
Irodalom

Balassa Péter: Észjárások
és formák

Balassa Péter kötete a félmúlt és jelen magyar
elbeszélő prózajáról. kisebb részében írói
csszéisztikájaról szóló elemzések gyűjteménye.

Ez a tárgyi és műfaji címke azonban alig árul
el valamit az egyedi tanulmányok, illetve az
egyes írásokat összetartó gondolatok tényle
ges sulváról, valódi távlatairól. A könyv szer
zöje szemlátomást már eleve egymást föltéte
lező muvcleteknek tartotta a kortárs alkotá
sok kőzvctlcn, elményi elsajátítását és eszté
tikai, történeti feldolgozását. Ennek köszön
hető, hogyajelenhez tartozó műveket is ha
gyománytörténeti távlatba állítva világítja
meg, s az időbeli közelség okozta torzító opti
kán határozott lényegszcmlélettel lesz úrrá.
Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Mándy Iván,
Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Nádas
Péter, Csalog Zsolt, Lengyel Péter és Ester
házy Péter elbeszélő vagy elmélkedő műveit

olyan értékrend és ízlésforma alapján sorakoz
tatja föl a kötet, amely a választást indokló be
vezetőből, de még inkább magukból a fejtegeté
sekbői karakteresen rajzolódik ki, s hathatós,
rnukődóképesértelmező rnódszerbcn ölt testet.

Ha egyetlen szókapcsolatba igyekeznénk
tömöríteni az esztéta-kritikus szellemi al
katát, azt mondhatnánk: metafizikai érzé
kenységgel nyúl az irodalmi művekhez.

Gondolat és hangoltság ritkán tapasztalt
harmóniájú, s - tegyük hozzá - ihletett köl
csönhatása, összmunkája ez, mely mindenek
fölött az adott mű bölcseleti sugallatára, vi
lágképére és történetfelfogására figyel, min
dig reflektorfényt irányitva az életábrázolás
mögötti transzcendens jelentéshorizontra,
vagy még inkább a spirituális lét- és jelen
tésszint szerves folytatódására az egyedi,
közvetlen, tárgyi és szernélyi viszonylatok
ban. S transzcendáló következtetései annál
mcggyózóbbek, mivel lelki, érzületi, szinte
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idegrendszeri szükséglete a végső kérdések,
az őselvek felkutatása, megfogalmazása. Mé
lyen tartalmas, tárgyában és céljában igazo
lódó szenzibilitás aBalassáé.
Értelmező módszerét mú és alkotó, szöveg

és szerzői személyiség intenzív átéléséből, sok
szoros egymásra vonatkoztatásából fejleszti ki;
pontosabban szólva, egységes, mereven sza
bott formula helyett többféle, részeljárásaiban
mindig az adott mű fölépítéséhez igazodó
módszerrel él. Magyarázatai elevenek és moz
galrnasak, kifejtésmódjában aktívan hat a be
fogadói élmény. A választott művekhez több
nyire alázattal, csodálattal közelít, de a meg
értést saját élctérzése, gondolkodása ügyének
tartja: alkotó, magasrendűhermeneutikát mű
vei tehát, mely mű- és önszemlélet, átélő intuí
ció és tárgyias analízis egyszerre. Feltárásai
ban nemegyszer a vizsgált regény vagy esszé
kötet képi, érzelmi, formai logikájanak nyom
vonalán halad, de egyidejűleg, "menet köz
ben" minösíti, definiálja is ezt a struktúrát.
Írásai persze hangvételben, a kifejtés extenzi
tásában különböznek egymástól. Egyik pólu
son talán Mészöly Miklós Filmjének részlete
sen, szövevényesen leírt, dinamikájában való
sággal pattanásig feszült elemzése áll, másikon
a Nemes Nagy Ágnes-tanulmány vagy egy-egy
Esterházy-interpretáció sűrített, jelzésszerű

fogalmazása.
Melyek a szerzö léttudatának. világérzékelé

sének legfőbb összetevői? (Amelyeket persze a
múvekból, a művekből is merít Balassa Péter
olvasata.) Ezúttal csak néhány, részben tőle

vett fogalommal utalhatunk rájuk. Először

mindjárt a krízisre mint világállapotra, mely
történelmileg körűlhatárolható ugyan, mégis
egyetemes hatású, megismerést, lelkiséget,
személyközi éríntkezést és művészi kifejezést
egyaránt veszélyeztető.Tegyük hozzá azonnal:
az ő szemében a válság nemcsak elnémíthatja.
de szóra is bírhatja a múvészetet, sőt, egy új
fajta, szenvedés utáni - vagy közbeni - szépség
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esélyét nyújtja neki. De nem megszépítést,
nem a veszélyeztetettség elkcndözését, hiszen
Balassa radikális: jó és rossz, igaz és álságos
határozott elkülönitését várja a (modem) mú
vészettől. Miközben bemutatja azt is, a negatív
sorstudat, életérzés esztétikai közegben ho
gyan hajolhat ambivalens, fájdalmas szép
ségbe. - Összemberi pozitivitással ruházza föl
viszont a szegények életét, a szegénység
"néma történclrnét". elsősorban lelki, mond
hatni, spirituális fogalomként használva a szót.
A szegénység eme jelentését, melynek itteni
példái Mándy alakjai és főképp Mészöly Silió
ja, Balassa újabban Édes Anna figurájából ve
zette le. - Végül két visszatérő, látszatra ellen
tétes fogalmat kell említenünk, az inkognitót
és a konszenzust. Az elbeszélő inkognitója,
névtelen és meghatározatlan nézőpontja, bár
démonikus hatáselem is lehet, többnyire arra
irányul. hogy konszenzust teremtsen, tehát az
értök és egyet-érzők lelki közösséget. "spiri
tuális nyilvánosságot", ahogy Pilinszky cikkei
nek címzettjét nevezi az értelmező.

Mindezek az eszmernozzanatok azonban a
könyvben végig esztétikai erőtérben hatnak,
esztétikumként működnek. Balassa a művé

szeti, poétikai gondolkodás korokon átívelő

hagyományát mozgósítva, mitológiaí, hit- és
művelődéstörténeti fogalmak és jelképek for
maszervezö indításait bontja ki az "itt és
most" keletkezett alkotásokból. Müfaji jellem
zései egytől egyig találóak. Számára a műfaj a
létezéshez való alapviszony megtestesítője,

megnyilvánítója, amelyet a modern műben

már meg kell fejteni, legyen az Mándy hang
játéka, Mészöly látomásos, lírai anekdotája
vagy Esterházy idézetmontázsa, parafrázisa.

Mégis, mindeme esztétikai tudatosság, rend
szerező készség, a romantika mellett az érett
klasszicitásra is fogékony ízlés ellenére Ba
lassa mást, mást is vár a jelenkor alkotásaitól.
Ezért sem véletlen, hogy Nemes Nagy Ágnest
értelmezve annyira hangsúlyozza az esztétika
"érzéklettani" jelentésrétegér. A "tiszta" poézis
és az irányköltészet eszményeitől egyenlő tá
vol. szellemi, lelki és érzéki jelenlétükben,
cselekvőségükben éli át és közvetíti a múve
ket. Kedvelt fogalma az archaikum, mely nem
csak a mű történeti-időbeli visszautalásaiban .
nyilvánul meg, hanem üdvösen erőszakos ha
tásában is, abban, hogy feldúlja, s új rendbe
kényszeríti a befogadói tudat átlagrendű szte
reot ípiáit, mindcnekelött a létün k rendelteté
séről, kapcsolataink' lényegéről s esélyeiről

táplált tévhiteinket. A romantikus esztétika
még harmonikus, folyamatos megtisztulásként
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képzelte el a művészet hatását, a naiv vagy
dogmatikus mindennapi tudat beavattatását a
magasabb szellemi létbe. Az egyetemes világ
magyarázatok megrendültén, a fejlődéskon

cepciókra rácáfolá szervczett bűnök és tömeg
méretű szenvedéstörténetek láttán az őselemi,

eredendő ismereteknek már szakíto, felrázó
hatást tulajdonít ez az eszmélkedes. A Nádas
pályakép fogalmaival: az archaikum "gorom
ba, tiszta megnevezés", de "e megnevezés ta
buja" is egyben, mely mind az alkotás, mind a
befogadás érzékleti, testies jellegére apellál. s
tudatos életünk alatti rétegeket világít meg és
sötétít el újra. A mélytudat azonban inkább a
jungi, mint freudi felfogáshoz közel, Balassa
számára nem csupán egyéni ösztönök gyűjtő

helye, hanem a létezők a priori egységének
őrizője is, így a sokkoló behatás - nem azonos
a programos. mutatványos sokkolással - ke
gyelmi érvénnyel múködik: mintegy a miszti
kus, lovagi beavatások módján, próbatételek
árán engedve utat a szentséghez, az új életbe,

S még valami: a kritikai köznyelvből jó] fel
ismerhetően kihangzik Balassa sablon mentes
fogalmazása. Talán ha akarna, scm tudna kli
sészerüen írni. Szó- és mondatfüzése gondolat
közelben marad, vagyis nyelvi szerkczetei
mintegy ad hoc szólaltatják meg a keletkező és
folytatásába áttűnő gondolatot. Elmélkedése
nyelvi történés. Invenció és hagyománytudat
egységéből fakad nyelvhasználatának eredeti
sége is. (Tankonyvkiadá]

Bárdos Lászlo

Bertók László:
Hóból a lábnyom

Lőkődik maguk előtt egymást a nemzedékek.
Egy-egy irodalmi jégkorszak nemcsak azo
kat sújtja, akik benne élnek, hanem azokat is,
akik akkor cseperednének mint embergyere
kek. Az 1948-ban beálló irodalmi fagy is így
járt el költőinkkel. Nem beszélve arról. hogy
egy jégkorszak utóhatásai jóval túlterjednek 
térben is, időben is - a jégmező határain.

Nálunk is így torlódtak egymásra nemzedé
kek. Annyi elmaradást, lemaradást kellett tisz
tázni, annyi "eltolt" nemzedéket kellett elszá-


