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Az erősebb lét vonzásában

Balassa Péter „esztétikai alagútja” előtt

A bálna tekintete

Talán nem véletlenül adta éppen Balassa Péter Tarr Béla kezébe a 
Sátántangó kéziratát, hiszen a Tarr-féle mozgóképes univerzum, 
valamint a Krasznahorkai László által kialakított különutas pró-
zanyelv működési elve is ugyanabból a jobb híján „új komoly-
ság”-nak nevezett esztétikai kihívásból eredve nyeri elévülhe-
tetlen energiáit, amely (akár írói, akár tanítói aurájában) magát 
Balassát is mindvégig a rilkei áthallású erősebb lét vonzáskörében 
tartotta . A különös jelentőséggel bíró, avagy azzal felruházott ko-
incidenciák egyébként is kiemelten fontos szerepet kapnak nála; 
főként a Halálnapló szövegszervezési indíttatására, idevágó pasz-
szusaira gondolok, de a Végtelen beszélgetés című kötetbe gyűjtött 
interjúk is tanúságot tesznek intuitív íráskészségéről, életvezeté-
séről . „Én a saját életem mítoszában sok rejtélyes összecsengést 
találtam időpontok, események, találkozások között, amelyek 
valamiféle kapcsolatban állnak a szellemi és lelki sorsommal (…) 
nem csak »vélekedem« vagy »hiszek benne«, hogy történések, 
dátumok, helyzetek, amelyek látszólag függetlenek tőlem, igenis 
vonatkoznak rám, kapcsolatban állok velük, és jelentenek valami 
erőset, mutatnak valamit, amire nincsenek szavaim .”1 

Az élet mítoszának képzete, illetve a szellemi-lelki sors ösz-
szekapcsolása egy szavakon túli, erősebb jelentéssel párhuzamot 
mutathat a fiatal Lukács György A lélek és a formák című művének 
egyes – a kritikusról, az esszéistáról, azaz „a kísérlet emberéről” 
szóló – kitételeivel . „…ez a forma, ez az életből, az életszimbó-
lumok szimbolizáltan látásából nőtt valami, új valósággá lesz, 
külön életet kap ennek az élménynek az erejétől . (…) A belső és 
1 Függetlenül, de nem semlegesen (Beszélgetőtárs: Budai Katalin), in Végtelen 

beszélgetés. Interjúk (Balassa Péter művei 2.) Új Palatinus Könyvesház, Buda-
pest, 2004, 219 .



a külső, a lélek és a forma misztikus pillanata ez, mely éppen 
olyan misztikus, mint a tragédia sorspillanata, mikor a hős és a 
sors, vagy a novelláé, mikor a véletlen és a világtörvényszerűség, 
vagy a versé, mikor a lélek és a tájék érnek össze, és nőnek ösz-
sze új, egymástól a múltban és jövőben többé elválaszthatatlan 
egységgé .”2 Vagy: „Mert valóban az esszéistának teremnek meg 
ítéletének mértékei, de nem ő az, aki életre hívja és tettre készteti 
őket: az esztétika nagy értékmeghatározója, a mindig közelgő, a 
soha meg nem érkezett, az ítélni egyedül hivatott, ő sugalmazza 
az esszéistának értékeit .”3  De milyen élményről is lehet szó, ami-
nek elementáris ereje egy egész sorsvázlat bűvkörét meghatároz-
va oldja magába a személyes lét adottságait, képességeit? És ki 
az életre hívója, sugalmazója mindennek, ki az, akinek – szintén 
Lukács szavaival – a kivonuló, pusztában prédikáló valaki (jelen eset-
ben az írói-tanítói hivatástól hajtott – ugyancsak jobb szó híján 
esztétának nevezett – valaki) a saruját sem méltó megoldani? 

Farkas Zsolt A Halálnapló mondatairól című, provokatívan 
éles kritikájában4 Balassa „nyelvi magatartását” szónokiasnak, 
prófétikusnak, apodiktikusnak és teátrálisnak tartja, amely vé-
lekedés több szempontból is reprezentatív lehet – mind a fen-
tebbiek, mind pedig a kritizáló szerző attitűdjét, stílusát, a kriti-
ka gesztusértékének, megközelítésmódjának tágabb kontextusát 
tekintve . A számon kérő fellengzőséggel fellépő Farkas részéről 
úgy tetszenek túlterheltnek, értelmezhetetlennek, elidegenítően 
elitistának az általa szételemzett szövegegységek, hogy interp-
retációs pozícióját (magát?) frusztrált cinizmussal eleve a nem 
beavatottak közé sorolja; hasonlóan kényszerű kelletlenséggel te-
szi ezt, mint a hírhedt Meghalt a Főítész, elmúlt a rút világ! című 
pamfletszerű nagyesszé5 szerzője, Bán Zoltán András, mikor ot-
romba sértettséggel araszol ki a (számára) Balassa által megtes-
tesített „kritikus pápa” árnyékából; talán az ún . Lukács-iskola 
egyes képviselői is efféle elhatárolódó mozdulattal legyinthettek 
a kezdetben körükben megforduló, hozzájuk képest kevésbé ki-
képzett, bizonyára világnézetileg is elhelyezhetetlen, indulófél-
ben lévő bölcsészre… Vagyis a tágabb kontextus kényre-kedvre 
árnyalható, ugyanakkor egyszerűen át is világítható . 

Például egy további idézettel, az Örley-kör írói társaságának 
„szellemi közeljövőnk” tematikájú összejöveteléről, 1986-ból, 
Balassa felszólalásából: „Abban az irodalomban, amire most kö-
rülbelül közmegegyezés-szerűen gondolunk, egészen jól men-
nek a dolgok, és mindez nagyon jó – művek, művek, művek… 
Én azonban néhány műtől eltekintve hiányolom a tragikus em-
bert, a válságát megnevező, néma végzetet mégis szóra bíró em-

2 Lukács György: A lélek és a formák. Kísérletek, sorozatszerkesztő: Mesterházi 
Miklós, Napvilág Kiadó – Lukács Archívum, Budapest, 1997, 20 . 

3 Uo . 30 .
4 Farkas Zsolt: A Halálnapló mondatairól, Holmi, 1994/8 . 1206–1220 .
5 https://litera .hu/magazin/kritika/ban-zoltan-andras-meghalt-a-foitesz-

elmult-a-rut-vilag .html (Utolsó letöltés: 2020 . 08 . 29 .)
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ber jelenlétét; egyszóval a kisszerű hanyatlásunk mélyén rejtőző 
elképesztő jelentőséget és nagyságot, hiányolom a méltatlan kö-
rülmények és saját méltatlanságunk méltósággal való viselését, 
a méltóság visszaszerzését mint művészi problémát .”6 Farkas 
Zsolt szemantikai boncasztala, Bán Zoltán András drabális kifa-
kadásai vagy a lukácsisták levegőtlen szalonja esetleg jó (értsd: 
eléggé kisszerű) példák lehetnek arra, hogy milyen közegellen-
állás ellenében formálódott az a magatartás és nyelvezet, ame-
lyet egy felszínes, szűklátókörű beszédmód a részletek szintjén 
illethet ugyan apostolkodással, pozőrséggel, modorossággal, na-
gyotmondással, végső soron azonban mégsem kezdheti ki annak 
– ha nem is az igazságát, de – érvényességét, hit(el)ét, a szóban 
forgó szerző kifejezésével élve: meghívás-jellegét .

Krasznahorkai–Tarr világához visszatérve még egy pillanat 
erejéig: Az ellenállás melankóliája című regényből készült, 2000-es 
Werckmeister harmóniák című Tarr Béla-film központi motívuma 
a ’61-ben Budapestre is megérkező, guruló bádogkolosszusba 
zárt, kitömött bálnatetem, amit Krasznahorkai László kiskamasz 
fejjel járt körbe anno a gyulai Kossuth téren: „…megálltam egy 
pillanatra, csak néztem a bálnát, próbáltam az egészet befogni a 
tekintetemmel, és mikor sikerült, nem gondoltam én már sem-
mire, nem akartam és nem is lettem volna képes megnevezni, 
hogy akkor mi is ez, amit érzek, hogy tényleg, akkor részvét? 
vagy micsoda? (…) Akkor egy szót sem, most azonban már igen, 
el tudom mondani, mi történt ott velem, s azt hiszem, a többi-
ekkel is akkor hatvan- vagy hetvenvalahányban, mert ma már 
világosan meg bírom nevezni, hogy ez a bálna, ahogy ott feküdt 
a gerendázaton, a gyönge fényben, mintegy bevezetett a szomo-
rúságba, engem s talán a többit is, csak néztem a bálnát, ahogy 
csoszogtam körülötte a bűzös szerkezet belsejében, és végtelen 
szomorúság tört rám…”7 A filmbéli jelenetekben a messzi óceánok 
küldöttjének szeme talán még beszédesebb, mint amit a Théseus-
általános sorai sugallnak… 

Balassa a filmről írott kritikájában a következőképpen kom-
mentálja mindezt: „A sötét konténeren belül, mint a misztikus 
jósda barlangszerű belsejében, Valuska pillantásával nézve a 
bálna szeme maga lesz a titokzatos, rejtőzködő, túl sokat mon-
dó lényeg és ítélet a dolgok s az emberek fölött, maga a para-
noid sokat sejtetés, a kozmikus, okkult, mögöttes erők »látó és 
bölcs« megjelenése . (…) A film végén azonban, a semmit-sem-
tudás világosságánál elénk kerül, amire – közelebb húzódva Esz-
ter György szemléletéhez – egy ideje már számítottunk: eleve, 
»kezdettől« egy ormótlan, preparált totem-tetem vak szemének 
a filmezése…”8 A meghívás ezen metafizikai paradoxonra épü-
lő alakváltozata talán elvezethet a Balassa-féle megszólalásmód 

6 Emléktöredékek egy Tanítóról (rendező: Katona Zsuzsa), 2004 . 
7 Krasznahorkai László: Théseus-általános (Titkos akadémiai előadások) . Szépha-

lom Könyvműhely, Gödöllő, 1993, 18–19 .
8 Balassa Péter: Zöngétlen tombolás . Werckmeister harmóniák, Filmvilág, 2001/2 . 
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forrásához, gyújtópontjához, ahonnan (a már csak kiszolgálta-
tottságukból fakadóan is mindenféle bennfentességet nélkülöző 
elhivatottak előtt, a szellem vesztőhelyein túl) már egyenes út ve-
zet – Simon Weil nyomán – a szépség labirintusának bejáratához; 
avagy ahhoz a Balassa által is bejárt esztétikai alagúthoz, mely-
ben – Pilinszky szavaival – „eltévedni sem lehet már” .

Az alagút, a nagy szerelem, a csodálkozás

„Ne habozzunk levonni e radikális esztétika következményeit . 
Tételezzük fel, hogy a progresszív művészet belesimul a kegyet-
len és csúnya világ egyetemes simulacrum-rendszerébe . Vagyis 
katasztrofálisan rossz világban katasztrofálisan rossz művet kell 
írni”9 – szól a Farkas Zsolt-kritika sokatmondó zárlata, amely 
valamilyen körmönfont módon (asszonáncként bár, de) rímel 
a bírált némely megnyilatkozására . „Mondhatatlanná váltak a 
dolgok, illetve egyre több mondhatatlan mondatot mondanak ki 
– a Szó kultúrája már rég a Szó civilizációjává változott, amely-
ben a szavak mennyiségi növekedése jelentőségük kihunyásával 
látszik egyenesen arányosnak .”10 A jelentőség elhalványulásá-
nak posztmodern kori fejleménye valóban közrejátszhat abban, 
ahogy az akár szakmai (professzionálisan irodalmi) szócséplés 
különböző módozatai minduntalan erőt vesznek az eredendő 
szóvá tétel, vagyis a realitás autentikus-autonóm nyelvre fordí-
tásának szándékán . Ez a neveket, fórumokat, véleményformáló 
csoportokat felvillantó, ám szinte anonim túlerő, a mondható el-
inflálódásának írástudóktól hemzsegő zsibvására pedig baljós, 
egyben megrendítő harmóniát áraszt .11 A posztmodern (korszellem, 
irodalmi irányzat, létmód stb .) mint olyan, nem utolsósorban ez-
által a túlerő által vált akceptált apokalipszissé, amelynek  (f)el-  
fedésekor a művészi-mitikus észjárás azon nyomban blöffé, elimi-
nálható (nagyravágyó) semmitmondássá degradálódik; holott 
– a Gutenberg-galaxison túli vizuális kultúrában, a vetített, vé-
geláthatatlan digitális képek között – a szimulákrum ellenében 
mégiscsak a valóságvonatkozás legelemibb kifejezőrendszere, 
a játékba hozott – ugyanakkor önmagát nem kijátszó – beszéd 
léphet fel (a „Kezdetben vala az Ige” nem feltétlenül teológiai 
tartalmi foglalatával, hanem a kimondás–megszólítás–kérdezés 
revelatív hatásával, teremtőerejével) .

Ennyiben radikálisnak, progresszívnek is mondható Balassa 
Péter korántsem simulékony, a sokrétűen felismert katasztrofális 
világhelyzetet a legkevésbé sem legitimizáló életművének meg-
annyi kísérlete; mert még a kevésbé sikerült szövegek, gondolat-
futamok is olyan szellemi közösséget invokálnak, amely ugyan-

 9 Farkas, i . m . 1220 .
10 Balassa Péter: Töredék a korszellemhez, in uő: Szabadban, Liget Könyvmű-

hely, Budapest, 1993, 72 .
11 A kiemelések a már idézett Werckmesiter harmóniák-kritikából valók .



azon metaforma megképzésében találja meg, ha nem is „közös 
érzékét”, de közös többszörösét . (A „metaforma” Pilinszky Já-
nos sajátos kifejezése: az ideális mű imaginárius, esztétikai kép-
zetét jelenti, amelyet az azt közvetítő, avagy elvétő alkotó alul- és 
felül- is írhat, de teljes valójában „láttathat” is akár .) Balassa a 
regény- és filmbeli bálna tekintetében – miként egyre mélyülő 
alagútban – egyszerre látta meg a vakságot és az igézetet; ami-
képpen egyszerre járta a hit és a kételkedés sivatagát, s próbálta 
komplementerré tenni életének különböző anomáliáit – szemmel 
láthatóan mindig a közössé avatott, körülírt metaforma szellemé-
ben . Pályafutása viszont az utókor számára „csak” nagyvonalú 
példázat lehet (a mögötte húzódó láthatatlan történetnek csak 
töredékeit ismerhetjük), ilyen jelmondatokkal: „Hátat fordítva 
odamutatni”; és efféle hívószavakkal: névtelenség, önismeret, szo-
lidaritás, áhítat, nagy szerelem, lamentum, csodálkozás… és persze az 
alagút, amely egy televíziós beszélgetés alkalmával a budai alag-
úttal azonosítódik; amin azért is kell végigmenni újra meg újra, 
„mert meg kell tapintani azt is, ami rossz” .12 

Balassa bölcsészetbeli tapogatózása törvényszerűen torkollik 
olykor szélsőséges reakciókba (lásd Mándy Ivánhoz írott levelét 
1987-ből, Leuvenből): „Itt minden tökéletes, minden sok, minden 
nyomasztóan jó . Nem nekünk való . Még a rossz is tökéletes . És 
persze üresen kellemes, tragédiátlanított és mélység nélküli . Itt 
van egy akkora és olyan színvonalú egyetem, mint Cambridge, és 
a legjobb professzorok ötvenszer képzettebbek és műveltebbek, 
mint akár én, akár más odahaza, de beszélgetni velük körülbe-
lül egyenlő az álomkórral . Olyan kedvesek, olyan szakemberek, 
olyan technicisták, és annyira nem gondolnak semmit . Ők a leg-
jobbak . Leuven kisváros, ámde: 46000 egyetemistája van, ötszáz 
kocsmája és negyvenhét temploma . Tökéletesen fáradt vagyok, 
mert itt a fáradtság is tökéletes . Kedvesen összeomlott állapot-
ban vagyok, de ez se komoly . Semmi se, csak a régi, a volt . A régi 
telefonszámok, az apám, a cetlijeid, a régi zene, meg azok a sze-
relmek, amelyek soha nem teljesedtek be . Kérlek szépen, tudó-
síthatlak arról, hogy az Elbától nyugatra már tényleg nincs Isten . 
Annyira se, mint nálunk . Függetlenül attól, mit gondolunk róla, 
»hisszük-e« (a kérdés fölösleges): ez nagy baj . És »ezek« nem is 
tudják róla, hogy baj, s hogy ekkora .”13 A levél befejezése csak 
még megejtőbbé, teljesebbé teszi a képet: „Sietek vissza szörnyű 
és elviselhetetlen szülővárosunkba, mindkettőnk Budapestjére 
december közepén . Erősen és szívem mélyéről gondolok Rád . 
Apámnak meg üzenem, ha beszélsz Vele: nincs igazán jól a fia .”14 

12 https://www .youtube .com/watch?v=PMsNtXknUKA Ezredvégi beszélgetések . 
Kérdező: Orsós László Jakab . (Utolsó letöltés: 2020 . 08 . 29 .)

13 Balassa Péter levele Mándy Ivánnak, Vigilia, 1982/4 . 283 . Balassa Péter édes-
apja – a keltezés szerint – ekkor már tizenhárom éve halott volt . A levelet 
közreadta Darvasi Ferenc . Lelőhelye: http://epa .oszk .hu/02900/02970/00920/
pdf/EPA02970:vigilia_2017_04_282-284 .pdf)

14 Uo . 284 .
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A tanítás – amit ő maga, belül, drámai szituációként élt meg 
– tartogatta talán azt a többletet, amit a „féken tartott feszült-
ség” ideiglenes kioldódásának is nevezhetünk . (Erről tanúsko-
dik az Emléktöredékek egy Tanítóról című, volt tanítványokat meg-
szólaltató dokumentumfilm, Katona Zsuzsa rendezésében) . Az 
esztétika vagy tágabban a beszélgetés kultúrájába ágyazott bölcsé-
szet szép öncélúsága nála érzékelhetően a végső dolgok felől való 
megbizonyosodás vágyához vezetett, bibliai szóhasználattal: a 
reménylett dolgok valósága felé terelődött . „A jó gondolatnak teste 
van, tehát fáj, s ez az, ami nem teszi lehetővé a bizonyosság vala-
miféle szenvedésnélküliségét . De épp ez a fájdalom a tét . Mert a 
tapasztalás mint az ember szabad, szellemi, nagyon is eszes cse-
lekedete – helyzetünk tétje a Földön”15 – írja A jó tapasztalás című 
esszéjében, egy korszakok válásából kibomló, kataklizmáktól 
terhes, mégis tragédiátlanított, történelem utáni, mélység nélküli 
korban; amikorra a késő modernitás utolsó képviselői is eltűntek 
már – Beckettől Tarkovszkij-ig – ama labirintus mélyén…, ahová 
látszólag senkit sem tessékel már szelíden befelé senki . Mégis: 
„Minden hermeneutika valamely tanítványé, illetve tanítványi 
közösségé . Maga a hermeneutika, amennyire a hírvivésből, az 
üzenet hermészi mozgásából keletkezett: eleve tanítványi mes-
terség, amelyben nincs őseredeti, legelső mester és nincsen utol-
só, végső tanítvány . (…) A hiányzó, itt nem lévő, de rajtunk, ben-
nünk, mindig előttünk áthaladó igazság (pascha), a szabadulás: 
a tanítványok szabadító mestere . Az, aki szüntelenül megjön és 
eltávozik .”16

Szabadban

A posztmodern utáni (egyes irodalomtudósok meglátása szerint 
„metamodern” sajátosságokat is magán viselő) kortárs művésze-
ti felhozatal szemmel láthatóan igencsak áttekinthetetlen mintá-
zattá áll össze, elkülönböződő poétikákat sorjáztat – de mintha 
mindez egyre kevésbé jelentene sokszínűséget, sőt a tendencia 
sok esetben az alkotói horizontok homogenizálódása, egysíkú-
sága felé mutat, a globális kultúra diffúziója mentén pedig alig 
találhatunk valamit az elsajátítható/megosztható közös többszö-
rösből . Nem lehet véletlen, hogy a hetvenes–nyolcvanas években 
rendkívül aktív, a társadalmi változásokra is igen érzékeny Ba-
lassa Péterről megdöbbentően kevés szó esik az úgynevezett iro-
dalmi életben, s mintha az általa képviselt szellemiség egy ideje 
még az általa formált esztétikai tanszékről is eltűnt volna .

A régóta meddő, köntörfalazó kritikusviták és a többnyire 
érdektelen egyetemi konferenciák bár jelentékeny (élet)műveket 
járnak körül, mégsem sikerül a felhalmozott tudásanyagot a va-
15 Balassa Péter: A jó tapasztalás, in uő: Szabadban, i . m . 156 .
16 Balassa Péter: A tanítvány hermeneutikája . Csokonai Kiadó, Debrecen, 2001, 
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lóságra vonatkoztatni, hovatovább valamiféle eszmélkedés alap-
zatává tenni . A művészet szép öncélúságból mintha öncélú szép-
séggé vált volna az önjelölt költők és írók szövegvilágában, nem 
mellesleg személyes, identitáskényszertől terhelt köznyelvében . 
A kultúra és a közélet határterületein pedig teljes mértékben el-
képzelhetetlen egy olyan magas színvonalú vita, amit például 
Balassa Csengey Dénessel folytatott a bizonyos formában máig 
élő urbánus–népi álellentétről . A beszélgetés kultúrájának válsá-
ga nyilvánvalóan lehetetlenné teszi az európai szellemi örökség 
naprakész, kölcsönösen felismert, integrálható mintázatainak 
szintézisét; tehát a független, ideológiamentes vélekedés és élet-
vezetés, valamint közösségi szolgálat produktivitásának lehető-
ségét . Az e szövegben is homályos kontúrokkal ellátott erősebb lét 
így szinte megközelíthetetlen távolságba kerül . 

„Nekem az az érzésem, hogy mélyponton vagyunk, ami elké-
pesztő követelményeket állít az emberi lény elé, a gondolkodás, 
az ötlet elképesztő önfelülmúló épségét, mert a mélypont új tisz-
tánlátást, újraértelmezést, új világosság lehetőségét is megnyit-
ja”17 – mondja Balassa . Az a fajta szabadságfok pedig, amit a fen-
tebb idézett, hivatkozott műveivel elért, továbbra is ugrásra váró 
magaslatot, megmerítkezésre hívó mélységet jelenthet . „Mert ha 
a régi jelentések eltűntek, ez azt jelenti, sokakban közeledik már 
a szó, a szavak új értelmének megnyílása, az új nyitottság, az új 
kérdezés…”18 E könyvek (és az egyetemi órák emlékezetének) 
jelentősége egyáltalán nem a korábbi szakmai presztízs vagy 
az „apostoli” alkat (néhány elérhető felvételről máig érzékelhe-
tő) aurája felől hitelesíthető – az erősebb lét iszonyú és szépséges 
vonzáskörében ugyanis valószínűleg ezek a külsőségek lefoszla-
nak az emberi formátumról .  Hiszen ott minden kiderül, minden 
együtt áll és minden összecseng . Akárcsak a kivételesen tiszta 
álmokban . „Minden jó . De mégse mondható, hogy minden jó . 
Látni és nem remélni . Mind egyek leszünk, és mintha ez több 
lenne hajszállal, mint az, hogy szabad vagyok .”19

*

Ha – mint egy elfeledett, visszatérő álomban – lomha lassúság-
gal begördülne megnevezhetetlen városunk főterére ama bádog-
kolosszus, és a bálna foszlott teteme újra körbesétálható lenne, 
vajon ki merészkedne a közelébe? Ki nézne bele a szemébe, s 
ki indulna el tekintetének sötét alagútjában? Majd felébredve ki 
változtatná meg éltét? Végül: kicsoda lelné meg, mielőtt egy még 
vakabb és örök cethal szájában – kilépve a bádogkonténerből, 
valahol a várakozó-szétszéledő tömegben – végleg eltűnne… a 
régi hangot?

17 https://www .youtube .com/watch?v=PMsNtXknUKA Ezredvégi beszélgetések . 
Kérdező: Orsós László Jakab . (Utolsó letöltés: 2020 . 08 . 29 .)

18 Balassa Péter: Miért? in uő: Szabadban, i . m . 67 .
19 Balassa Péter (felolvasott) szövege az álomról . Lásd: Emléktöredékek egy Taní-

tóról (rendező: Katona Zsuzsa), 2004 .
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