
BALLA ZSÓFIA: A DARÁZS FÉSZKE 
Értekező líra 

A „darázsfészekbe nyúl” kifejezés olyasmire utal, 
amit kár megbolygatni, amit fájdalmas szóba hoz-
ni, mégis szükséges. „Szokatlanul nehezemre esik 
erről beszélni” (11.) — írja Balla Zsófia a kettős lét-
ről, dupla identitásról: a szülőföld (Kolozsvár) és a 
lakóhely (Budapest) dichotómiája, az otthon és itthon 
kérdése („Kolozsvár a megtartó föld, Budapest az 
éltető levegő.” 11.), Erdély bűntudattal terhelt el-
hagyása („nem érzem-e magam hazaárulónak?” 
17.) évek múltán is „maró téma”. De nem ez az 
egyetlen darázsfészek a tárgyalt kötetben, a ma-
gánéletről való beszéd is feltépett sebeket ered-
ményez (elsősorban a román diktatúra alatt átélt lel-
ki és fizikai sérelmekről), s az irodalompolitikai 
viszonyok, a költőtársak megítélése is darázsfészek: 
korántsem problémamentes. A darázs fészke Balla 
Zsófia első esszékötete, ám egy érett szerző több év-
tizedes munkájának összegzése, számvetése. 

Kétségtelen, hogy a darázshoz a szimbolikában 
alapvetően negatív vonások tapadnak (erőszak, 
gyöt relem, kérkedés stb.), a bestiáriumok is ellen-
tétbe állítják a méhhel, ám olykor pozitív színeze-
tet is kap (otthon védelmezése, vakmerőség, zen-
dülés stb.). Ebben a birtokos szerkezetben — a 
darázs(nak a) fészke — is meg lehet látni a pozití-
vumot: a fészek lakhelyként, életet és biztonságot 
kínáló szimbolikus térként is érthető. A fészek, ame-
lyet szinte bárhová képes megépíteni, azt nyálával 
összetapasztva a darázs, számára kiinduló- és 
nyug vópont — pusztán annak fenyegető, aki óvat-
lanul, idegenként lép be a terébe. 

A valahová belépés mindig együtt jár a vala-
honnan kilépéssel — belépni, beavatódni (ezért is) 
kockázatos. A hiedelemvilágban a darázs a gyógyító 
vagy a boszorkány orrába, szájába száll, aki ezál-
tal szerzi meg mágikus képességeit. A darázs fész-
ke (ki/be)lépések sorozata: országhatárokat, nyel-
vi korlátokat, kulturális kódokat, magánéleti 
tabukat lépünk át egy lírai idegenvezető segítsé-
gével — olykor dantei poklokat végigjárva. Az ér-
tékelő-elemző visszaemlékezések töredékek egy 
életből, memoárszerű perspektívájuk révén még-
is létrehoznak egy narratívát. 

Egyes naplószerű részek mindennapi, monoton 
tevékenységekről tudósítanak (öntözés, újságol-
vasás, sminkelés stb.), ami lehetővé teszi a kü-
lönlegesebb élmények kiemelkedését, továbbá 
általuk az olvasó jobban bevonódik a szövegtér-
be. Az átélést segítik a korjellemzők plasztikus meg-
fogalmazásai is, legyenek ezek akár tárgyak (pél-
dául „Mobilomon egy elmulasztott hívás 
piktrogramja. […] Világít, kéken és sárgán villog 

a képernyő.” 76.) vagy épp társadalmi-szociológiai 
kérdések (például „németországi vagy svájci üz-
leteikhez képest itt mindent legalább a kétszere-
séért adnak. Miért adják drágábban a szegényebb 
lakosságnak?” 74.; „Hogy jön le ide egy rokkant 
tolókocsival?” 75.). 

A szociális (válság)helyzet bemutatása akkor a 
legmegrázóbb, amikor személyes, átélt tragédia el-
beszélésére kerül sor, ilyen egy magzat elvesztése, 
amelynek története szinte keretezi a könyvet. Az első 
oldalakon az 1996-ban írt címadó szöveg (A darázs 
fészke) egy pontján emlékezik vissza az elbeszélő a 
bő húsz évvel korábbi élményre, s háromszáz ol-
dallal később részletesebb leírást kapunk ugyanerről. 
A trauma Kolozsvár elhagyásának egyik okaként 
íródik meg, tárgyilagosan, dacos válaszul egy bu-
dapesti orvosnak, miért hagyta el a hazáját az el-
beszélő: „1975-ben a legjobb kolozsvári klinikán, 
a drákóian szigorú abortusztörvény idején, úgy 
nyomták ki az asszonyokból a csecsemőket, mint 
a fogkrémet. Magzatelhajtásért orvosnak, páciens-
 nek egyaránt börtön járt. Vetélő asszonyokat hagy-
tak kivérezni a műtőasztalon […]. A kórházi termek -
ben kettesével feküdtünk az ágyon. […] A koraszülés 
idején már félig átszakadt a méhem, mire meg-
műtöttek. A hét hónapos csecsemőt nem sikerült 
megmenteniük. Soha többé nem tudtam gyereket 
kihordani” (19.). De vajon „[m]iért kell minden szen-
vedést, minden történetet felmondani?” (19.), mért 
szükséges bárki felé elszámolni, csitítani az ő (!) elő-
ítéleteit, bizonyítani döntéseink jogosságát, feltár-
ni azok személyes okait? Később a Balassa Péternek 
ajánlott, 1993-as esszében (Levélkamra) olvashatunk 
ugyanerről. Szembetűnő a két szöveg különbsége, 
amely főként a személyességben és a szövegstruk -
túrában rejlik. Utóbbi „Kedves Péter!” megszólítás-
sal kezdődik, s két szálon fut: normál és dőlt betűs 
fragmentumok követik egymást, amelyeknek a 
hangneme eltérő: a Máté passió zenei leírása és a kór-
házi élményeké kollázsszerűen fonódik egybe, 
egészíti ki egymást. A történet legintimebb pontján 
az elbeszélő egyes szám harmadik személyre vált: 
„A gyermek anyjának korai volt szülnie. Hat hónapja fe-
küdt ágyban, 25 éves, ez az első gyermeke. Nem tudja még: 
az egyetlen is” (259.). A fészek itt többszörösen ne-
gatív konnotációt kap, hiányként van jelen: az 
anyaméh mint fészek, nem tud biztonságos térként 
funkcionálni, továbbá a külvilág sem működik fé-
szekként: sem az ágy, sem a kórház, sem a város nem 
támogató, nem veszélytelen hely. Az elbeszélő azt 
a kérdést járja körül, hogyan és hol lehet ilyen tra-
umák, ilyen fokú bizalomvesztés után tovább lé-
tezni? S hogyan lehet elhagyni azt a szülőföldet, 
amelyhez megannyi pozitív élmény is köt, de 
amely mégsem otthonos, védelmező számunkra? 
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Az első fejezet címadó szövegében (Fű) Babits 
Esti kérdésének fűszálától az ínséges idők fűlevesén 
és Whitman Fűszálak című kötetén keresztül a fű 
sokféle asszociációs terét bejárjuk (miközben pél-
dául arra keressük a választ, hol az egyén helye a 
kollektivitásban), míg végül eljutunk a mindig visz-
szatérő origóhoz: a fű (mint a fészek, akár szinek-
dochikusan is) a szülőhely szimbólumaként emel-
kedik ki a talajból. 

Az esszék végén rendszerint szerepel a megírás 
városa és dátuma: Balla szerint az „önazonosság 
mélyen összefügg a hellyel, ahol a művek létre-
jönnek” (179.). Akinek ilyen fontos a tér és az idő, 
annak ez az identitását születésétől kezdve meg-
határozza — ezt megerősíti a kötet utolsó fejeze-
tének címadó szövege, A Szaturnusz bolygója, 
amely a sors szerepét domborítja ki: „Januárban, 
a Bak jegyében, vagyis a Szaturnusz bolygó, Me-
lancholia uralma alatt születtem, mi több, szom-
baton, Saturday, azaz Szaturnusz napján” (355.). 

Az írás köztesség is, összefonódik az úton lét-
tel. Az utazás, a távollét pedig mindig új élményeket 
nyújt — „az a hely is jellemzi az embert, ahol (ön-
ként!) tartózkodik. Azt hiszem, a hely is az ember meg-
hosszabbítása.” (343.) —, vagy új perspektívát, jobb 
rálátást ad a régiekre: „Grazban és a Nemes Nagy-
útirajzban újra megpillantottam Kolozsvárt” (47.). 
Talán Erdélyből kikerülve az is jobban látszik, mi-
től erdélyi író valaki — ez máig vitatott fogalom: az 
oda születéstől, a témáitól vagy a nyelvhasznála-
tától? Szinte ugyanezt a dilemmát járja körül a Nő-
irodalom — Mi az? című esszé is: „MIRŐL BESZÉLÜNK 
ÉS KINEK? / Női vagy nőies irodalomról? Ha van 
ilyen. A nőkírta irodalomról? A nőnemű írók sor-
sáról?” (305.), „MŰFAJI MEGHATÁROZOTTSÁGÚ VOLNA 
TEHÁT A NŐIRODALOM? / Vagy a célközönség volna 
női?” (307.). A kötet summázza a kisebbségi bé-
lyegeket, amelyek rámutatnak a halmozottan hát-
rányos helyzetre: „Romániában magyar, a magyar 
kisebbségben zsidó, és ezt még lehet fokozni a női, 
értelmiségi, egyedülálló mint kisebbségibb tócsái-
val, amelyek ráfagynak egy életre, mint kihűlt hús-
leves aranykarikái” (153.). 

A harmadik fejezetnek, s egyúttal a kötetnek a 
leghosszabb írása A Vers Hazája, amely a Széche-
nyi Irodalmi és Művészeti Akadémia székfogla-
lójára készült. A vitát generáló esszé az irodalom 
heterogenitása, a kánon, a kisebbségi (írói) lét és 
az identitás megőrzése körül forog. A fejezetben e 
cím adó esszén kívül szó esik az elődökről, illetve 
a kedvelt kortársakról is, a könyv többi említésénél 
célzottabban, kifejtettebben. A kötetben szervesül 
Kant, Goethe, Celan, Heaney, Rilke, Eliot, Herta 
Müller, s természetesen a magyarul író szerzők: „Az 
ikermell Arany János és József Attila” (224.), továbbá 
ott van Babits, Áprily, Jékely, Pilinszky, Székely Mag-
da, Egyed Péter vagy Csordás Gábor. A kötet más 
fejezeteinek esszéi alapvetően nem a líráról szólnak, 
hanem a romániai diktatúrával terhelt magánéle-

ti krízisekről, a hazához való viszonyról vagy 
épp képzőművészetről (mint A fényes háló című, má-
sodik fejezet több szövege) és más, alkalmi témákról 
(színház, irodalmi est, komolyzene). De műfaja — 
önmeghatározása szerint — Értekező líra. A Nyugat, 
s főleg az Újhold esszéista hagyománya idéződik 
fel általa, ami nem véletlen, hiszen a szerző maga 
is gyakran utal az egykori folyóirat körére, szerzőire, 
főként Nemes Nagyra, Lengyelre, Pilinszkyre 
(„Szobrot Pilinszky Jánosnak emelnék” — 139.). 
A szerző vallomása szerint Nemes Nagyot egy 
Rilke-vers fordítása (A fiú) miatt szerette meg. A Ho-
gyan beszélünk a versről (amelyben a „verselemzés 
egyik kiskátéjának” nevezi Lengyel és Nemes Nagy 
Tünékeny almáját) vagy a Mit tanultam Nemes Nagy 
Ágnestől?, a Lengyel Balázs sírkövére című esszék az 
egykori házaspárról szólnak. 

Ahogy Balla Zsófiának, vallomása szerint, Ne-
mes Nagy esszéi tanították megérteni a költő ver-
seit, úgy e kötet is mankót adhat az olvasónak a 
Balla-lírához. A darázs fészkének beszédmódja nem 
áll távol a líráétól: diszkurzív, szubjektív, tömör, köl-
tői próza, olykor olyan sorokkal, amelyek versben 
is megállnák a helyüket. Sőt, e könyv éppúgy ze-
nei, mint egy lírakötet vagy a Balla-verskorpusz, 
nyelvileg és szerkezetileg is: ugyanazok a motí-
vumok variálódnak négy fejezetében, s olykor a 
zene maga is témává emelkedik. 

A könyv évtizedek tapasztalatát összegzi a 
szerző legfőbb műfajáról: a líráról, hasonló meg-
jegyzések által: a vers „kiemeltség, rendezettség és 
érzékletesség” (296.), „a világ megismerésének 
egyik formája” (253.), „a botránynak [háború] a 
megértésére és megszüntetésére tett egyik legerő-
teljesebb emberi kísérlet” (147.), „a legközvetlenebb 
megszólítás és szólíttatás, az odafordulás, az egymásra 
figyelés mozdulata, nyelve és látványa” (253.), „nem 
más, mint szünet nélküli hely- és befogadás-kere-
sés” (171.), vagy egészen líraian: olyasmi, ami „új-
rateremti a vízpermet színeváltozását és a sugarak 
visszhangjait” (333.). 

A versről való tudásunk bővülésén, illetve a ki-
sebbségi lét megértésén túl e kötet olvasása során 
megelevenedik a 20. század második felének tör-
ténelme, amelynek tűzfészke Kelet-Közép-Európa. 
A fontos témák és kérdések körül egy-egy darázs 
dong, kering kíváncsian, akinek vágya: szabadon 
szállva eldönteni, hová építi a fészkét. Tartsunk egy-
egy „ballazsófi-napot”, amely tulajdonképpen csak 
„szavakból áll, semmi más nincs, csak szavak” (Es-
terházy Péter: Egy ballazsófi-nap. In uő: A halacska cso-
dálatos élete. Pannon, Budapest, 1991, 237.), ám azok-
 ból olyan gondolatok állnak össze, amelyek az 
egzisztenciális témáktól a poétikai és ontológiai kér-
désekig vezetnek élvezetes, költői stílusban. E las-
 sú próza legfőbb üzenete talán az, hogy „[a] kultúra 
az egyetlen esélyünk” (14.). (Kalligram, Budapest, 
2019) 
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