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ményt hoz ta lét re, „hi szen
a füg get len ma gyar ál la-
mot ki zá ró lag a kö zép ko ri 
ma gyar ál lam lé té bõl ere-
dez te tett tör té nel mi jo gok 
alap ján tud ta csak el kép-
zel ni”. Te hát meg for dult a 

lo gi ka, ami kez det ben még nem vis  sza-
lé pést, de min den eset ben egy hely ben 
ma ra dást, sok eset ben fé ke ket ered mé-
nye zett. A fe u dá lis elõ jog o k nak nem-
ze ti – értsd ma gyar – elõ jog ok kal 
va ló ki bõ ví té se va ló ban ki tá gí tot ta a 
nem zet fo gal mat, ugyan ak kor tel je sen 
am bi va lens mó don. A bi ro da lom mal 
szem ben lét re jött, jog ki ter jesz té sen 
és ér dek egye sí té sen „ala pu ló nem ze-
ti kö zös ség” ví zi ó ja – ké sõbb ezt a 
sé mát át vit ték a nem ze ti sé gek re is – 
és a sa ját ma gyar tár sa dal má ról meg-
fo gal ma zott meg kü lön böz te té se ki re-
kesz té sen ala pult, ér té kei és szán dé-
kai igencsak tá vol es tek egy más tól. 
A mo dern nem zet tu dat a po li ti kai 
de mok rá cia lét re ho zá sá nak gát já vá 
vált, a tár sa dal mi ko hé zió meg ala po-
zá sá nak és még a gaz da sá gi mo der-
ni zá ci ó nak is. A ne me si li be ra liz-
must igen gyor san – és te gyük hoz-
zá: zök ke nõ men te sen – fel vál tot ta 
az új kon zer va ti viz mus (ezen nem a 
mai meg ha tá ro zás ér ten dõ), és to váb-
bi ter jesz ke dés ként az új kon zer va ti-
viz mus és kész le tei tel je sen ki sa já tí-
tot ták a nem ze ti esz me min den fon-
tos tar tal mi ele mét. A ma gyar nem-
ze ti esz me így egy re in kább antilib-
eralizmust, an ti ka pi ta liz must, an ti sze-
mi tiz must és antiszocializmust – be le-
ért ve eb be a szo ci á lis ér zé ket len sé get 
is – je len tett. 

A szer zõ nem mond ja ki nyíl tan
so ha sem, de gyak ran érez te ti, hogy 
ez ál tal a po li ti kai elit és a nem ze ti 
kö zös ség min den ér té ke tor zul, és 
így ha mis ori en tá ci ós pon tok je len-
het nek meg. A fel té te les mód pe dig
szin te min den eset ben va ló ság gá 
vált. Jó pél dá ja en nek a 19. szá zad
vé gi ke resz tény po li ti kai gon dol ko dás 
ér té ke lé se. Pet rás Éva ezen a te rü le ten 
va ló ban ma ga biz to san mo zog. An gol 
és né met szak iro da lom ra tá masz kod-
va meg gyõ zõ en vil lant ja fel, hogy a 
ka to li kus klé rus elit je – így va ló já ban 
az egy ház ma ga – a vi lá gi po li ti kai 
ve ze tõ ré teg gel tel jes har mó ni á ban 
kép te len volt fel is mer ni a tár sa dal mi 
fe szült sé gek lé nye gét és ép pen ezért 
men  nyi re rossz vá la szo kat adott a fel-
me rü lõ prob lé mák ra. 

Ta lán ke vés bé si ke res az „Új kon-
zer va ti viz mus a két vi lág há bo rú 
kö zött” cí mû zá ró fe je zet. A hi vat ko-
zá sok szá ma is több mint har ma dá val 
csök kent. Nyil ván va ló te hát, hogy a 
ma gyar tör té nész tár sa da lom is adós 
ma radt ezek kel a ref le xi ók kal. Az 
el na gyolt és ta lán eb ben az eset ben
fö lös le ges el mé le ti fel ve ze tés után 
vi szont egy igen meg fon to lan dó meg-
ál la pí tás kö vet ke zik. Ma gyar or szág 
egye di sa já tos sá ga volt ugyan is, „aho-

gyan mind a po li ti kai gon dol ko dás ról, 
mind a gaz da ság ról és tár sa da lom ról 
va ló el kép ze lé se ket a nem zet tu dat 
prob le ma ti ká ja je le ní tet te meg” (77). 
En nek a me cha niz mus nak az oka it a 
szer zõ nek csak ne he zen si ke rült ki bo-
goz nia. Meg is mé tel több, már ko ráb-
ban le írt gon do la tot, majd eze ken 
to vább lép ve a ke resz tény-nem ze ti 
kur zus le gi ti má ci ós pil lé re it és tár sa-
da lom po li ti kai gya kor la tát elem zi. 
A ki bon tás ból ér zõ dik, no ha le het ne 
sok kal egyér tel mûbb meg fo gal ma zás 
is, hogy a tri a no ni sokk ra adott vá la-
szok már ko ráb ban is meg vol tak a 
ma gyar po li ti kai ve ze tõ osz tály – ezt 
a szót Pet rás Éva csak rit kán hasz nál ja 
– ér ték vi lá gá ban. A nép és a nem zet
fo gal ma már rég tõl prob lé mák kal volt 
ter hes. Et ni ka i lag ho mo gén né vált 
ugyan az or szág, és a re ví zió pro pa-
gá lá sa lát szó lag min dent el fe dett, de 
va lós tár sa dal mi ko hé zió még sem jött 
lét re. A na pon ta pro pa gált nem zet esz-
mény be ugyan is az igencsak je len tõs 
szá mú ma gyar sze gény nép ré te gek 
most sem fér tek be le. A kö zép osz tály 
nem zet fenn tar tó nak gon dol ta ma gát 
és igen ag res  szí van sa já tí tot ta ki az 
egész ma gyar nem zet nek nem csak 
a kép vi se le tét, ha nem az iden ti tá sát 
is. Itt lé nye gé ben az év szá za dos 
premodern natio Hungarica-reflexek 
torz új ra é le dé sé rõl volt szó. Ez ál tal a 
ve ze tõ po li ti kai elit nem csak po li ti kai 
tá jé ko zó dá sát vesz tet te el új ra, ha nem
a nem zet tu da tot, mint le het sé ges 
ös  sze tar tó erõt is 1944-ig a mély pont-
ra jut tat ta. 

Ezek kel a bá tor gon do la tok kal 
zár a könyv, amely nek ak tu a li tá sa 
nap ja ink ban igen csak fon tos sá vált. 
Mód sze rét te kint ve a kö tet má sod-
elem zés nek te kint he tõ, hi szen dön tõ-
en az el múlt há rom év ti zed tör té ne ti 
fel dol go zá sa i ra tá masz ko dott. A 
mun ka ered mé nye azon ban sok kal 
több, mint a szak iro da lom egy sze rû 
ol va sa ta. Olyan egy más tól tá vo li, 
sok szor ki nem mon dott ref le xi ó kat 
fû zött egy be, ame lyek ese ten ként 
meg hök ken tõ ered mény re ve zet tek. 
Nap ja ink po li ti kai ér té ke i nek egyes 
ele mei ugyan is mé lyen gyö ke rez nek, 
anél kül, hogy ez tu da to sul na ben-
nünk. Ezek a mély gyö ke rek pe dig 
sok szor okoz tak ku dar cot a ma gyar
nem zet nek. Fel old ha tat lan el lent mon-
dás, hogy a dön té se ket egy szûk po li-
ti kai elit hoz za, de an nak kö vet kez mé-
nye it min dig a tár sa da lom sok mil li ós 
tö me ge vi se li el. Sok szor for dult elõ 
a ma gyar tör té ne lem ben, hogy eze ket
a té nye ket nem csak ki mon da ni, de 
még vé gig gon dol ni sem le he tett, mert 
ak kor ki de rül ne, hogy a je len „fe let ti 
el len õr zést csak a múlt fe let ti ura lom-
mal le het biz to sí ta ni” (90). Nem ze ti 
tu da tunk – ami a tár sa dal mi ko hé zió 
egyik fon tos alap ja – azon ban tra di ci-
o ná li san gon dok kal ter hes, ami nek a 
ki be szé lé se, tár sa dal mi ki hor dá sa nem-
csak hogy ké sik, ha nem mint ha ta bu vá 

is vált vol na. Rög tön ki de rül ugyan is, 
hogy a nem zet meg je le ní té sé nek mos-
ta ni mód jai más fél év szá za dos múlt ra 
tá masz kod nak. A szer zõ nek bá tor ság 
ada tott ar ra, hogy ki mond ja: a múlt-
nak már ak kor is vol tak zsák ut cás 
irá nyai, ame lyek be sok szor be té ved-
tünk. A vé le mény eset leg szub jek tív, 
ami vel le het vi tat koz ni. A tör té nel mi 
ese mé nyek azon ban meg tör tén tek. A 
fe le lõs sé get per sze könnyen más ra 
le het há rí ta ni – eb ben fel tû nõ en nagy 
jár tas ság ra tet tünk szert –, de Bibó 
Ist ván 1948-ban pa pír ra ve tett so rai 
ko ráb ban is és a rend szer vál tást kö ve-
tõ más fél év ti zed után is új ra ak tu á-
lis nak tûn nek. Idéz zük, mert ezt a 
lé nyeg lá tó meg fo gal ma zást le he tet len 
fe lül múl ni: „Nem az a lé nyeg eb ben,
hogy más né pek cso dá la tos egy ség-
ben és egyet ér tés ben él nek, szem ben 
a »széthúzó« ma gyar ral. Ha nem az, 
hogy a ma gyar nem ze ti kö zös ség ben 
új ból és új ból olyan mó don ve tõd tek 
fel a dön tõ, az egész kö zös sé get fog lal-
koz ta tó és meg osz tó kér dé sek, hogy 
an nak kö vet kez té ben a kö zös ség ter-
mé ket len, se ho vá se ve ze tõ har cok ba 
bo nyo ló dott, és a va ló sá gos fel ada tok-
kal, va ló sá gos prob lé mák kal szem ben 
vak ká vált.” A di ag nó zis helyt ál ló, és 
az okok meg ér té sé hez nagy ban hoz zá-
se gít ben nün ket ez a könyv. A tör té né-
szek szá má ra né mely esz me fut ta tás 
kön  nyû nek vagy hi á nyos nak bi zo nyul-
hat, a nem szak em be rek nek vi szont 
né ha még így is ne héz és bo nyo lult 
a szö veg. Ez az el lent mon dás azon-
ban el sõ sor ban a ma gyar ér tel mi sé gi 
köz gon dol ko dás bû ne, nem pe dig a 
szer zõé. Ép pen ezért kel lett meg ír ni 
ezt a ta nul mányt. 

(Eu ró pai Ös  sze ha son lí tó Ki sebb ség-
ku ta tá sok Köz ala pít vány, 2006) 

Szakál Gyu la

Esszé a ma gasban
(Balassa Pé ter:

Az egy szerûség út jai, sö tétben)

„Azért, hogy kér jünk.”
Balassa Pé ter

A „Vigilia/Esszék” so ro zat nyi tó-
kö te te Balassa Pé ter írá sa i ból vá lo gat, 
a szer kesz tõi utó szó ból pe dig ki de rül: 
az iro da lom tör té nész és esz té ta mun-
kás sá ga mint egy mo dell ként szol gál-
hat „a mai, saj nos sok szor meg le he-
tõ sen szín vo nal ta lan ke resz tény szel le-
mi sé gû esszéisztika” szá má ra.

A vé kony ka kö tet ki sebb-na gyobb 
írá sai egyet len nagy té ma kö rül fo rog-
nak: mi kép pen le het sé ges hit rõl 
be szél ni. Rög tön itt Kierkegaard és 
Pas cal vál nak iga zán fon tos sá Balassa 
szá má ra: két olyan gon dol ko dó, aki-
nek fi lo zó fi á ját val lo más ként ér tel me-
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zi. A Fé le lem és resz ke tés és a Gon-
do la tok a böl cse le ti iro da lom olyan 
mû vei, me lyek nem elég sze nek meg 
sem a tu do mány ál tal meg ha tá ro zott 
értekezõ-argumentatív for ma ke re te i-
vel, sem an nak fo ga lom hasz ná la tá val. 
Balassa ez út tal nem kri ti kus, de es  szé-
is ta, nem iro da lom tu dós, de tu dós iro-
dal már, nem ta nár, de ta nít vány, nem 
apa, de a fiú: Ádám. A vál to za tos tár-
gyú es  szék a mû faj ere de ti ér tel mé ben 
vett kí sér le tek: kí sér le tek az Ádám-
sors sal, az Ádám-alak kal, mi ként 
ta nul má nyok, váz la tok egy má sik 
nagy Ádám-so ro zat tö re dé kei is, pa pí-
ron: Veszelszky Bé la más fél száz váz-
lat la pon ma radt Küz dõ Ádám ja. A küz-
dés Veszelszky-féle mo nu men tu mai 
ezek az es  szék Kierkegaard-ról (Utó-
szó Áb ra hám hall ga tá sá hoz), holiz-
musról (Mi ért?) vagy Rónay György 
nap ló i ról (A nagy ság csen des sé ge).

„Az em ber: ádámi lény, aki ben meg-
szü let het vagy nem szü let het meg a 
krisz tu si”, ol vas hat juk vi lá gos tö mör-
ség gel Balassát a Bi zo nyos ság he lyett 
be szél ge tés c. es  szé jé ben, mely a Nap-
pa li ház ban je lent meg 1992-ben, és 
a Vidrányi–Kocziszky vi tá hoz szól 
hoz zá. Szer zõ je ma gya rá zat tal lát ja 
el a hoz zá szó lást, mely el sõ hal lás ra
meg hök ken tõ: „rend kí vül ér de kel”. E 
két szó az ízig-vé rig es  szé író Balassa 
véd je gye, ga ran ci á ja és ta lán ki vált sá-
ga mind azon ke ve sek nek, akik szel-
le mi hi te lü ket érin tett sé gük, sze mé-
lyes ér de kelt sé gük ál tal nye rik el. Az 
ége tõ en idõ sze rû (vagy az zá tett) kér-
dé sek han gya szor gal mú fel dol go zá-
sa Balassa szö ve ge it ele ven né te szi, 
mert ál ta luk ki ve szi a ré szét az em ber
eg zisz ten ci á lis drá má já ból, vé gig gon-
do lá suk pe dig eti kus sá, mert szor gal-
má ba alá zat ve gyül és sza va i nak tar-
tást ad.

Veszelszky utol só al ko tói kor sza-
ká ban, éle té nek utol só hét esz ten de jé-
ben ve szi elõ új ra az egy ko ri szõ nyeg-
ter vet, s ek kor fes ti je len tõs ön arc ké-
pe it is. Balassánál az es  szé írás szin tén 
er re a két moz za nat ra szü le tik: mind-
vé gig a kí sér le te zõ em ber kon fes  szi ó-
ja, ön fel tá rá sa. Es  szé iro da lom és val-
lo más iro da lom köl csö nös sé gé rõl pon-
tos tu dás sal ren del ke zik, írá sai pe dig 
e ket tõ csil lag zat Hassliebe-szerû 
je gyé ben fény le nek. Nietz sche egyik 
Zarathustra-dala vissz han goz za: 
Selbstkenner és Selbsthenker – ön fel-
fe dõ és ön fe je zõ. Nem so kan me ré szel-
ték ezt, ke vés bé a fé le lem, in kább a 
le he tet len ség mi att. A ke reszt út ról szó-
ló Út, Amen c. hat ol da las egyik so ra 
így fe je zi ki: „Iga zi Amen ak kor hang-
zik fel, ha már nem az »én«  mond ja”.
A kis kö tet ta nul má nya it ol vas va hir-
te len úgy tû nik, Balassa gon do lat vi lá-
ga az Apa-mí tosz mel lett és az zal kar-
ölt ve min dig az én pró ba kö vén kí sér-
le te zik.

Ta lán blaszfémikus iz ga lom ról 
be szél ni ott, ahol krisztológiáról, 
Krisz tus-él mény rõl hal lunk. Balassa 

szeb ben ír ja le a hermeneuta jus sát:
a ta nít vány ér tel me zõi de lí ri u má nak 
hív ja. Kér dés, hogy a ten ger nyi iro da-
lom ból is mer te-e a ne ves ja pán je zsu i-
ta, Kakichi Kadowaki ezirányú mû ve-
it (Zen and the Bible, In der Mitte des 
Körpers). Egy he lyütt azon ban, ha son-
ló an a to ki ói je zsu i ta vég kö vet kez te-
tés éhez, így fo gal maz: „Oly kor úgy 
tû nik, a Tao be lá tá sai nél kül ma a Bib-
lia út sza va alig ért he tõ. Hogy az út: 
amen egyút tal.” Az üdv tör té ne ti hely-
zet bõl szem lélt vi lág és em be ri tör té-
ne lem bot rá nyos evan gé li u má ra esz-
mél rá: „Hogy ez a vi lág így, ahogy 
ép pen az örök vál to zó most-ban van, 
szép len ne, ta lán ez az a bot rá nyos:
rej tett üze net, amit a leg ne he zebb föl-
fog nunk.” (Õ mond ja meg ne kem, ki 
ne kem Õ.) Ez a bot rány azon ban nem 
ki ált az ég be, ha nem el rej tett – el rej-
tett ab ban az ér te lem ben, hogy fel-
adat, ugyan ak kor el-nem-rejtett, mert 
itt van, elõt tünk, kö rü löt tünk. Hi szen 
a gond vi se lés nagy el be szé lé se he lyé-
re a Tör té ne le mé lé pett, a lát ha tat-
lan ba hú zód va vis  sza (Ami már meg-
van – még). Ki-ki elõ se gít he ti a ma ga
ké pes sé ge és igé nye sze rint a meg je-
le né sét, az ér té sét – hi szen a kép más-
fo ga lom nem csu pán a ge nus szá má ra 
fenn tar tott, mu tat rá Balassa. A krisz-
tológia sze mély rõl szó ló fi gye lem-
re mél tó gon do lat kör ében az én nek,
az egónak azért van ki emelt sze re pe, 
mert azt kell meg ha lad ni. Tu da to sí ta-
ni, hogy a nem-én több, mint az én, ez 
a kre á ció, az ér te lem kü lö nös za va ra, 
a he lyes is me ret gát ja. Ami ben nünk
kö zös, az az, hogy sza bad sá gunk ban 
áll meg ten ni ezt. Krisztológiai ér te lem-
ben az utol só sza vak és a ke reszt ha lál 
az én ha lá lá nak pil la na tá vá vá lik. Míg 
„a fel tá ma dás min dig le mon dás az 
egóról, ön ki üre sí tés és aján dé ko zás, 
te hát a te rem tés és a pas sió is mét lé-
se, gya kor lá sa: asz ké zi se.” (Õ mond-
ja meg ne kem, ki ne kem Õ.)

A mo dern kor azon ban nem se gí ti a 
„hermeneutát”, de erõ nek ere jé vel hát-
rál tat ja. A ti tá ni szub jek ti viz mus ban 
tet szel gõ kor szel lem a va ló di szel lem 
meg té pá zá sa: vég te le ní tett énes ség 
és szer vi lis utilizmus (Mi ért?). Bi zo-
nyos ér te lem ben Balassa kor di ag nó-
zi sa – az üdv tör té net fe lõl – a szá zad-
for du ló schopenhaueri–nietzscheá-
nus vi lág vál ság-iro dal má nak örö kö se. 
Mint örö kös azon ban min dent meg-
tesz, hogy a krizeológia hol om la do-
zó, hol meg-meg úju ló épít mé nyét 
át ala kít sa. A fel vi lá go so dás kár val lott-
ja ként ugyan is – Derridához ha son ló-
an, el sõ sor ban ta lán az õ nyom do ka in 
– be ha tó an ta nul má nyoz za a ne ga tív 
te o ló gia rej tett ha gyo má nyát, a misz-
ti ku sok mû veit, Dosz to jevsz kijt vagy 
Pi linsz kyt – a lát ha tat lan tör té ne tet 
(Ham vas Bé la). Meg kell is mé tel ni a 
Pi linsz ky -pa ra frá zist: így, ahogy van, 
min den jól van. Ezért ér vel amel lett,
hogy még a mo dern ko ri szub jek ti viz-
mus is az üdv tör té net ré sze, ab ból sem-

mi nem lóg ki. Kierkegaard 
pél dá ján szem lél te ti ezt a 
kis kö tet leg ter je del me sebb 
és mind kö zül leg ki vá lóbb 
nagy es  szé jé ben: „Szub jek-
ti viz mus-kri ti ká ja szá mom-
ra csak a szub jek tum szen-
ve dés tör té ne tén mint Is ten és egyes
em be ri eg zisz ten cia ab szurd és új ra
meg új ra ér te lem mel kö ze lít he tõ pár-
be szé dén be lül ér tel mez he tõ.” (Bi zo-
nyos ság he lyett be szél ge tés)

Az es  szé író sze mé lyes hang vé te-
le, val lo má sos sá ga oly kor te ret ad az 
egyé ni sors köz szem lé re té te lé nek – 
mi ként a ta nít vá nyok em lé kei kö zött 
meg bú jik ez a Balassa is, an nak a 90 
perc nek a dra ma tur gi á ja, a min dig jól 
idõ zí tett vis  sza- és rá kér de zés, sõt az 
oda ha tás. Je len kö tet egyik-má sik írá-
sá ban drá mai ki szó lá sok ra buk kan-
ha tunk: úgy a jel leg ze te sen lo ká lis 
ma gyar li be ra liz mus ön el lent mon dá-
sa i ról, mint a ha zai ke resz tény szel le-
mi ség tév út ja i ról. Az Igen, igen, nem, 
nem cí mû rö vid ke írás ezen ag go dal-
mak lajst ro ma, fel sti li zált hang já ból 
már-már la men tá ci ót hal lunk. En nél 
még is fon to sabb nak, az es  szé írás 
szem pont já ból lé nye gibb nek tû nik 
a sa ját sze rep tu da to sí tá sa, a „Ki 
be szél?” el dönt he tet len, di a lek ti kus 
kér dé se. „Mi vel nem va gyok sem val-
lás fi lo zó fia-tör té nész, sem klas  szi ka- 
fi lo ló gus, ez út tal pe dig esz té ta, vagy 
mi cso da sem va gyok” (Bi zo nyos ság 
he lyett be szél ge tés). Ér te ke zõ és szép-
írók egész so rá ról tud juk: az írás gesz-
tu sa mi ként vá lik ön köz lés sé, a sza-
bad dá tett sze mély ki nyi lat koz ta tá sá-
vá. Balassa írás mû vé sze te ezen túl me-
nõ en tá masz ko dik Kaf ká ra, aki imád-
ko zás nak ne vez te az írást. Ril ke is úgy 
fo gal maz, hogy dán hõ se, a toll for ga tó 
Malte Laurids Brigge a pa pír ra imád-
koz za pá ri zsi él mé nye it, hogy nyo mo-
rú sá gos sor sá tól ek kép pen sza ba dul-
jon. Az írás, tá gab ban ér tel mez ve a 
filoszkodás, mi ként azt Balassa em le-
get ni szok ta, cél ját té vesz ti szem elõl, 
ha nincs tét je. Az itt ol vas ha tó es  szék 
nyel vén szól va: „A Szent írás ban se hol 
nincs szó tét nél kü li ség rõl.”

A fi nom elem zés ugyan rá bíz za 
ma gát a „pro vin ci á lis szem pont ok” 
ér vé nye sí té sé re, még sem ál lít ha tó, 
hogy az ér té ke lõ-becs lõ mér leg nyel-
ve alá pénz ér mét rej tett vol na a kor. 
Az írás tu dó (oly so kat han goz ta tott, 
oly kor ha mis han gon meg fo gal ma-
zott) va ló di fe le lõs sé ge mind vé gig 
fenntartatik, fel kí nált vá la szai pe dig – 
mint Balassa ma ga is hang sú lyoz za – 
vá lasz le he tõ sé gek. Az in tel lek tus bel-
sõ hi gi é né irán ti igé nye és fo lya ma tos, 
ér tel mes ön kont roll ja nem mû köd het 
sa ját ere jé nél fog va, kü lö nö sen nem 
egész sé ge sen, szük ség van „a nyil vá-
nos ság ön sza bá lyo zó te ré re”. Balassa 
ezek ben az írá sok ban is szem elõtt 
tart ja az es  szé nek, az es  szé dis kur zus-
nak az eu ró pai ha gyo má nyát, az ér tel-
mi ség nek a po li ti kum kö zös sé gi, sza-
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bad te ré be ál lít ha tó és ál lí-
tan dó önstilizációját és kri-
ti ká ját.

Az esszéma ter mi nus 
Mi ha il Epstejn szó al ko tá-
sa a mitologéma ana ló gi á já-
ra, mi ként ma gát az es  szét 

a mí tosz bi zo nyos mo dern reziduuma-
ként ér tel me zi. Ma ra dé kos sá ga, tö re-
dé kes sé ge azon ban po zi tív: a le zá ró, 
vál to zat lan, be fe je zett mitologémához 
ké pest az esszéma ru gal mas gon do lat-
kép, mely nek bel sõ di na mi ká ja nyi tot-
tá te szi a to váb bi ref le xi ók ra és kö ve-
ti a vi lág vál to zá sa it. Musil is azt ál lít-
ja az es  szé rõl, hogy ugyan nem nyújt 
ki elé gí tõ, az Egé szet érin tõ meg ol-
dást, de egy sor rész meg ol dást tud fel-
mu tat ni. Balassa ta lán leg vi tá li sabb 

esszé má ja a mind két ér te lem ben vett 
dekonstrukció és a mind két ér tel mé-
ben vett hermeneutika bé kí tõ ös  sze-
kap cso lá sán nyug szik. Balassa ezen 
egye sí tõ és je len tõs szel le mi ho za dék-
kal ke cseg te tõ me tó du sa min de nütt 
je len van ér ve lé sé ben, le gyen szó tár-
sa dal mi vi tá ban a po li ti kai sze rep vál-
la lás ról, böl cse le ti fejtegetésben in di-
vi du a liz mus és az én sze mél  lyé va ló 
transzcendentálásának kö ze lí té sé rõl 
vagy te o ló gi ai ér te ke zés ben a ke gye-
lem rõl, mint a vi lág ba zu ha nó ra di ká-
lis dekonstrukcióról.

A Balassa-esszék egyik leg szem be-
szö kõbb sa já tos sá ga, nyel vi szem pont-
ból, a re to ri kai te lí tett ség. Az ön ma gát 
a dis kur zus nak min dig áta dó es  szé is ta 
bi zo nyos nyel vi for du la ta i ban jog gal 

je le nik meg elõt tünk ön ma gát sti li zá-
ló, oly kor a szö veg nár ciz must sú ro ló 
in tel lek tus ként – ugyan ak kor a hely-
 lyel kí ná lás gesz tu sá val ben nün ket 
min dig meg aján dé ko zó Balassa-szö-
vegek nyu gal mas, a fel kí ná lás csend-
jé ben élõ al kal mak. Be szé dük meg-
elég szik a hang ját jó té ko nyan rez gõ-
vé te lí tõ par ti ku lák le be gõ bi zony ta-
lan sá gá val, az zal, hogy még nin csen
kész, hogy nem bol dog ság mon dás. 
„Te hát még min dig »csak« kateku-
men vol nék? Hát per sze, mi más is.” 
(Szó sze rint szót la nul.)

(Vigilia Köny vek, 2006)
Fü löp Jó zsef


