
Egy barát érkezett a tatai könyvtárba
2014. március 5-én, aki – bár most járt itt
elõször –, mégsem volt idegen. Nemcsak a
városhoz köthetõ személyes szálak miatt,
hanem megnyerõ egyénisége folytán is. 

A személyes kapcsolat közvetett:
édesapja a tatai gimnáziumban érettségi-
zett, a város az Esterházy-uradalomhoz
tartozott, nagymamája Majkon, illetve
Csákváron élt. A majki nyarakat idézte is
az egyik regényrészlet, melyet meghall-
gathattunk az este során. Az elsõ meg-
szólalása olyan kapcsolatot teremtett a
nézõkkel, hogy eltûnt minden hivatalos
színezet az estébõl. Esterházy Péter volt
ez a vendég, aki kötetlenül beszélt gyer-
mekéveirõl, a pesti Piarista Gimnázium-
ban kapott meghatározó élményeirõl,
amikor úgy érezte, a tudás letéteménye-
sei az oktatók. Az ott eltöltött négy esz-
tendõ beavatási szertartásnak tûnt számá-
ra, amely az egyetemes Tudás világába
enged belépni. 

Nem írónak készült, az egyetemen ma-
tematikusként végzett. Ott szembesült tu-
dásának végességével, az „értem, hogy mit
nem értek, de mégsem értem” probléma-
körével. Az egyetem befejezése után mate-
matikusként dolgozott néhány évig, ekkor
készült el a Termelési kisssregény címû
mûve. Majd hirtelen ráirányult a figyelem,
és már csak az írás töltötte ki napjait.

Beszélt a stílusok változásáról, amit
más szemmel néz, mint szokás: a társadal-
mi változások és a matematikai felfedezé-
sek között szoros kapcsolatot lát, vagy-
is szerinte a tudomány fejlõdése magával
hozza az irodalom változását is. Az író-

nak nem elég csupán ábrázolnia a körü-
lötte zajló eseményeket, meg kell fogal-
maznia (teremtenie) egy új dimenziót be-
lõlük. Ha ezt nem teszi, akkor csupán a
szakmáját jól mûvelõ írástudó. A mûvész
ennél többet tesz: új értéket, új dimenziót
teremt, s a nem létezõ dolgok sajátossá-
gait kell megértetnie, leírnia. 

Sokszor utalt vissza futballista múltjá-
ra, a sportban alkalmazott taktika és az
írás hasonlatosságára. A fordítások min-
dig hozzátesznek valamit az eredeti alko-
táshoz. Természetesen az anyanyelvi for-
ma az elsõdleges, ám minden más nyelv –
a más logikából adódóan – hozzátesz, s
egy árnyalatnyit eltérõ megvilágításba he-
lyezi ugyanazt a mûvet, még inkább ki-
emelve ezzel annak egyediségét. Írásaiban
elsõsorban a nyelv, a magyar nyelv lehetõ-
ségeit igyekszik a legteljesebben kiaknáz-
ni, és nem a cselekmény felõl közelít.

Egyik legismertebb mûvében, a Har-
monia Caelestisben, erõteljesen jelenik
meg a magyar történelem, s ez egyfajta
cinkosságot eredményez az olvasó és a
szerzõ között, mert mindannyiunk szá-
mára megélt, génjeinkben élõ dolgokról
beszél. Nem csak az elõadásában bujkált
irónia és finom humor, hanem a mûvei-
bõl felolvasott részletek is inkább a szel-
lemes oldalát mutatták ennek a nagyfor-
mátumú szerzõnek. 

A Szépírók Társasága támogatásával
megrendezett esemény sokáig fénypontja
marad a Könyves szerda rendezvénysoro-
zatának. Egyik távozó nézõ megjegyezte:
„De jó, hogy van egy Esterházy Péte-
rünk!” ■
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Kis magyar tavasz a Harmonia Caelestis írójával
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