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Négy éve, július 14-én hunyt el 
Esterházy Péter, akinek az erdé-
lyi magyar irodalmi élettel való 
kapcsolatáról, életművének az 
erdélyi irodalomban tetten érhe-
tő hatásáról Selyem Zsuzsa iro-
dalomtörténészt, írót, esszéírót 
kérdeztük. A Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem bölcsészka-
rának oktatója arra is kitért, a 
kolozsvári bölcsészkaron mit ta-
nítanak a posztmodern magyar 
irodalom egyik legjelentősebb 
alakjának életművéről.

 » KISS JUDIT

„N em is hinnénk, mekkora 
tétje van az Esterházy-féle 
tágas, mindent és min-

denkit befogadó nyelvfelfogásnak” 
– mondta el a Krónika megkeresésé-
re Selyem Zsuzsa irodalomtörténész, 
író, a Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem bölcsészkarának oktatója annak 
apropóján, hogy négy éve, július 14-
én hunyt el a magyar posztmodern 
irodalom egyik legjelentősebb alakja. 
Az egyetemi oktatót Esterházy Péter-
nek az erdélyi magyar irodalmi élet-
tel való kapcsolatáról, életművének 
az erdélyi irodalomban tetten érhető 
hatásáról kérdeztük. „Sok erdélyi író 
számára fontos lehetett-lehet Esterhá-
zy prózája, nyelvszemlélete: az, hogy 
a nyelv él, hogy mindenféle rétegének 
széltében-hosszában, vagyis időben 
és térben létjogosultsága van, ar-
chaizmusoktól kezdve utcai szlengig, 
Pázmány Péter kifejezésmódjától a 
neologizmusokig. Hatása érződik Ko-
vács András Ferenc, Láng Zsolt, Visky 
András, az egész hajdani Éneklő Borz 
irodalmi csoportosulás változó csa-
patának művészetében, vagy az ifj ak 
közül Kali Ágnes, André Ferenc, Hor-
váth Benji verseiben is. Úgy vélem, 
Szilágyi István Hollóidőjének máso-
dik fele is kapcsolatban van Esterhá-
zy Harmonia caelestisével” – fejtette 
ki Selyem Zsuzsa. Mint fogalmazott, 
az Esterházy-féle nyelvszemléletnek 
köszönhetően gondolkodásunk éret-
tebb, bátrabb, nem vagyunk kiszol-
gáltatva a berögzött szókapcsolatok-

nak, új érzésekről leszünk képesek 
beszélni, kiszabadulva az egymást 
szűkösen és tévesen megítélő imá-
dat-gyűlölet extrémekből.

„Az irodalom mindig újradefi ni-
álja saját magát”
Selyem Zsuzsa emlékeztetett, Ester-
házy Péter több ízben ellátogatott a 
kincses városba: 2001-ben a Másvilág 
klub vendége volt, ahol Harmonia 
caelestis című regényét 26 órán ke-
resztül közösen olvasták fel a részt-
vevők. A felolvasáson az irodalmi 
élet olyan jeles személyiségei voltak 
jelen, mint az azóta elhunyt Cs. Gyi-
mesi Éva, Egyed Péter, valamint Szi-
lágyi István, Kovács András Ferenc, 
Láng Zsolt, Tompa Gábor, Dimény 
Áron színművész és az akkori színis 
osztálya, Visky András és sokan má-
sok. Selyem Zsuzsa a nagy, közös fel-
olvasást követően az íróval interjút 
készített, ami az L.k.k.t. – a Kolozs-
vári Láthatatlan Kollégium elméleti 
folyóiratában látott napvilágot. Az 
interjúban a szerző többek közt úgy 
fogalmazott: „nagyon fontos tulaj-
donsága az irodalomnak, hogy nem 
tudjuk megmondani, micsoda, mert 
mindig újradefi niálja saját magát. 
Egy új könyv mindig újradefi niál 
mindent”. Esterházynak 2000-ben 
látott napvilágot Harmonia caelestis 
című regénye, amelyről Selyem Zsu-
zsa azt írta: „a Nagy Apakönyvben 

minden ott van, amit a Bevezetés 
tudott (idézetek helyzetbe hozása, 
a tradíció újragondolása, többnyel-
vűség, nyitott mű stb.), de ott van 
benne a történet, a történelem, a hu-
szadik század nagy, kijózanító meséje 
is”. Esterházy Péter a Harmonia cae-
lestis kapcsán úgy nyilatkozott, „eb-
ben a kultúrában, amiben vagyunk, 
az apa tabu bizonyos értelemben. 
(…) Az történt, hogy vettem kész szö-
vegeket, kész rémületes szövegeket, 
amelyek emberekről szólnak, és a 
mondatok alanyát kicseréltem avval 
a szóval, hogy édesapám. (…) Én nem 
csinálok, kérem szépen, mást, csak 
szavakat cserélek szavakra.” Esterhá-
zy később megírta a Javított kiadás 
című könyvet, amely édesapjának 
ügynökmúltját tárja az olvasók elé. 

SELYEM ZSUZSA KOLOZSVÁRI IRODALOMTÖRTÉNÉSZ A POSZTMODERN MAGYAR IRODALOM NÉGY ÉVE ELHUNYT, JELENTŐS ALAKJÁRÓL

Hat az erdélyi írókra Esterházy nyelvfelfogása

Esterházy Péter (balról a második, kékben) a Bihar megyei Lesi-tónál 1991-ben az értelmiségi táborban 

Művészetét színházi keretek között 
is megismerhette a kolozsvári kö-
zönség: Én vagyok a te című darab-
ját a szerző jelenlétében mutatták 
be 2013. november 26-án felolva-
sószínházi előadás keretében.  Es-
terházy a budapesti Nemzeti Szín-
ház Tízparancsolat-pályázatára írta 
az Én vagyok a te című darabját, 
amely az első parancsolat színházi 
„értelmezése”. A darabot felolva-
sószínházi előadásként mutatták 
be a kincses városban.

„Ha írok, megnő bennem 
a szeretet”
 Selyem Zsuzsa kérdésünkre arra is 
kitért, hogy a kolozsvári bölcsész-
karon mit tanítanak Esterházy Péter 
életművéről. „A magyar irodalom 
szakosok első éven Esterházynak A 
nyelv csodálatos élete című remek 
esszéjével találkoznak, valamint 
megismerik azt a videót, amin az 
író a Mindentudás Egyetemén tar-
tott előadása követhető” – muta-
tott rá az egyetemi oktató. A szavak 
csodálatos életéből című előadás 
megtalálható a Youtube videómeg-
osztón. Ezenkívül a bölcsészkar 
hallgatói Esterházynak a Bevezetés 
a szépirodalomba című, a poszt-
modern korszakot meghatározó 
művével is találkoznak, gyakran 
szóba kerül A szív segédigéi, a Hra-
bal könyve vagy a Javított kiadás is. 
„Diákjaink előadták az Insomnia 
kávézóban a Legyünk együtt gazda-
gok című drámáját. Aki Esterházy-
val foglalkozik, kicsit úgy jár, mint 
amit ő mondott: ha írok, megnő 
bennem a szeretet” – fogalmazott 
Selyem Zsuzsa.

 » „Nagyon fon-
tos tulajdonsága 
az irodalomnak, 
hogy nem tudjuk 
megmondani, 
micsoda, mert 
mindig újradefi -
niálja saját 
magát.”

 » ANTAL ERIKA

Valamennyi térítésmentes hely 
betelt a Marosvásárhelyi Mű-

vészeti Egyetemen meghirdetett 
szakokon. Az iratkozás hétfő éj-
félkor ért véget, a felvételi ma reg-
gel kezdődik. Az egyetem magyar 
karán alapképzésen színész sza-
kon, bábszínészeten, audiovizuális 
kommunikáció – forgatókönyv- és 
reklámírás, média szakon, teatroló-
gia, látványtervezés, valamint zene 
szakon hirdettek felvételit. A ma-
giszteri képzésen színművészet, 
művészetek és új média, teatroló-
gia, művelődésszervezés, valamint 

korszerű zenei koncepciók szakra 
lehetett jelentkezni. Balási András 
rektorhelyettes érdeklődésünkre el-
mondta, színész szakra annyian je-
lentkeztek, mint a 90-es évek elején. 
A bábszínész szak iránt is nagy volt 
az érdeklődés, ahogy a többi szakon 
is beteltek a térítésmentes helyek, 
őszire meghirdetik a fi zetős helye-
ket is. A Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemen évtizedek óta magyar-
országi hallgatók is tanulnak, és ez 
ezentúl sem lesz másképp, az idén 
is sokan jelentkeztek az anyaország-
ból. Az egyetemnek, bár a járvány 
elején nehezen és sok erőfeszítéssel 
vette az akadályokat, sikerült alkal-

mazkodnia az online rendszerhez, és 
átszerveznie az órákat, előadásokat, 
vizsgákat. „Az elméleti órák átüte-
mezése még elég könnyen ment, bár 
ott is jobban szeretem a személyes 
jelenlétet” – mondta Balási András, 
hozzátéve, hogy a gyakorlati okta-
tást is átszervezték és megoldották 
tanárkollégái, új módszereket dol-
goztak ki, átütemezték a programo-
kat, vagyis sikerült a vizsgákat meg-
szervezni, lezárni.

A felvételire való iratkozás is 
online történt, ahogy a felvéte-
lit is online tartják. Kérdésünkre, 
hogy ez miként zajlik egy gyakor-
lati módszereken alapuló oktatási 

intézményben, a rektorhelyettes 
elmagyarázta, a színész szakra a 
felvételi első szakaszára beküldték 
az előre rögzített anyagokat, mint 
például versmondás, monológ stb. 
A mozgás- és énekvizsgán élőben 
bizonyítanak a bizottság előtt, de 
azt is online, előzetes beosztás sze-
rint. „Nem ez a legjobb megoldás, 
de előre látva a dolgok alakulását, 
alkalmazkodtunk a helyzethez” – 
tette hozzá Balási. Az egyetem őszre 
vonatkozó tervei között a minden 
lehetőségre való felkészülés szere-
pel. Szoft vereket vásárolnak, de re-
mélik, nem lesz szükség azok hasz-
nálatára.

Sokan jelentkeztek a marosvásárhelyi színművészetire

 » A gyakor-
lati oktatást is 
átszervezték és 
megoldották a 
színművészetin,  
új módszereket 
dolgoztak ki.
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Esterházy Péter

Esterházy Péter (Budapest, 1950. április 14. – Budapest, 2016. július 14.) Kossuth-díjas magyar 
író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) alapító tagja, a magyar posztmodern irodalom 
egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon. Intertextualitás, idézetek, töredékesség, valamint 
mozaikszerűség jellemző műveire. A történet helyett elsősorban a szöveg fontos, és arra helyezi a 
hangsúlyt. Az író az Esterházy család grófi  ágának sarja. Nagyapja, gróf Esterházy Móric (1881–1960) 
1917-ben Magyarország miniszterelnöke volt. Édesapja gróf Esterházy Mátyás (1919–1998), édes-
anyja Mányoki Irén Magdolna (1916–1980). Testvére Esterházy Márton magyar válogatott labdarú-
gó. Esterházy Péter a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1968-ban. Matematikusként 
végzett az ELTE-n 1974-ben, majd néhány évig a Kohó- és Gépipari Minisztérium Számítástechnikai 
Intézetében dolgozott alkalmazott matematikusként. 1978-tól szabadfoglalkozású író volt. Számos 

rangos irodalmi díjban részesült Magyarországon és külföldön egyaránt. Regényeit és elbeszéléseit 
több mint húsz nyelvre fordították le, külföldön is széles körben elismerik.




