
AZ ÉRTELMEZÉS MÉLTÓSÁGA
Balassa Péter: Mindnyájan benne vagtJlmk.
Nádas Péter míívei

Kevés kortárs írónk jelentőségét, mégp edig kor
szakos j elentőségét övez i olyan fokú kritikai
köz megegyezés, mint a Nád as Péterét. Akin ek
regénye it, elbeszélései t, de esszéit és publiciszti
kai írásait is a modernitás és a posztmod ern kö
zö tti hosszú átmenet kiemelkedő alkotásai ként
szok ás számon tar tani. "Ná das nagyszabású kí
sé rietének sikere a ha gyomán yszeml élet olyan
új lehetőségeit honosította meg a magyar iroda
lomban, amelyekre csak akifejezetten iroda
lomteremtő korszakokban akad példa " - írta
Kulcsár Szabó Ernő ma már klasszikusnak szá
mító összefoglalásában (A magtjar irodalom törté
nete 1945-1991; 1993) az Emlékiratok könyvéről.

"A regénnyel azt mutatta az író, hogya hagyo
mányos életértékek és gondolat i rendszerek ér
vényü ket vesz ített ék. s a felelős személyiség nek
kötelessége kon ok harcot vívni az illúziók le
rom bolásáé rt. Ez jellemzi egész életművét, mely
pa radox módon mégis a sza badság értékeinek
felmutatásában csúcsosodi k ki" - olvasha tjuk
Rónay László méltatlanul keveset hivatkozott
irodalomtörténetében (Erkölcs és irodalom; 1993)
az Egy családreg/hlY vége kap csán . Szirák Péter
1998-as alapvet ése. a Folytonosság és változás
című prózaolvasó kötet egy helyütt így foga l
maz: "Az Emlékiratok könyvének olvasója úgy
néz szembe a mod ern ség hiedelemrendszeré
nek sz éthull ásával, hogy egyszersmind tudo
másul veszi a »res tau rá ció « lehetetlenségét is.

ádas könyve világérzékelések határára állítja."
Sz. Molnár Szilvia ugyan csak mellőzhetetlen

munkája, a Bevezetés a kortárs magyar irodalomba
(2005) ped ig e szavakkal vezeti be egyebek közt
Nádas Péter regényeinek vázlatos elemzését is:
"Az epikai forma nye lv változá sá nak már meg
voltak a maga előjelei a hetvenes évek regény
irod alm ában. ezek a jelek pedig arra mutattak
rá, hogy a dol gok elmondhatósága kezd ett
ala pvetően megv áltozni. bizon yos megsz ólal ás
formák hiteltelenné váltak (főleg az ún. tényiro
dalom ter ületen ), és olya n beszédmódok kezd 
ték átvenni a helyüket, ame lyek több vagy más
perspektívá t kínáltak az elmondottakhoz. és ez
a viszonylagosság az elbeszélő szituál tságán is
nyom ot hagyott." Utalhatu nk arra is: a köz épis
kolai irodalom tankön yvek, ha a kortárs litera
túra fóbb ir ányair a. szerzői re, m űveire elszo rrio
rít óan szűkös fejezetekbe n térn ek is ki, Náda s
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nevét sose m hagyják, sose m hagyhatják említet
lenül. S az író művészetének külföldi fogadtatá
sa (imm ár nem csak német, de francia és angol
nyelvterületen is) szintén arra mutat: világvi
szony latban is jelentésesen nagy formátumú epi
káról és essz éisz tik ár ól beszélhetünk.

Mind ezek fényében nem meglepő, hogy a
pozsonyi Kalligram Könyvkiad ó "Tegna p és
Ma" címe t viselő, kortárs írókat bemutató mo
nográfiasorozatának mindmáig legterjed elme
sebb kötete az, amelyikben - egy év tizede 
Balassa Péter a nád asi pró za összefoglaló értel
mezését kísérelte meg. Amint az sem adhat
okot a csodá lkozásra, hogy a Balassi Kiad ó élet
műsorozatának ötödik kötete e monográfiát
adja közre újra - lényeges kiegészítésekkel.

A vaskos, mintegy hatod félszáz olda las
munka szerkezete a lehetséges teljesség jegyé
ben áll. A kötetet Vári György alapos (a köny
vet kritikus olva sással mcgtisztelő) előszava

nyitja; függelékként Nád as Péter önéletrajzi
váz la tát olvas ha tjuk. Az egy kori N ádas-rnono
gráfia anyaga előtt két korábbi, utána pedig egy
későbbi tanulmán y tanúskodik arról: Balassa
kritikusi figyelm e mindvégig kitüntetett eréllyel
fordult Nádas művei felé. A monografikus szö
veget műfaji és időrendi logika tagolja. Ez meg
felel a szerzőmonográfi a műfaji ism érveinek.
Amely műfaj és ism érvek kérdéses id őszerűs é 

gével (a linearitás rend jének s a szerzőközpontú

elrendezésnek hermeneutikai értelemben nem
föltétlenül távlatos voltával) az írás ma ga is
tisztában van. Szám os módszertani önre flexió
áru lkodi k az értekezői tudatosság magas szi nt
jéről; péld ául a bevezető oldalakon: "A mono g
r áfiának. a krit ika és az esztétika közötti sávon
hat ározott használat i, pragmatikus funkciót is
be kell töltenie. Empirikus műfaj, amely nem je
lent szükség képpen reduktív empirizmust. A
fogalmi és az érzékletes között egy és/vagy
több narratíva bemutatása a feladata, am ely
haszl/álható tan árnak, diáknak, iroda lmár érdek
l ődőnek, kritikusnak, s végül olykor még az iro
dalomtudom ány teoretiku sainak is." (41.);
"Könyvem (... ) első összefoglaló odltozatnak. te
kinti magát ennek az ep ikanak az értelmez ésso
rozat ában, nem pedig végső sz ónak" (43.).

,,[Alz összegzés lehetőségének szerenesés hi
ánya" (517.) inká bb szerencseké nt, mint hián y
ként érez teti jelenl étet . Az értelmezői III/ígllllri
hol egy -egy hosszabb-rövidebb szöve grész
elemzésében m ély ül el (ennek legfon tosabb pél
dája Az Egy antik faliképre cíll/II fejczet z árlatá-



nak értelmezése), hol a művészetfilozófiai tételek
magasabb körébe emelkedik. Ekkor a Nádas-fé
le irodalmiság ürügyén attól függetlenül is érvé
nyesnek ható megfogalmazások születnek. Az
egyik ilyen szöveghely például az író mint mű
vész és mint értelmiségi szereplehetőségeireref
lektál: "Az író kimondásra született, és nem ha
talomra. Így az író szükségképpen a nyelv, a ki
mondás gályarabja; rossz, ha nem csak ezeké."
(29.) Másutt erkölcs és művészet viszonyát he
lyezi kultúrkritikai összefüggésbe a dolgozat
észjárása: "Ha végóra van, akkor csak az önma
gunkkal való számadás nyelve engedtetik és
adatik meg. Ez a végső állapot mint etikai kény
szer a művészet megmaradt szabadsága. Ez a
szabadság azonban parancs." (32-33.)

Legnagyobb terjedelemben természetszerű

leg az Emlékiratok könyvével foglalkozik a kötet.
E rész szakszerűségét briliáns módszertani fo
gás fokozza föl. Balassa, túl azon, hogy saját ko
rábbi értelmezéseihez is a folytonos újraértés
igényével közelít (e szempontból tanulságos a
monografikus rész viszonya a két korai dolgo
zathoz, illetve az utóbb készült tanulmány kap
csolódása a monográfia megfelelő fejezeteihez),
a Nádas-recepció összmunkáját is különleges
módon veszi komolyan. Az író nagyregényét
ugyanis elsősorbana szemelvények formájában
megidézett kritikai írásokon s az azokhoz fűzött

kommentárokon ("közbevetéseken") keresztül
próbálja jobban érteni. Ez az eljárás csak látszó
lag a saját értelmezői munka elodázása: sokkal
inkább a más(ok)nak kiszolgáltatott "saját" ref
lektált esendőségére, a dialógusra elóUszített
magánbeszéd tudósi elhivatottságára ismerhe
tünk rá benne.

Miként hatja át Nádas bizonyos írásait "a
részvét kikerülhetetlen kegyelmi kornikuma"
(33.)? Milyen értelemben állítható az Emlékiratok
könyvéről, hogy az "a hűség erószának emlék
műve" (417.)? Mit jelent, mit jelenthet "az egész
oeuvre démoni tartottsága" (516.)? Hogyan gon
dolkodik Nádas (avagy Nádas szövegeinek
énje), ha elfogadjuk, hogy "mondatai által sors
szerűen gondolkodik" (517.)? Mi következik
abból, ha az Emlékiratok könyve világát "sors
szabdalta és sorstalanul is bűn terhelte fikciós
világ" -ként (534.) fogjuk föl? Balassa könyve,
miközben ilyesféle clemi kérdésekre adható vá
laszok sorozataként alakul, a Nádas-féle szöveg
vaióság és szemléletmód kulcsfogalmait s azok
egymáshoz való viszonyát hozza játékba, az ér
telmezés szép, szabad és lezárhátatlan játékába.
Sors, bűn, megváltás és önmegváltás; személyi-
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ség és személyesség. hagyomány, mítosz, tör
vény és törvényszegés; önazonosság, önismeret
(a másikkal szemben állva, a transzcendencia
létmódjára kérdezőn): művészet, nyelv, egyén
és közösség; test, erkölcs, érzékiség; történet,
idő, emlékezet, tapasztalat és képzelet: a Mind
nyájan benne vagyunk e fogalmak hálójából bont
ja ki egyik legnagyobb írónk életművénekpró
zanyelvi és világképi jellemzőit.

A tájékozódás rendkívül tágas (az esztétikai
megfontolásoktól a vallásbölcselet kérdéseiig
terjedő) horizontja; a stilisztikai, retorikai és po
étikai elemzés kontextuális tényezőkkel és ideo
lógiai elemekkel is számot vető összetettsége; a
motivikus Vizsgálódás alázatos aprólékossága;
a saját igazságot párbeszédre fölkínáló értelme
zői magatartás és a szépírás erényeivel ékes, ám
mindvégig tudományos hitelű esszényelv: ezek
azok a sajátosságok, amelyek érthetővé teszik,
hogy Balassa Péter esztétaként és irodalomkriti
kusként (sőt, kőzíróként) kifejtett tevékenysége
miért oly nagy hatású, alkalmasint esztendők

kel halála után is. E tapasztalat birtokában ért
hetjük meg, miként eshetett - a nyolcvanas-ki
lencvenes években -, hogy Balassa egyidejű

értelmezései nem csak a befogadói szokásokra:
az alkotói technikákra is bizonyosan komoly
befolyással voltak. A reflexió, a gondolat, az ér
telmező gondolkodás szabadsága s az e szabad
ságból elnyert (jobban mondva kimunkált) mél
tóság pedig természetszerűleg kapcsolódik
mindenki előtt Nádas Péter írásaihoz. Hiszen
Nádasnak az embert szenzuálisan meghatáro
zott, de reflexióval élő lényként fölfogó művé

szete és művészetbölcselete ugyanezen szellemi
alapokon (a klasszikus európai műveltség töre
dező alapjain) állva tesz föl nagyon hasonló (jó
szerivel csak a metafizikai távlatosság belátásá
ball különbözö) kérdéseket. Olyannyira, hogy
talán nem vezetjük végzetesen félre az olvasót,
ha Balassa egyik legpontosabb észrevételét
mint a monográfusi teljesítményt is leíró megál
lapítást citáljuk végül ide: "Irói hanghordozásá
nak szép ünnepélyessége, halk pátosza, emelt,
tartott intonációja, a kivételes láttató képesség
fény / árny viszonylatokat hoz létre, érzéki és
kulturális-szellemi értelemben egyaránt. Az
univerzális kérdésfelvetések melletti - anakro
nisztikus - kitartás heroizmusa minden pon
ton szinte ironikusan meg is kérdőjeleződik: a
sors játék is. Játék, a belülről szüntelenül fel
hangzó daimónnal." (516-517.) (Balassi Kiadó,
Budapest, "Balassa Péter művei" 5., 2007)
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