
A SZERZŐ HALANDÓSÁG-
SZABADSÁGRA MENT
Bazsányi Sándor: Nádas Péter

Bazsányi Sándor könyve nagyszabású bejelen-
tés. Bejelentés és bejelentkezés. Magának a nagy-
szabásnak a bejelentése kis és kisszerű irodalmi
életünkben. Persze a kisszerű irodalmi élet kije-
lentést, bár nyilván sokan helyeslőleg bólogat-
nak, talán másokra gondolva, bizonyítani kéne.
Azt, hogy a „kis nép”, „kis irodalom” szerkeze-
tekben a „kis” nem feltétlenül negatív jelző, nem
kell bizonyítani az első esetben. Mindenki tudja,
kis nép vagyunk, de ismerjük ennek a kicsiség-
nek a nagyságát. Hogy irodalmunk kicsi lenne,
sose gondoltuk, sose merjük bevallani magunk-
nak, sose merünk büszkék lenni rá. Kicsi az iro-
dalmunk, mint a bors, mint Pilinszky életműve.
Ezúttal mégis a nagyság bejelentése történik.
Hogy a magyar irodalom képes egy nagy kiter-
jedésű, már-már nyomasztóan XXL-es szinten
zseniális író gigaművei mellé vele arányos, ra-
dikálisan végigvitt elméleti feldolgozást állítani.
Az érdem persze nem a magyar irodalomé álta-
lában, hanem a szerzőé, Bazsányi Sándoré, aki
Nádas kapcsán mindent végigmond, amit lehet
és kell. Mindenről el mert gondolkodni, és a
gondolkodást nem hagyta abba félúton, mond-
ván, hogy ez itt így is jó. Itt? Mért volna ez a hely
alábbvaló, mint a világ bármelyik pontja, ahol
egyelőre még lehet remekműveket írni. Bárhol
lehet. A hely ellenében is, és annak szellemét föl-
fedezve is. Vagy lehetetlen, de az irodalomban
ez is alternatíva. Remekmű csak az lehet, amit
olyan helyen írnak, ahol még nem született ilyes -
mi? Nádas előbb Kisorosziban, de onnan Mé-
szöly remekműszagú szomszédsága elretten-
tette, aztán Gombosszegen. Bazsányi, ha nem
csalódom, Piliscsabán, egy furcsa, környezet-
idegen kampusz közelében, ahol még a madár
se jár, csak repül.

Szóval itt a nagy formátummal kell megba-
rátkoznunk, nem pedig csak egyszeri balesetnek
tekintenünk azt. Mint történt az Emlékiratok
könyvének olvasóival, akiknek aztán a Párhuza-
mos történetek, majd a Világló részletek kapcsán
meg kellett háromszorozzák kisszerűség-óvó ke-
délyüket. Sokan beszéltek szerzői tapintatlan-
ságról, túlzásról. Pedig ez nem túlzás. Ez még
csak a lehetséges. És mi lesz, ha valaki előáll a
lehetetlennel? Ha már nem a nehezen mondha-
tót akarja mondani, hanem a mondhatatlant.
Vagy Nádas ezt tette meg, épp ezt, makacsul, ra-
dikálisan és következetesen?

Ha valaki udvarias művet akar olvasni, leg-
jobb, ha csakugyan kerüli Nádas könyveit. Mert
azok bizony minden ízükben udvariatlanok.
Csakhogy az udvariasság nem esztétikai kate-
gória, hanem viselkedésbeli, szociális. Legjobb
könyveiben Nádas valóban kísérletet se tesz rá,
hogy viselkedjen. Hogy valamilyen írói vagy
egyéb viselkedésszabály mentén hozza létre a
könyvben a beszélőt, és jelölje ki az olvasó he-
lyét. Önmagát építi föl, bontja vissza, tisztázza
alapjaiban. Maga által is autistának nevezett kö-
vetkezetességgel tisztázza néhány gyerekkori
nemértésnek minden megérthető és megérthe-
tetlen motívumát és motivációját.

De nekem a legjobb barátaimból is annyian
udvariatlanok, antiszociális normarombolók,
szemtelenek, bátrak, hogy Nádas könyvei szin-
tén a barátaim lettek. Nemcsak a terjedelmükkel
udvariatlanok, hanem maximalizmusukkal is,
végére járnak annak, amibe belefogtak. Van, aki
pár szóval is, udvariasan végére tud járni a dol-
goknak, de az kevés, maga a kevésség, a gyáva
megalkuvó végére-járás. Ez itt a végtelen végé re-
járás. Bár nincs annál nagyobb udvariasság,
mintha egy író megmutatja nekünk a végtelent.
Nemcsak a matematikusok hozzáférhetetlen tá-
volában, hanem megfogja, idehozza, lerángatja
közénk. Csakhogy Nádas regényei és Bazsányi
monográfiája nem hosszúak, inkább udvariasan,
önkorlátozóan rövidek, hiszen lehetnének hosz-
szabbak is, ám több örömet a világról való töp-
rengés témájában most, sajnos nem adhatnak.
Az a mű, melyben nincs fölösleges mondat, mind -
egy, hogy hány oldalas, nem hosszú, és amelyik -
ben van, ha egy oldalas is, nem rövid.

Bazsányi nem fanyalog, nem értetlenkedik,
nem panaszkodik a könyvek hosszúságából
eredő kellemetlenségekre, hanem gondolkodik
és velük megy. Egy nagy irodalomtudós lépett a
színre. Alighanem így van. De ez végül is mel-
lékes. Legalábbis abban a játszmában, ami ebben
a könyvben kibontakozik. Egy nagy irodalom
lép a színre. Egyszer Nádas egy Esterházy-mű
kapcsán a magyar irodalom végre elkövetkezett
nagykorúságáról beszélt. Nos, most már nem
egyszerűen nagykorú, de nagy is. Olyan nagyra
nőtt, hogy már nemcsak Nádas életműve, írói
énje (vagy az, amivel egy ilyen kiterjedésnél az
írói én helyettesíthető, az, amire széttöredezik),
hanem az egész magyar irodalom is nagyobbra
nőtt. Sőt, talán az ország is. Magyarországról
egy felmelegedéskori novemberi reggelen isme-
retlen megfigyelők följegyezték, hogy megnö-
vekedett. Ismert tettesek ismert és ismeretlen
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okból a négy sarkánál megnyújtották: nyugaton
Égfalvánál, keleten Tisztabecsnél, északon Nagy-
 szakállnál, délen Kisházánál. A szellemi tér tá-
gult. Mindenesetre aki felismerte, hogy az imént
a Mese a tűzről és a tudásról című Nádas-esszé
nyitómondatát olvasztottam a saját, némileg Ná-
daséval rokon eszmefuttatásomba, az tovább-
léphet: a Nádas-szerű világismeretből jelesre
vizsgázott. Aki nem, az nem ismeri eléggé Ná-
dast? Ó, az még nem baj, de itt sajnos / szeren-
csére sokkal többről van szó. A nádasi mű nem
irodalmi tétű. Miközben nem olvastam ennél
tisztább irodalmat. Prózában és magyar prózá-
ban főképp. Aki most legalább öt ugyanilyen
súlyú, nagykorúan világgal egyenrangú írót fel-
sorolt magában, egy másik vizsgán megint át-
ment. Vizsga elé állítana minket tehát Bazsányi
Sándor fundamentális művével? Nos, igen. Ná-
dasról mindent elmondott, és egy kicsit még
annál is többet. Nézzük meg, hogy a világ nem
nádasi feléről van-e érvényes mondanivalója!
Tehát, hogy valóban érti-e Nádas művét. Mert
egy nagy művet csak akkor értünk igazán, ha
képesek vagyunk nélküle is, másfelé fordulva is
ugyanúgy látni, mint olvasása közben. Hogy ol-
vasóként hatása alá kerültünk-e a szerzőnek, és
ezt a hatást kivisszük-e a műből? A nádasi mű
akkora, hogy nem könnyű kijutni belőle? Vagy
épp akkora, hogy nagyon sokfelé nyílik belőle
kijárat? Bazsányi nemcsak bevezet a Nádas-mű-
vekbe, de onnan tovább is tessékel a világba,
mely Nádas művein átkelve végre érthető. Leg -
alábbis másképp-érthető.

Vagyis akkor kiknek ajánlhatjuk ez a mono -
gráfiát? Azoknak, akik most akarnak megismer-
kedni ezzel az életművel, vagy azoknak, akik
épp benne vannak az olvasásában, esetleg a túl -
só partra megérkezetteknek? Az irodalomról
való beszéd a mai olvasáskerülő szituációban
akkor hiteles, ha olvasástechnikai tanácsadás-
ként is értelmezhető. Egyébként is szerencsésebb
azt kérdezni egy műről, hogy hogyan olvassuk,
mint azt, hogy mit akar mondani. Az utóbbi kér-
dés biztosnak veszi az olvasás tényét. De ez már
nem biztos, mert az olvasás-írás beszéd helyett
is elterjedt kommunikációs eszköz lett, ám a
művek olvasásának tudásától sokkal távolabb
kerültünk. Mert a műolvasásnak bonyolult tech-
nikája van. Kérdezhetjük a hogyan előtt azt is,
hogy miért olvassuk. Bazsányi választ ad ezekre
a kérdésekre, monográfiája tulajdonképpen olva-
sónapló. A monográfia mint irodalomtudományi
műfaj értelmeződik át Bazsányi olvasatában.
Nem monográfia ez, hanem nagyon is sokté-
májú. Régóta meggyőződésem, hogy ha valaki
egy diszciplínában mindent megtanul, elsajátítja
nyelvét és profin beszéli (vagyis állandóan meg

is újítja), ha művésze lesz a maga eszközének,
hangszerének, műfajának, akkor a műfaj korlá-
tai ellenére mindent el tud mondani a világról.
Bazsányi ezt megteszi, anélkül, hogy bárhol is
ürügyül használná Nádas művét arra, hogy ma -
ga is mindent elmondjon a világról. Nem ürügy
a témája, csak a gondolkodása következetes. Az
elemzés nem állhat meg az irodalom irodalmi-
ságának kitapintásakor. Ma már nem. Komolyan
kell venni azt is, amiről szól. Ez egyébként is el-
választhatatlan. Nem különbözik el tartalom a
formától, a remekmű formával mondja a tartal-
mat, és a mondandója épp a forma. Mint azt
olyan mesterien elemzi az Emlékiratok könyve el -
beszéléstechnikájával kapcsolatban Bazsányi.
Az elbeszélő különféle viszonyulásai, jelenléte
vagy kívülkerülése elbeszéléséből arra késztetik
a Nádas-mű értelmezőjét, hogy maga is világér-
telmezéssel álljon elő. Ez nem meghirdetett filo-
zófia formáját ölti, hanem forma és idegen tar-
talom egymásra hatása révén tárgyiasul. Vagy
tárgyiatlanul.

A Nádassal való ismerkedést nyugodtan
kezdheti az olvasó evvel az élvezetesen okos, de
nem okoskodó könyvvel. Kedvet fog csinálni
Nádas olvasásához. És ha Nádas olvasásába
sodródik az olvasó, miközben még Bazsányit
sem fejezte be, akkor máris benne van néhány
párhuzamos történetben, melyek egymás mellett
futnak. A párhuzamos olvasás maga a szellemi
kaland, Nádas épp ezt az emberi sokszínűséget
tette formai törekvései központjába. Leg alábbis
számomra ezt jelenti ez a kérlelhetetlen min-
dent-elmondás. An nak technikáját találta meg,
hogyan lehet egymással össze nem függő dol-
gokról egyszerre, vagy egymással párhuzamo-
san beszélni. Nekem személyesen ez mind olva-
sóként, mind íróként folyamatosan problémát
jelentett. Hogyan lehet egyszerre öt könyvet ol-
vasni, ugyanennyit írni? Nádas válasza, hogy
akkor már legyen az tíz!

Bazsányi Sándor könyvében persze igyekszik
időrendi koherenciát követni, de nem tudja
megkerülni, hogy műve maga is ne lépjen elő
párhuzamos monográfiákká. Hiszen epika, drá -
ma, esszé is párhuzamosan futnak, így aztán a
fejezetek egymásutániságába szét kellett szed-
nie az életmű párhuzamosságait. Mindezt hig-
gadtan, józanul, nem tolakodva teszi. A fő hang-
súly a nagyepikára esik, csak a két nagyregényt
tárgyalja 100 oldalnál hosszabban. Akármilyen
vastag is ez a könyv, az nem azért van, mert a
szerző a túlinterpretálás csapdájába esett volna.
Annyit mond mindig, amit még szívesen olvas-
tunk volna tovább is. Az említett két nagy fejeze-
ten kívül a többi egy lélegzetre végigolvasha tó.
Hagyja, hogy epika és esszéisztika kölcsönösen
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értelmezze egymást. Nádas gyakran él az önér-
telmezés eszközével, az ő értelmezőjének innen
kell elindulnia, nem mintha mindig mindenben
egyet kéne értenie a szerzővel-önértelmezővel
az értelmezőnek, de Bazsányiban van annyi alá-
zat, hogy nem akarja bebizonyítani „a szerző ha-
lott” állítás igazát. Észre kell vennie, hogy a mű
szerzője a műben él. Elbeszélő, emlékiratíró, rej-
tőzködő elbeszélő, maszkok mögé bújó beszélő,
esszéhangon gondolatait soroló alakjaiban, mint
valami Próteusz, él. A szerző ebben a nádasi-
bazsányi világban nem halott, sőt. A szerző ha-
landóság-szabadságra ment.

Bazsányi nem akar végső következtetéseket
levonni, ellenben annál nagyobb élvezettel gon-
dolkodik együtt a szerzővel. Sőt, igen gyakran
el is beszél. Az elbeszélő monográfusi szerep vé-
leményem szerint az az irodalmi beszédmód,
melynek révén úgy lehet érvényesen beszélni az
irodalomról, hogy az az olvasók számára is fo-
gyasztható legyen, sőt segítségül is szolgáljon a
művel való bonyolult viszonyban. Mutassa, ho-
gyan; mondja: miért; tudja, hogy merre. A Nádas-
olvasónak nem annyira vezetője akar lenni
Bazsányi, inkább megértő kollégája. Bekapcso-
lódik az olvasó alkotói folyamatába, miközben
jelentékeny, nagy horderejű művet hoz létre. (Je-
lenkor, Budapest, 2018)

VÖRÖS ISTVÁN

RADIKÁLIS GONDOLKODÁS
Balázs M. Mezei: Radical Revelation:
A Philosophical Approach

Mezei Balázs lassan három évtizede jelen van a
hazai szakirodalomban. Kezdetben klasszikus
szövegeket fordított (Horatius, Claudianus, Plo -
tinosz, Donne), később a fenomenológia ismer-
tetését végezte szövegkiadásokkal, fordítások-
kal, önálló munkákkal. 2004-ben elindította a
„Fides et ratio: A vallásbölcselet kiskönyvtára”
című sorozatot a Szent István Társulatnál. 2005-
ben jelentette meg első összefoglaló vallásfilo-
zófiai munkáját Vallásbölcselet címen. 2010 után
felerősödött már korábban kezdett angol nyelvű
publikációs tevékenysége, aminek eredménye-
képpen eddig három kötete jelent meg. A har-
madik, Radical Revelation: A Philosophical App -
roach (Radikális reveláció: Filozófiai megközelítés)
hasonlóképpen összefoglaló munka, mint a Val-
lásbölcselet. Csakhogy a Radikális reveláció az an-
golszász nyelv és szakirodalom szempontjából
tekinti át a vallás mint kinyilatkoztatás filozófiai
kérdéseit. Mezei ezzel új műfajt teremt: a reve-
láció mindeddig elsősorban a szakteológia ter-
rénuma volt. A szerző azonban rámutat arra,

hogy a teológia eleve feltételezi a reveláció fo-
galmát, ezért kifejtéséhez külön diszciplínára
van szükség. Ezt „nem-szokványos radikális fi-
lozófiai teológiának” (a non-standard radical philo -
so phical theology) nevezi, amelyet önálló mód-
szer tannal is ellát. A módszer fenomenológiai: a
tapasztalat legvégső elementumaiból indul ki,
majd tipizálással modelleket alkot. A reveláció
modelljeinek csoportosításában Avery Dulles is-
mert munkáját használja (Models of Revelation),
ám ezt kritikusan továbbgondolja. Ebben döntő
szerepet szán egyfajta történelemfenomenológi-
ának: a reveláció fogalma csak fokozatosan kris-
tályosodik ki az évszázadok folyamán, és önálló
fogalomként csak a deizmus körüli küzdelmek-
ben stabilizálódott. Innen jutunk el az önrevelá-
ció, Self-revelation fogalmához, amely a szerző
szerint a modern fogalomfejlődés legjelentősebb
eredménye. Schelling és Hegel tettek a legtöbbet
az önreveláció fogalmának kifejtésében, de a fo-
galom hamar belekerült a szakteológia, sőt a hi-
vatalos vatikáni dokumentumok szövegébe is
(Dei Filius, 1870). Ma már a legtermészetesebb
módon beszélünk önrevelációról, önközlésről,
de látni kell, miként a szerző megállapítja, hogy
ez a szóhasználat csak a 20. században terjedt el,
nem utolsósorban Karl Rahner hatására.

A könyv célja, hogy a reveláció tipikus és tör-
téneti fogalomkörét visszavezesse a „radikális
reveláció” eredeti valóságára. Ennek érdekében
Mezei olyan fenomenológiai elemzést kínál,
amely egyszerre idézi fel Emmanuel Lévinas,
Jean-Luc Marion és William Desmond kortárs
gondolkodását. Egyfajta revelációfenomeno ló -
gia jelenik itt meg, amelynek középpontjában a
radikális reveláció „gesztusai” állnak: formák,
amelyekben a reveláció feltárul. A szerző mély
keresztényértelmezését mutatja, hogy a gesztu-
sok megfelelnek az evangéliumi Krisztus-törté-
net kiemelkedő mozzanatainak (születés, növe-
kedés, fellépés, gyógyítás, sugárzás, átváltozás,
kenózis, győzelem). Valóságfeltáró mozzanatok:
a radikális reveláció Krisztust tárja fel. A szerző
az elemzést az „apokaliptikus fenomenológia”
vonalán folytatja (a 6. fejezettől), amelyben a ra-
dikális revelációban feltáruló végső szabadság
személyformáló hatását írja le. A reveláció sze-
mélyt alkot, amelynek elemzéséhez a szerző szá-
mos képzőművészeti alkotást hív segítségül,
például Michelangelo Utolsó ítélet című freskó-
ját, valamint Giotto, Caravaggio, Rubens, El
Greco, Jan van Eyck, Rembrandt, Elsheimer és
má sok műveit. Mezei egyébként is előszeretet-
tel elemez építészeti, képzőművészeti, szépiro-
dalmi és zenei példákat e munkában, amelyeken
keresztül a reveláció személyalkotó hatását mu-
tatja be.

149


