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„Megírt” tartomány
Esterházy Péter: A szív segédigéi

Bevezetés
Dolgozatomban Esterházy Péter: A szív segédigéi címû mûvét vizsgáltam; nem

csak a biografikus és a poétikai szempont szerint, hanem elsõsorban a nõi olvasás
felõl.

A nõi aspektus eddig nem vagy csak töredékesen jelent meg a recenziókban, pe-
dig a nõszerep, az anya személyének ábrázolása, illetve a fiktív nõ-szereplõ megjele-
nítése alapján szükségesnek és indokoltnak tartom a kritikában eddig hiányzó nõi
szempont pótlását. A következõ kérdésekre kerestem a választ: Vajon tud-e a szöveg
úgy beszélni, hogy ne férfira vagy nõre valljon? Elképzelhetõ-e az, hogy a nemek
közti különbség, mely a társadalom életében oly sok tekintetben meghatározó sze-
repet játszik, az irodalomban ne nyilvánuljon meg?

A mû két részre osztható: az elsõ részben az anya-szerepet, a másodikban a fiktív
személyt vizsgáltam. Mindkét esetben összevetettem az anya-fiú kapcsolatot a ha-
sonlóságok és különbségek alapján, elsõsorban a feminin vonásokat keresve. Ma-
gyarázatot kerestem arra, miért történik meg a nemváltás, miért cseréli fel egy férfi
az identitását egy nõével. Arra a következtetésre jutottam, hogy az elveszett iránti
gyász csak így fejezõdhet ki, hiszen az anya haláláAval a szereplõ mintegy felmenti
magát az identitás maszkulin pozíciójának terhe alól, s lehetõséget kap egy új sze-
rep eljátszására. A mû végére azonban elbukik a feminin identitás, mert az anya-
nyelvvel magába szívott nõi tudással már nem tud mit kezdeni a fiú. Egy megkísé-
relt szerepváltással találkozunk tehát a mûben, s bár a vállalkozás sikeres, találunk
elszólásokat, amelyek felfedik a beszélõ maszkulin mivoltát.

A mû fogadtatástörténete
Esterházy Péter A szív segédigéi címû könyve 1985-ben jelent meg a Bevezetés a
szépirodalomba ötödik fehér könyveként. A mû fogadtatástörténete meglehetõsen
vegyes volt, s a róla íródott cikkeket két csoportba tudjuk sorolni.

Az elsõ csoportba a biografikus és szellemtörténeti recepciók tartoznak, azok
amelyek a bírálatot Esterházy életrajzából vezetik le. Ide sorolhatjuk Domokos Má-
tyás és Körmendy Zsuzsanna cikkeit.

Körmendy Zsuzsannánál ezt olvashatjuk: „A mû utolsó harmadában egy ólom-
könnyed elbeszélõi énváltással az anya mondja el, hogy mi történik fia temetésén.”1

Domokos Mátyás hasonló észrevételt tesz: „az írói képzelet vásznán megjelenik a
halott édesanya, hogy eltemesse maflicsek fiacskáját. A halálban ugyanis nemcsak
a fiú veszíti el az édesanyját, hanem az édesanya is a fiacskáját.”2 Azért e két idéze-
tet emeltem ki, mert a kritikáknak azon része érdekes számomra, amelyek dolgoza-
tom témájához kapcsolódnak, vagyis, hogy ki mennyit vesz észre a szerepváltásból,
a feminin és maszkulin írásmódból. Mindkét cikkszerzõnek feltûnt a nemcsere, az
édesanya megszólalása, de csupán ennyi. Ez azonban ahhoz képest mégis dicsére-
tes, hogy számos recenzió még ezt sem említi meg.

A második csoportba a recepciónak az az ága tartozik, amelyek a szöveget iro-
dalmi értékük, esztétikai hatásuk felõl ragadják meg. Ez a fogadtatástörténet poéti-
kai inspirációjú része. Kulcsár-Szabó Ernõ, Wernitzer Julianna, Erdei János, Szabó
Gábor és Csordás Gábor kritikáit sorolhatjuk ide.

Kulcsár-Szabó Ernõ már nem csak a nemcserét említi meg, hanem a szereplõk
közötti beszéd felcserélhetõségét és azok újramondását is: „anya és fia között felcse-
rélhetõként jeleníti meg a gyászoló szerepkört”3. Ugyanezek a gondolatok megjelen-
nek Wernitzer Juliannánál is, õ így fogalmaz: „A szív segédigéiben Esterházy szere-
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pet cserél: a könyv közepétõl kezdve az anya veszi fel az elbeszélõi én szerepét, õ
mesél”4 Tovább olvasva azonban nála már az is megjelenik, hogy az anyát a fiú
Beatríz Elena Viterbonak nevezi, aki Jorge Luis Borhez mûvébõl való. „Beatríz sze-
mélyének köszönhetõen a (halott) anya iránti fiúi szeretet erõteljes szexuális
konnotációkkal is kiszinezõdik”5-olvashatjuk Szabó Gábornál. Õ tehát már a férfi-
nõ közötti testiséget is felfedezni véli a mûben, s ezt erõsíti meg Csordás Gábor is:
„Az anya emlékeiben közvetlenül, álmaiban pedig rejtetten megjelenõ ismétlõdõ mo-
tívum a testi közvetlenség iránt újra meg újra feltámadó, hol kihunyó, hol elfojtott,
hol kielégületlenül maradó szükséglet.”6 S mindehhez Erdei János még annyit tesz
hozzá: „…aki e mû lapjain életrekel, az anya, olyannyira észrevett esendõsége teljé-
ben jelenik meg, amennyire csak asszony lehet kiszolgáltatott a szeretõ, a tehetetlen
férfi elõtt.”7

Láthatjuk tehát, hogy a kritikákban megjelenik a nõ szerepének értelmezése és a
férfi-nõ kapcsolat kérdésére is megindul a válaszkeresés. Mindez azonban hiányos,
csupán említés szintû.

A nõi olvasás szükségessége
Van egy aspektus tehát ami nem, vagy csak töredékesen jelenik meg. Ez pedig a nõi
szempont. A nõi olvasás felõli vizsgálatot pedig szükségesnek és megkerülhetetlen-
nek tartom két ok miatt is. Az egyik az, hogy Esterházy nõ szerepet ábrázol, mégpe-
dig az anya személyében, ami a nõi olvasónak szerepmintát kínál. Ezzel a szereplõ-
vel, az anyával, a mû elsõ felében, illetve a könyv végén találkozunk. A feminista
kritika szerint a nõi olvasó azért tudja másként értelmezni a mûvet, mert „folyto-
nosság van a nõk társadalmi és családi struktúrák terén szerzett tapasztalatai és
olvasói tapasztalatuk között”8, vagyis „nõként szerzett tapasztalatuk szolgál olvasói
válaszaik tekintélyforrásaként”9. A másik szempont, ami indokolja a nõi olvasást az
az, hogy egy olyan fiktív nõi szereplõ jelenik meg, aki a fiát gyászolja. Ez a nõi sze-
replõ pedig egy férfi fantáziájából született, egy férfi éli bele magát egy nõi szerepbe,
s a nõk egy férfi által elõállított irodalmi mûben kerülnek szembe a nõk problémájá-
val. „A feminista kritika célja, hogy ellenálló, s nem elfogadó olvasóvá váljon, s hogy
az elfogadás eme elutasítása révén elindítsa a belénk plántált férfitudat kiûzésének
folyamatát.”10 „Nõként olvasni tehát annyi, mint elkerülni a férfiként olvasást, azo-
nosítani a férfiolvasatok sajátos védekezéseit és torzításait, s korrekciókat javasol-
ni.”11 A mûben egy férfi ábrázolja egy nõ vélt világát, aki nem elégszik meg egy nõi
élet puszta leírásával, azt is el akarja hitetni az olvasóval, hogy maga az ábrázolt nõ
mondja el történetét, tehát egy nõ bõrébe bújik, így cserélve fel saját férfi identitását
egy nõével. Megelégedhetünk-e azzal az állítással, hogy bizonyos értelemben minden
mûvésznek kétnemûnek kellene lennie? Tud-e a szöveg maga úgy beszélni, hogy ne
férfira vagy nõre valljon? Elképzelhetõ-e az, hogy a nemek közti különbség, mely a
társadalom életében oly sok tekintetben meghatározó szerepet játszik, az irodalom-
ban ne nyilvánuljon meg? Ezek a kérdések a feminista irodalomkritika felé vezetnek
bennünket, mely már több évtizede vizsgálja azt, hogy a nemek közti különbség tár-
sadalmi és kulturális téren való megnyilvánulása milyen hatást gyakorol az írókra,
olvasókra és magára az irodalomra. „A feminista irodalomkritika nemcsak a férfi
íróknál, hanem sok (férfi) irodalomkritikusnál is kimutatta a patriarchális,
fallocentrikus gondolkodásmód jelenlétét.”12 A felsoroltakból kiindulva azt a kérdést
kellene megvizsgálni, hogy mennyire valóságos az Esterházy által teremtett nõ val-
lomása. Mindezek alapján tehát szükségesnek tartom a nõi szempont eddigi hiá-
nyának pótlását.

Az anyaszerep ábrázolása a mûben
A mû két részre osztható: Az elsõ részben az elbeszélõ a fiú, aki apjával és testvérei-
vel anyja halálát a jelen pillanat eseményeként éli át. A második rész fõszereplõje az
anya, aki az elbeszélõi én szerepét veszi fel. Majd a mû végén újból a fiú beszél: az
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utolsó kórházi találkozás történetét meséli el. Az elsõ rész az édesanya halálának
története, így magáról az édesanya szerepérõl már nem kapunk túl sok információt.
Annyit tudunk meg csupán, hogy „meglehetõsen kutyául van”, „arca szürke, orrába
vattát tömködtek nyilván eleredhetett az orra vére”, hogy „semmiben sem különbö-
zik a szobatársaitól”, s hogy „sípolva vette a levegõt, mint egy gép”.

Az anyával újra a mû végén találkozhatunk, amikorra a fiktív nõi szereplõ helyét
elfoglalja. Ebben a részben többet tudunk meg az édesanyáról, hiszen itt az utolsó
kórházi látogatást írja le Esterházy. Itt tudjuk meg, hogy az anya már nagyon gyen-
ge, segíteni kell neki a mozgásban, az etetésben. Ki van szolgáltatva környezetének.
Ennek ellenére humora még ilyen állapotban sem hagyja el. Önmagukat szerelmes-
párnak titulálja, s a fiától még egy bókot is kicsikar: „Talán elhíztam.” „Dehogy” s a
férfi, bár édesanyjának udvarol, bele is pirul. Az anya a részleteket még most sem
hagyja figyelmen kívül, zavarja, hogy nincs papír a WC ülõkén, bosszantja, hogy
orvosságszagú a szája, tehát a nõi igényesség még mindig él benne. S az intuíció,
amely a nõknél szintén erõsebb, itt sem hagyja cserben, megérzi halála közeledtét.
A mûnek ebben a részében drámai gesztusokban forr össze a tett és a szó, az elbe-
szélõ és története. S a mûnek ez az a része ahol a szomorúság leginkább a szívünk-
be hatol.

A két szereplõ kapcsolatát ebbõl a részbõl lehet a leginkább megérteni, hiszen itt
az anya esendõen és kiszolgáltatottan jelenik meg. A fiú mindent megtesz az anyjá-
nak, minden kérésének megpróbál eleget tenni, de láthatjuk, hogy esetlenül, ügyet-
lenül sikerül neki mindez. Ennek pedig az lehet az oka, hogy a fiú számára furcsa,
hogy õ gondoskodik az édesanyjáról és nem az viszont. Hiszen amíg ez egy nõnek
nem jelent gondot, hiszen minden nõben benne él valamilyen szinten az anyai ösz-
tön, addig ez egy férfinak idegen helyzet. Az is furcsa lehet számára, hogy õ, a fizi-
kailag erõsebb lény, hogyan is érjen hozzá egy törékeny, vékony nõhöz. Ezért az
anya adja az instrukciókat mit és hogyan csináljon: „Állj fel. A hónaljamat fogva
emelj föl. Karolj belém. Vigyázz a lábamra. Induljunk.” A férfi pedig mint jó katona
teljesíti édesanyja kéréseit. A következõ szempont, ami észrevehetõ az nem is annyi-
ra az anya – fiú, inkább a nõ és férfi kapcsolat. A fiú az anyjával szemben, a szerep
ellenére sem tudja levetkõzni a nõk iránt érzett tiszteletét, így nem mer benyúlni a
hálóingjébe a beesett cérnametélt után, s nem a nõi a férfi WC-be szeretné bekísérni
az édesanyját. Annál a résznél pedig, ahol a férfi szeretné megérinteni az anya lebo-
rotvált szõrzetét, egy pillanatra végképp eltûnik az anya – fiú szerep. A mû legvégén
pedig inkább a gyermek – szülõ kapcsolatot láthatjuk. Mikor az anya közli, hogy
„Meg fogok halni” a gyermek automatikus reakciója ez: „Á…”. Hiszen még ha szíve
mélyén érzi is a tragédiát, nem akarja elfogadni azt, és inkább elhessegeti a témát.
Az anya utolsó mondatában pedig a korábbiakkal ellentétben nem maflicseknek
hívja a fiút, hanem kisfiamnak. Hiszen egy anya számára akár milyen idõs is a fia,
mindig csak az õ kisfia marad.

A fekete lap
A mû két részét a szövegbe applikált fekete lap, az úgynevezett gyász oldal választja
szét. A lapon a következõ fehér felirat áll: „Zengõ érc vagyok és pengõ cimbalom!
Rohadjon meg mindenki. Gyûlöllek.” A szöveg több értelmezésre ad lehetõséget.
Egyrészt adódik a kétségbeesés vállalása, amit az oldal fekete, gyász-színe is kifejez,
hiszen a „fekete lap a lélek fekete lapja is egyben”13. Más felfogás szerint a fiú idézi,
beszélteti, ezáltal pedig élteti az anyát. Az eddig Magában rejtõzködõ személy a Má-
sikban próbál elrejtõzni. Ugyanakkor bibliai parafrázis, Szent Pál szeretetigéje: „Ha
embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem,
olyanná lettem, mint zengõ érc vagy pengõ cimbalom.” A szeretetlenség Szent Pálnál
is és Esterházynál is állapot, ám míg Szent Pálnál az elkerülendõ rossz, addig Es-
terházynál elkerülhetetlen: „fosztottság, szülõ-vesztés”14. A harmadik felfogás, Szabó
Gábor cikkében olvasható: a szövegbe applikált fekete lap érdekessége abban rejlik,
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hogy maga is idézet, hisz a Tristram Shandy úr életét és gondolatait megörökítõ
halhatatlan regényében Sterne már több, mint két évszázaddal ezelõtt alkalmazott
egy az Esterházyéhoz megtévesztésig hasonló oldalt.

A fiktív nõ szerepe
A fekete lap elõtt a fiú utolsó segélykiáltásai állnak. A fiú Beatríz Elena Viterbónak
szólítja anyját, idéz: „Anyácskám, hallod, anyácskám, Beatríz, Beatríz Elena, Beatríz
Elena Viterbo , Beatríz drágám, örökre elveszett Beatrízom, én vagyok itt, én…” Ez a
megszólítás egyik bizonyítéka annak, hogy az anya fiktív, nem pedig valóságos sze-
mély. „Jorge Luis Borges Az Alef címû mûvében az elveszett kedves zongorán álló
képe láttán szakadnak ki hasonló mondatok a történet elbeszélõjébõl.”15 „Borges
történetében Beatríz Viterbo a narrátor szerelme, beteljesületlen vágyakozásának
tárgya, akinek arca halála után elõször még színes, késõbb már csak fekete fehér
képek egyre kevésbé élethû reprezentációin keresztül idézõdik fel a férfi számára,
hogy végül puszta névvé, semmitmondó nyelvi jellé redukálódva törölje el jelöltjének
ideálját.”16 Az Esterházy-mû középpontjában nemcsak a két elbeszélõi perspektíva
olvad ezen a lapon eggyé, hanem Borgesen keresztül az anyaszeretet és a szerelem
is. Beatríz személyének köszönhetõen tehát a (halott) anya iránti fiúi szeretet erõ-
teljes szexuális konnotációkkal is színezõdik. Az írói képzelet vásznán tehát megje-
lenik a halott édesanya, Beatríz Elena Viterbo becenéven, hogy eltemesse fiacskáját.
A halálban ugyanis nemcsak a fiú veszíti el az édesanyját, hanem az édesanya is a
gyermekét.

Valószínûleg a fiú azért szólaltatja meg, élteti az anyját, hogy saját fájdalmát
enyhítse, hogy magyarázatot kapjon arra, mi is történik a halála után az anyjával,
hogy hol van, hogy mit csinál. Így õ ad hangot anyjának, azt hallja vissza, amit
hallani szeretne, s így talán könnyebben elfogadja a történteket. Azonban szerintem
nem ez az egyetlen ok. Azért szólaltatja meg édesanyját, mert édesanyja nõi sze-
mély. Erre pedig azért van szükség, mert a társadalmi elvárás az, hogy egy férfinek
tartania kell magát, nem sírhat és nem lehet érzékeny még ilyen helyzetben sem.
Erre az elsõ részben találunk is példát. Egyrészt, hogy a fiú javasolja testvéreinek és
apjuknak: „majd ne sírjunk”, másrészt mikor a fiú közli „Van nálam nyugtató” apja
fintorral válaszol, melybõl azt lehet kiolvasni, hogy „férfi így nem beszél”. Azonban,
hogyha a férfi nõi szerep mögé bújik, végre kisírhatja magát, lehet gyenge és elesett.
S végre kifejezheti a elvesztett iránti gyászt is. A szív segédigéiben a nõvé változás
tehát az anya halálán keresztül érhetõ tetten. Az anya halálával mintegy felmenti
magát az identitás maszkulin pozíciójának terhe alól, s lehetõséget kap egy új, fe-
minin szerep eljátszására.

A másik ok a halálról, a halál utáni életrõl szóló gondolatok kimondása, amihez
szükség van az álarcra. Ezt a szerkezeti felépítettség is alátámasztja, ugyanis a lap
tetején az anya, a lap alján, a nagybetûs részekben pedig idézetek próbálják a ki-
mondhatatlant megfogalmazni, a gyászt, az érzéseket. Szavakkal azonban nagyon
nehéz mindezt kifejezni. Így míg a lap alján, a nagybetûs részekben másoktól talá-
lunk idézetet, addig egy férfi csak úgy vállalja a halál, a tragédia, a szomorúság, az
élet kérdéseinek a megfogalmazását, hogy identitásától megválva nõi szerep mögé
bújik. Én úgy gondolom tehát, hogy míg a keret tetején található kisbetûs részben
nõ bõrébe bújva fejezi ki gondolatait a férfi, addig a nagybetûs részekben idézeteket
hív segítségül, és ezzel próbálja alátámasztani saját gondolatainak jogosságát.

A fekete lap elõtt az anyját sirató fiú, azt követõen a fiát sirató anya válik az elbe-
szélés grammatikai alanyává. E szerepcsere a nyelvhasználat mikéntjében semmi-
féle módosulást nem eredményez. „A nyelv elsajátításának folyamata a szubjektum
létrejöttével azonos, ugyanakkor viszont az elidegenedés formájának is tekinthetõ. A
nyelvben való elidegenedés hasadást hoz létre az alanyban, ami viszont ellentétes az
én törekvésével, hogy megszilárdítsa, karakterré formálja önmagát.”17 Ez a hasadás,
ami az alanyban bekövetkezik, pedig nem más, minthogy férfi mivolta ellenére nõ-
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ként kell gondolkodnia. „A szöveg nyelve anya-nyelvvé válik, s az anya-nyelvvel ma-
gába szívott tudás már nõi tapasztalatot közvetít. Ezzel a tudással azonban nem tud
mit kezdeni a fiú. A megvalósulhatatlan befogadás eredményezi, hogy a test A szív
segédigéi végén újra férfivé változik. A feminin elbukik, a szöveg egyedül marad a
maszkulin önteltség képeivel.”18

Ha a fiktív anya és fia között vizsgáljuk az anya – fiú kapcsolatot egészen más
eredményt kapunk.

Anya és fia között nem lehet barátság. „És szeretet sem lehet közöttük.”19 A femi-
nista kritika erre azt a magyarázatot adja, hogy azért „nem lehet közöttük barátság,
mert a férfi retteg attól, hogy a nõ egy lépéssel közelebb van az örökkévalósághoz,
ezért a férfi nõ iránt érzett, félelemmel vegyes bámulata. Ez okozza, hogy a férfiak
gyûlölik a nõket, becsmérlik, megalázzák õket, szimbolikus értelemben ürülékkel
kenik be õket, mindent megtesznek, hogy lefokozzák õket, azért, hogy bátorságuk
legyen beléjük hatolni és gyönyört lelni bennük… A férfiak azt keresik, hogy hogyan
tudják egy nõ azon tulajdonságait megsemmisíteni, melyek egy férfi erejét kölcsön-
zik nekik, mert szemükben a nõ már rendelkezik azzal a hatalommal, melynek ré-
vén világra hozta õket, ez pedig mérhetetlen hatalom.” Ebben a részben nem talá-
lunk olyan érzelmes és bensõséges részt, mint amilyet az utolsó kórházi látogatás
alkalmával tapasztaltunk. Ennek talán az az oka, hogy egy fiktív nõrõl van szó, õ
maga sem akar meghitt közelségbe kerülni egy kitalált személlyel.

„Az anya emlékeiben közvetlenül, álmaiban pedig rejtetten megjelenõ ismétlõdõ
motívum a testi közelség iránt újra és újra feltámadó, hol kihunyó, hol elfojtott, hol
kielégítetlenül maradó szükséglet.”20 „Fiam, azt álmodtam, hogy a halálos ágyamon
megcsókoltalak.” A testiség motívumát tehát itt is megtaláljuk, akárcsak a kórházi
jelentnél. Valójában itt arról van szó, hogy a „nyelv áradása a test írásába csap át és
valójában az anya bõrébõl kötött kódex lapjait tartjuk kezünkben, az anya testét
olvassuk.”21

A következõ szempont, amibõl ismét a férfi–nõ, fiú–gyermek kapcsolatra vonat-
koztathatunk, az a mû szerkezeti felépítettsége. A szív segédigéinek esetében már
elsõ pillantásra szembeötlõek a bekeretezett lapok alsó és felsõ szövegrészeinek nem
csupán tipográfiai eltérései, hanem a köztük tátongó, üresen hagyott fehér lap cezú-
rája. Erdei János szerint ennek az a szerepe, hogy „ahol a szöveg és a reflexió egy-
beér, ott nõ támad fel és férfi születik.”22 Míg Szabó Gábor szerint „e törés lenne a
jele annak a hiánynak, ahol el(õ)tûnhetnek A szív segédigéi elfojtásra ítélt jelentései,
melyek egy része a következésképpen kísérelhetõ meg felszínre hozni. „A gyermek –
vélekedik Lacan – a vágy iránti vággyá válást akarja, azt, hogy képes legyen az anya
vágyát kielégíteni, vagyis „to be or not to be” mint az anya vágyának a tárgya…
örömet szerezni az anyának… ehhez szükséges és elégséges fallosznak lenni.” Az
eredeti vágy az Apa közbelépésével módosul. Õ egy szimbolikus törvényre hivatkoz-
va magát nevezi meg e végsõ jelölõ birtokosaként. Az Apa felbukkanása egyébként
nem igényli egy tényleges férfi jelenlétét, elegendõ, hogy az anya nyelvezetében mint
strukturáló funkció legyen jelen, s ekképp kérdõjelezze meg a fallikus identifikáció
bizonyosságát. A vágyteljesülést így az elsõdleges elfojtás, vagyis a nyelv szimbólu-
mai kezdik helyettesíteni, melyek voltaképp az Apa nevének és tiltásának verbális
variánsai Ennek kiindulópontja alighanem az anya és a szeretõ képének összemo-
sásában keresendõ, melynek során Beatríz Viterbo anyai teste egy fekete lepel mö-
gött, mint elfojtott jelentés búvik meg. A történet minden ellenszegülése dacára is
azt (és úgy) mondja tehát, amit (és ahogy) az „apa” mondat vele, míg eredeti vágya a
nyelv által létrejövõ textuális tudattalanba szorul vissza: részint a fekete lap mögé,
részint pedig a már szintén említett szöveghasadékokba. Míg az apai szimbolikus
törvények megakadályozzák a „falosszá lenni” vágyának érvényre jutását, e cezúrát
kijátszva a szöveg e retorikai/narratológiai trükk segítségével mégis megpróbálja
végrehajtani ezen vérfertõzõ egyesülést. Az anya eltemetését követõen a diskurzus
addigi alanya az anyai „én” helyét elfoglalva egy grammatikai egyesülés útján tesz
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kísérletet az apai szigor kijátszására. Minthogy azonban e szigor eleve adott az anya
nyelvében, a pozícióváltás sem eredményezhet olyan szöveget, amely képes lenne
szétfeszíteni a tiltó kódok sûrû hálózatát. A mû utolsó mondata akár egy eképp fel-
fogott nyelvi kudarc beismerése is lehet: „Mindezt majd megírom még pontosabban
is.” illetve „Nem igaz, hogy segített rajtam az írás… Az írás nem az lett, aminek ele-
inte hittem” Részint mindkét idézet az elhallgatást privilegizálja, ugyanakkor a már
bekövetkezett kudarc és a majdani megismételhetõségbe vetett jövõbeli remény
kettõsének alakzata.”23

Összevetve a mûben található két anya-fiú kapcsolat ábrázolását jelentõ különb-
séget találunk. Ez pedig az, hogy míg a kórházban valódi kapcsolat valósult meg,
addig a második részben már a kapcsolat megvalósulásának a vágya maradt, s hiá-
ba szeretné visszahozni kettõjük között a kontaktust ez már nem lesz ugyanolyan,
mint a valóságban volt.

A váltás szerepe
Esterházy megkísérelte a szerepváltást. Egy nõ bõrébe bújni férfi létére. Vállalkozá-
sa sikeres, azonban néha találunk elszólásokat mellyel felfedi valójában maszkulin
mivoltát. Ilyenek például a mûnek azok a részei, ahol az anya keblérõl van szó. A
motívum többször is visszatér: „Ez az elsõ emlékem a mellemrõl. Hogy a melltartó
kosarából szórom ki a homokot, de amikor újból felvenném: nincs mellem! nincs
mire fölvenni…” „Madmoiselle Beatríz, maga bögyös” „Ez magának kebel?! Ez? Ez,
kérem, nem kebel, de parizervég!” Ez pedig azért szolgálhat bizonyítékul az író való-
di neme iránt, mert a mû elsõ részében, a férfi még anyja halálos ágya mellett sem
tudott elvonatkoztatni a nõvérke mellméretétõl. „A nõvér… súlyos melle (mintha a
nyakába lett volna akasztva, szinte belegörnyedt)hozzáért a karomhoz.” A másik
bizonyíték, hogy Esterházy milyen módon próbálja meggyõzni az olvasót az én-
elbeszélõjének nõi mivoltáról: „öregasszony leszek”, „Lizi kisasszony”, „Csöcsös Lizi”,
„csodálatos egy nõ maga”. Feltûnõ, hogy igen gyakran kerül szóba a fõhõs nõi nem-
hez való tartozása. Kicsit furcsán hat, hogy az anya ennyire hangsúlyozza nõi mi-
voltát, hiszen a kórházi jelenetnél ez nem tapasztalható. A legtöbb ember számára
ugyanis a nemi identitás olyan természetes, lényükben gyökerezõ dolog, hogy nem
gondolnak az identitás folytonos emlegetésére. Az is megfigyelhetõ, hogy saját ma-
gával és más nõkkel kapcsolatban a következõ testrészeket említi meg: comb, derék,
mell, kebel, bögy, váll, vagyis a nõknek éppen azokat a testrészeit nevezi meg, ame-
lyek szexuális vonzerõt gyakorolnak a férfiakra. Míg a férfitest erotikus részeirõl
nem esik szó, a férfi szája úgy jelenik meg, hogy egy vényasszonyéhoz hasonlítja,
illetve csupán a bajusz az, ami több férfi leírásánál is felmerül. S végül a ruházat is
olyan eszköznek tûnik, amellyel Esterházy a szereplõ nõi identitását határozza meg:
„én toilettem volt a legelegánsabb”, „szerettem a vastag, nehéz flanellnadrágokat”
„szerettem fiúsan öltözködni” Teljesen tehát nem hihetõ az Esterházy teremtette nõ
vallomása, ábrázolása. Ezt azonban megbocsáthatónak tartom. Azzal ugyanis, hogy
Esterházy hangsúlyozza regényében, hogy az anya valójában fiktív szereplõ, sõt ezt
alá is támasztja azzal, hogy Beatríz Elena Viterbonak nevezi, már nem gondolunk
hiteles szereplõábrázolásra, hiszen tudjuk, hogy az, akinek valójában a bõrébe sze-
retne bújni, már nem él. Ezzel pedig elfogadhatóvá válik a nõ maszkulin gondolko-
dása, hiszen a nõ szájába egy férfi adja a szavakat, hogy azt hallja vissza, amint
mint férfi és mint gyermek a nõtõl és az anyától hallani szeretne. Így tehát a feminin
elbukik, egyedül marad a maszkulin önteltség képeivel, s a mû végén már csak ez
olvasható: „Amikor valamely mûvet írunk, legutoljára tudjuk meg, mivel is kezdjük:
az Atyának és Fiúnak-” S innen nézve ez a szöveg végre jelent valamit.

Összefoglalás
Dolgozatomban megpróbálkoztam az eddig hiányzó szempont, a nõi olvasás hiányá-
nak pótlásával. A biografikus és szellemtörténeti olvasat mellett egy olyan változatot
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igyekeztem, kíséreltem bemutatni, amely nem okvetlenül a feminista megközelítést
erõlteti . Esterházy szövegeire (mint az már íróknál lenni szokás) jellemzõ a fiktív
személy szerepeltetése és azt is megfigyelhetjük, hogy nála ez a szereplõ meglehetõs
gyakorisággal nõ. Erre a részre próbáltam reflektálni, olvasói mintát nyújtani, Es-
terházy szövegbirodalmában megrajzolni, feltérképezni ezt. Befejezni a megírt tar-
tományt.
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