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Nádas Péterrel a világ körül

ÍRTA ÉS FÉNYKÉPEZTE: S. TAKÁCS ANDRÁS 

Állandó utazási szerzőnk egész évben járja a világot, és sokszor vele tartanak Nádas Péter 
kötetei is. Rendhagyó, személyes képriport az író 75. születésnapjára Marokkótól  
a Maldív-szigetekig.
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SAN DIEGO, KALIFORNIA (USA)
Legközelebb egy cikkemmel jelentkeztem nála, a BBC-nél 
és a CNN-nél töltött nyári gyakorlatomról szólt. A Nép-
szabadságba szánt kolumnás riportot bekezdésről bekez-
désre kijavította, átszerkesztette, javításaihoz megjegyzése-
ket fűzött, és visszaküldte e-mailben. A korrektúrától pirosló 
Word-dokumentumból rengeteget tanultam az írásról és az 
újságírásról, de Nádas Péterről is. A világhírű író vette a fá-
radságot, és egy alig húszéves újságírótanonc szövegével fog-
lalkozott órákon át.

ANSE VICTORIN,  
SEYCHELLE-SZIGETEK 
Nádas Pétert a filmművészeti egyetem hallgatójaként ismer-
tem meg személyesen. A magyar irodalom németorszá-
gi megítéléséről szóló vizsgafilmembe kértem tőle interjút. 
Három órát autóztunk az egyik osztálytársammal, mire a fa-
lujába, Gombosszegre értünk. Itt föl kellett hívnunk, hogy 
merre tovább. A következő néhány percben könyvbe kíván-
kozó tájleírást és útvonaltervet kaptunk telefonon, míg le nem 
parkoltunk a kertje előtt. A híres körtefa alatt várt minket.



BRIT COLUMBIA, KANADA
70. születésnapján Svájcban köszöntöttük fel, ahol egy ki-
állításon dolgozott „a szöveg, a kép és a gondolat közti át-
járásról”, életműve képi gyökereiről. Amikor beléptünk 
a művészlakásba, azzal kezdte, hogy megmutatta, hogyan 
mozogjunk, hogy a manzárdtető keresztül-kasul futó geren-
dáiba be ne üssük a fejünket. Itt dedikálta a Párhuzamos tör-
téneteket, az első kötetet nekem, a másodikat kettőnknek, 
a harmadik nem volt velünk, túl nehéz lett volna a poggyász.

MAZUNTE, MEXIKÓ
Egy áprilisi napon elhívott Kocsis Zoltán székfoglaló hang-
versenyére a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiá-
ra. Ő tartotta a serlegbeszédet: elbeszélő költeményt szavalt 
a szabadságról. Itt mutattam be neki Cseke Esztert, akivel 
már két éve jártuk a világot az On The Spot filmjeit forgatva. 
Amikor Eszter egy pillanatra mással beszélt, Nádas Péter azt 
mondta nekem: „Úgy néznek ki, mint férj és feleség.” Négy 
évvel később összeházasodtunk.

SERENGETI NEMZETI PARK, TANZÁNIA 
Épp akkor olvastam Az égi és a földi szerelemről című esszéjét, amikor szakított velem az 
első barátnőm, és azt hittem, vége a világnak. A kötet alapja Nádas Péternek a Fidesz Akadé-
mián tartott előadása volt a „nemi szerepek és a nemek princípiumai” témakörében, 1989-
ben. Hogy Magyarország mai vezetői mit értettek meg Nádas mondandójából, nem tudha-
tom – legfeljebb sejtem –, bennem mindenesetre rengeteg kérdés maradt. A szerző – látva 
szerelmi bánatomat – privát író-olvasó találkozót tartott egy budapesti étteremben. Bable-
vest és túrógombócot ettünk.
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SKOURA OÁZIS, MAROKKÓ
Az íróasztalom fölött ma is bekeretezve őrzöm egy levelét, 
a Financial Times kritikája és a Ferenc pápától kapott va-
tikáni érem mellett. Az egyik filmünkről írta. Nyilvánvaló, 
hogy pontosabban látta, amit nézett, mint bárki más. Olyan 
precizitással írta le munkamódszerünket, mint a harangön-
tést Az élet sójában. Amikor egyszer nálunk vacsorázott, és 
látta a falon, tapintatosan úgy tett, mintha ott sem volna. In-
kább Eszter brokkolikrémlevesére terelte a szót, amely nem 
vehette fel a versenyt Magda receptjével és a gombossze-
gi kerti brokkolival. Ekkor mondtuk el neki, hogy gyere-
ket várunk.

ALIFU-ATOLL, MALDÍV-SZIGETEK
Eszterrel egy egészen őrült tempójú év után elhatároztuk: hogy ne égjünk ki, három hónap-
ra kiszakadunk a munka körforgásából, „sabbaticalra” megyünk. Felmerült az is, hogy írni 
kezdünk, de Nádas Péter lebeszélt róla, azt mondta, majd tíz év múlva, amikor lesz már kellő 
távolság, rálátás. Ekkor olvastam el a Párhuzamos történeteket. A kötetek borítóján egy-egy 
röntgenfelvétel látható. Az 1500. oldalra én is úgy éreztem magam, mint akit átvilágítottak. 
Nádast olvasni olyan, mint egy könyörtelen, tűpontos lelki CT-vizsgálat.

LAKATLAN SZIGET, INDIAI-ÓCEÁN
Néhány hónapja, a harmincadik születésnapomon az első 
e-mail, amit megnyitottam, tőle érkezett. Felajánlotta, 
hogy tegeződjünk. Isten éltessen, kedves Péter! F




