet, a fikció nyitottságát helye
zi előtérbe" vagy az a megjegyzés, 
hogy „az idézet, amely egy temetési be
széd része, A szív segédigéiben nyeri el 
kompozitorikus helyét és szimbolikus 
funkcióját a regény időszerkezetében" 
(27.), ti. ha nem tudjuk mi is tulajdon
képpen az a kompozitorikus hely, illet
ve szimbolikus funkció, a fenti megál
lapítás édeskeveset mond. Az idézetek 
rendszerezését az is megnehezíti, hogy 
ezek nem mindig ellentétes párokként 
csoportosíthatók; ráadásul Wernitzer 
saját célkitűzéseit is aláássa, amikor 
folyton változó perspektívából, egy-
egy példát kiemelve még arra is kitér, 
hogy milyen szövegkörnyezetben sze
repelt az a szövegrész, amely Ester-
házynál idézetté vált. így az első fejezet 
már négy egyenlőtlen részre oszlik: az 
ellentétpárok összeállítását javasló „be
vezető" részre, aztán két alcím alatt 
rendezett anyagra, Az idézet, mint cím és 
Szó szerinti idézetek: gnóma, mottó, szólás. 
Mintha nem lenne elég, hogy az állan
dó szókapcsolat több alkategóriára 
bontható fel (szólás, közmondás, szen
tencia, szóvirág, frázis stb.), ugyanab
ban a fejezetben még a nyelvi játék, az 
illúzió, imitáció meg az adaptáció is fi
gyelmet kap; ez az anyag képezi a feje
zet legnagyobb, negyedik részét. 

A második fejezet, Az idézet funkciója 
hasonló szerkezeti nehézségekkel küzd, 
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ami szintén abból fakad, hogy Ester
házy az idézetet minden elképzelhető 
funkcióban használja, mert ahogy a ku
tató maga jegyzi meg: „Esterházy épp
úgy használ idézeteket hagyományos 
értelemben, ahogy a klasszikusok tet
ték (dekoratív, kiegészítő, nyomatéko
sító, magyarázó vagy alátámasztó-
megerősítő jelleggel); valamint a mo
dernség és az avantgárd nyomdokait 
követve (saját autonómiáját megőrizve 
ugyan, de a hagyományhoz képest már 
viszonylagosítva); és ahogyan a poszt
modern gesztus megkívánja, a teljes 
hagyománytörés (a nyelvhasználat) je
gyében." (40.) A fejezet szerkezetének 
nem ártott volna, ha példaanyag il
lusztrálta volna e jellemzést. Ehelyett 
Wernitzer többé-kevésbé önkényesen 
választott alcímek alatt „rendezi" az 
anyagot, így az Idézet-polifónia alatt 
Joyce és Wittgenstein idézeteit tárgyal
ja, a Dokumentálás és jellemzés - irónia és 
kritika alatt Thomas Bernhardtól és ma
gyar kritikusoktól kölcsönzött szöve
geket hoz szóba, az Idézet - univerzális 
jelleggel c. alfejezetben pedig a Fuharo-
so/cban és A szív segédigéiben található 
legfontosabb szerzőket említi. 

A nyelvteremtés iskolája c. fejezetben a 
kutató Esterházy jellegzetes nyelvhasz
nálatát igyekszik megragadni és egy
ben a nyelvvel és a nyelvi jelentéssel 
való játékainak filozófiai hátterét feltár
ni. Roland Barthes és Wittgenstein írá
saira hivatkozva kimutatja hatásukat 
Esterházy műveiben, nemcsak azáltal, 
hogy az író idéz belőlük, hanem első
sorban, mert végrehajtja a Barthes-i 
„nyelvrobbantás", illetve a wittgen-
steini „használat" elvét; „Esterházy 
alapelemeire bontja a nyelvet, szétszedi 
és újraépíti, ahol kell, tartalmilag, sze
mantikailag 'megtisztítja'" (55.), erre 
pedig azért van szükség, mert „a hata
lom a nyelven keresztül, szinte észre
vétlenül férkőzik be a társadalmi érint
kezés legfinomabb rétegeibe, a min
dennapokba" (53.). Az Esterházy kü-
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lönböző műveiben felbukkanó para
dox Wittgenstein kijelentései tükrében 
a kutató meggyőzően kimutatja, hogy 
az író „nemcsak folytonosan idézi és 
újraértelmezi, hanem eggyé is olvasztja 
a Barthes-i (forradalom) és wittgenstei-
ni (használat) gondolatot." (59.) 

Nyilvánvaló, hogy Esterházy kényes 
helyzetbe hozza azt a fajta lelkiismere
tes olvasót, aki minden rejtett idézet 
megfejtésére törekszik. E feladat lehe
tetlenségéről A szöveg mint feladvány
háló c. fejezet szól. Wernitzer különbsé
get tesz a fontos, illetve kevésbé fontos 
idézett szerzők között, abból kiindulva, 
hogy az idézetek egy része „közvetle
nül a művek szerkezetébe, a kompozí
cióba épül, távlatot nyit" stabilizáló 
szerepet tulajdonít nekik, ennek alap
ján a következő névsort állítja össze: 
Ludwig .Wittgenstein, Ottlik Géza, 
Thomas Bernhard, Peter Handke, P. 
Teilhard de Chardin, Blaise Pascal, 
Kosztolányi Dezső, Jorge Luis Borges 
és Pilinszky János. Az előbbi és a rákö
vetkező fejezetek azonban azt sugall
ják, hogy e névsor nem olyan könnyen 
zárható le. 

Az „Idézek, tehát vagyok" című fejezet 
az elbeszélői én dilemmáiról számol be. 
Wernitzer szerint „az irodalmi mű 
szubjektumát az 1948 utáni magyar iro
dalom részben restaurálja; ezt a szub
jektumot a 70-es évek prózája oldja fel 
újra." (73.) Az általános tendencia elől 
nincs menekülés és Wernitzer szerint 
Esterházy idézési technikájával csupán 
maszkokat próbálgat, „bizonyos nosz
talgiával emlékezik az elveszett, archa
ikus-tradicionális, középpontba állított 
énre." (75.) A kutató szemügyre veszi 
azokat a nyelvi alakokat, az egyes szá
mú első személyű formákat, amelyek 
erről a nosztalgiáról tanúskodnak, to
vábbá azokat a műveket hozza szóba, 
amelyekben Esterházy önmagát mint 
szerzőt, illetve mint regényalakot mu
tatja be, majdnem kivétel nélkül a rá 
jellemző öniróniával. Végül említést 



tesz arról, hogy Esterházy helyenként 
nőalakok mögé rejtőzködve is szól. 
A szükségszerűen rövid Szerepek, női 
maszkok című alfejezet csupán felvonul
tarja a női én-elbeszélőket: Csokonai Li
lit, Zsófit, Annát, s amit róluk, illetve a 
művekről állít, erősen vitatható, mint 
például a Tizenhét hattyúkról szóló mél
tatása: „A profán történet és az archai
kus történetmondás ellentéte, az elbe
szélő személy egyszerűsége és a régies, 
briliáns nyelvhasználat, személy, lélek 
és nyelv megosztottsága az én öntük-
röződésének különös módját teremti 
meg." (84.) A fenti idézet ugyanakkor 
jó példa arra, hogy Wernitzer Esterházy 
mindegyik kísérletét áhítattal fogadja, 
Esterházy mindegyik művében csupán 
remekművet láthat. A tanulmány há
rom utolsó fejezete Esterházy írásainak 
szerkezetével, jellegzetes motívumai
val foglalkozik, akkor is az idézetek 
tükrében, de annak többsége ez alka
lommal Esterházy eredeti szövegrészei. 
Az Idézett tér-idő-szerkezetek című feje
zetben a kutató figyelme arra irányul, 
hogy milyen eljárások segítségével ha
tározta meg az író magatartását egy 
konkrét társadalmi és politikai való
ságban, a kelet-európai térségben, ahol 
évszázadok óta valami különöset vár
nak az írótól. Egynéhány időre és térre 
vonatkozó idézet segítségével Wer
nitzer érzékelteti azt a jellegzetesen Es-
terházy-magatartást, amelyben nincs 
semmi a váteszi szerepből, inkább beis
merés a közös, azaz megosztott fe
lelősségről: „Az idő is valahogyan sza
kaszolva telt: volt is nem is (egyszer 
volt, hol nem volt!): történtek dolgok, 
melyekről nem volt tudomásunk, ezt 
persze mindig így szokták mondani, 
csakhogy valamelyest szolgáljon ment
ségünkre, hogy ezek a dolgok velünk 
történtek, és akkor így tovább. Nem ke
resek mentséget, életünk mellékszereplői 
voltunk, mikor minden azt harsogta, 
hogy végre elérkezett az idő, és nem
csak a gyár miénk, hanem az életünk is. 

De főszerep helyett be kellett érnünk 
néhány sztárral. így szakaszoltunk 
egyre kevesebben előre. Közben persze 
éltünk és dolgoztunk, és épült az or
szág." (B/KMP 461.) Habár Esterházy 
nem vállalta a politikai dolgokba köz
vetlenül beleszóló író szerepét, írásai
ban azonban a hovatartozásáról, a 
nemzeti múlthoz való viszonyáról, az 
aktuális magyarországi problémákról 
szólt és állást foglalt, hol ironikusan, 
hol gúnyosan, hol egyenes keménység
gel. Kis Magyar Pornográfia című köny
ve, amelyből a fenti idézet származik, 
Magyarország politikai, erkölcsi hely
zetéről legdirektebben szóló műve. 
Minden kölcsönzött tér- és idősíkok ösz-
szecsúsztatása ellenére Esterházy „itt 
és most", tehát mai, illetve tegnapi Ma
gyarországon alkotó, aktuális író. Talán 
az a tény, hogy nem polgárként, hanem 
íróként reagált a kelet-közép-európai 
valóságra, megfoghatatlanná tette a 
cenzúra számára, pedig értékrendsze
re, amely az írásaiban megtalálható, 
nem egyezett a szocialista ideológiával. 
A fejezetet egy összefoglalás zárja egy 
bizonyos ismétlődő dátumról: június 6-
áról, Joyce-tól átvett, ki- és elsajátított, 
szimbolikus és konkrét dátumról. 

A Tér: hely és táj című fejezet áttekint
hető képet igyekszik adni a térbeli vi
szonyokról Esterházy írásaiban, konk
rét és elvont értelemben, és erőteljes 
megállapítással kezdődik: „Az Ester-
házy-szöveg pontosan beméri, kijelöli 
saját terét. A tér, a hely a művekben a 
renddel áll asszociatív kapcsolatban". 
(100.) A kutató felsorolja azokat az idé
zeteket, amelyekben a tér, a hely, a táj 
szavak fordulnak elő, illetve velük ro-
konjelentésűek, így a kert is szóba ke
rül, mint - az író saját (ironikus) be
vallása szerint - az egyik regényének 
struktúrája, modellje, aztán a kút is (ha
sonló szerepben, de már csak egy feje
zetre vonatkozólag), végül az arc, mint 
irodalmi motívum. Az olvasó felkapja a 
fejét és elkezd töprengeni, hogy hol 
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maradt a kéz, mindenesetre arra emlék
szik, hogy a papucs explicite motívum
ként szerepelt a Termelési-regényben. 

A tanulmány utolsó fejezete, az Arány 
és irónia: geometrikus szerkezetű esztétika 
Esterházy műveinek filozófiai hátterét 
igyekszik feltárni. Ha igaza van Wernit-
zernek, az író a XX. század legtöbb filo
zófusára reflektált műveiben, olyanok
ra is, akik a XX. századi filozófiát nagy 
mértékben befolyásolták (például He
gel). A kutató ugyanakkor azt hangsú
lyozza, hogy Esterházy hozzáállása a 
kiválasztott filozófiai tételekhez „igen, 
de...", és, hogy az arányérzéke abban 
nyilvánul meg leginkább, hogy mindig 
iróniával közelíti meg őket. 

A Függelékben Wernitzer Esterházy 
német nyelvterületen való fogadtatásá
val foglalkozik. 

Wernitzer könyvének egyik érdeme 
minden kétségen kívül az olvashatósá
ga, továbbá az, hogy minden olvasó, de 
különösképpen minden fordító számá
ra nélkülözhetetlen segédeszköz. Úgy 
véljük mégis, hogy Esterházy minden 
egyes szövegét csak akkor lenne sza
bad fordítani, ha már elkészült róla a 
Jankovics-féle feldolgozás, minden
esetre - figyelmeztetésként - ajánljuk a 
Kis Magyar Pornográfia holland fordítá
sát, amelyben még Wittgenstein idéze
tei is felismerhetetlenné váltak... 

Wernitzer könyvének fő érdeme az, 
hogy Esterházy poétikájának egyik 
alapvető tényezőjéből kiindulva össze
foglaló magyarázatot ad, összefüggé
sekre mutat rá. Esterházy írásainak 
megértéséhez nagyon fontos segéd
eszköz a könyv, ti. az író szélsőséges 
intertextualitása alig felfogható kritiku
sok, recenzensek kifejtő segítsége nél
kül. Nem véletlen, hogy Marianna D. 
Birnbaum éles, kritikus hangú, szel
lemileg izgalmas Esterházy-kaluzában 
az első naivnak tetsző kérdése a követ
kező: „Fontos-e, érdekes-e egyáltalán, 
hogy a kritikus vagy az olvasó azono
sítsa a vendégszövegeket az írásaiban? 

A visszatérő vendégszövegek legin
kább a Bevezetés-ben tűnnek fel. Akarja, 
hogy felismerjék őket? Fontos ez a tel
jes szöveg szamára?" Esterházy kissé 
kitérő válasza után („Gondolom, hogy 
aki jól tudja olvasni a könyveimet, az 
per def. néhány dolgot azonosítani 
fog.") tovább faggatja: „És a néhány az 
elég? Vagy mindent kell hogy azonosí
tani tudjon, mert anélkül nem tud közel 
férni a szöveghez?" A kacérkodó pár
beszéd így folytatódik, a tanulsága pe
dig az, hogy talán nem mindent kell 
olyan halálos komolysággal venni, 
ahogy Wernitzer teszi, mivel Esterházy 
öniróniája és szellemessége felbontja 
azt a rendszert, amelyet a kritikus haj
lamos lenne tulajdonítani neki. Lehet
séges, hogy Wernitzer feltétel nélküli 
affinitással írt tanulmánya véget vet 
annak, amit Esterházy a következőkép
pen jellemez: „itt kialakult ebben a pes
ti országban ez ügyben egy quiz-játék, 
ami rettenetes. Kritikus, olvasó - hogy 
ki mit ismer föl." (Kalauz, 6.) 

A posztmodern tudat új lehetősé
get nyitott az irodalomnak, amely - fi
gyelembe véve a szöveg és a valóság 
közötti viszony problematikusságát -
ezúttal nem csupán a valóságra, hanem 
saját magára is reflektálhatott. Egy 
képzeletbeli ideális olvasónak olyan 
műveltségre kellene szert tennie, amely 
egyenlő az íróéval. Maga Esterházy is 
szükségesnek vél bizonyos „útbaiga
zításokat", ezért néha szövegei mar
gójára egy-egy nevet, címet tesz ki, 
ezenkívül, ha tréfásan is, a Bevezetés az 
irodalomba című kötet végén az olva
só segítségére egy listát nyújt, amely 
Wernitzer szerint körülbelül ezeröt
száz nevet tartalmaz. A kutató helye
sen jegyzi meg, hogy „abszurd feladat 
lenne az olvasó számára minden 
egyes idézet megfejtése" (65.). Ugyan
akkor nem szabad a listát csupán tréfá
nak tekinteni olyan író esetében, aki 
nem elsősorban történetmondó, ha
nem gyűjtögető-teremtő, aki a művét 
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az „előre gyártott" elemekből pre- A Bevezetés-beli, végtelenbe nyúló 
parálja, a világirodalmi hagyatékhoz írói névsor egyfajta „rinvitation ä la lec-
viszonyul, felhasználja és feldolgozza. tűre", szószerinti bevezetés a magyar 
Erre az eljárásra egyik legpregnán- irodalomba és a világirodalomba, intés 
sabb példa a Függő főszereplője, K. az olvasó felé, hogy ez van, ebből merí-
(1. Wernitzer elemzését a 33-34. la- tettem, ezt érdemes lenne elolvasnod, 
pon). Jolanta fastrzebska 
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