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„Ez a párbeszédkísérlet kivételes helyzet, hogy élőbeszédben ilyen élesen,
lemeztelenülve beszélek a dolgaimról, hiszen ez valóban nem alkati
sajátosságom. Olykor nehezemre is esik, s eltölt a kétely, mi a fenének
hagyom magam kifaggatni...“ (Mészöly Miklós)

„...Más kérdés persze, van-e bátorságunk, s mennyire tudunk kérdezni.
Mennyire vagyunk fecsegők, mennyire céltudatosak, illetve naivak. Mert az,
aki kérdéseivel adja a bölcset, aki nem vállalja, hogy szinte semmit sem tud,
az előtt nem nyílik meg a mesélőkedv.“ (Szigeti László)

 

   Első nekifutásra (olvasásra) két egyenrangú fél beszélget – ami persze könyvnyi terjedelem esetében másként lehetetlen volna – az
életről, az irodalomról, a művekről, az alkotás módszereiről, olyasmiről tehát, ami Mészöly Miklós olvasóit érdekelheti. Elvileg
ilyesmiről, hiszen gyakorlatban a 242 oldal terjedelmű nyomtatott szöveg pontosan fedi a címet. Párbeszédkísérlet. Egészen a
Buddha mosolyát felvonultató utolsó mondatokig érezni lehet, hogy Mészöly nem hisz igazán a beszélgetés sikerében, eleve a két
ember közötti dialógusban. Ennek ellenére mégis igyekszik, kötélnek áll, de időnként azért kifakad, reflektál a válaszadás
nehézségeire. Mészöly Miklós és az olvasó szerencséjére Szigeti László, a partner agilis és profi kérdező, kézben tartja a
beszélgetés fonalát. Láthattuk már a Hraballal készített interjúregény esetében is, aki azért jóval könnyebb „eset“ lehetett, mint
Mészöly. Szigeti ügyes húzással a Mészöly-könyv elején több ízben is bedobja az életrajzi párhuzamokat (mindkettő jogász,
gyermektelen, természet- és állatszerető), remek fogódzókat nyújtva ezzel Mészölynek, aki szívesen beszél a Hraballal eltöltött rövid
időszakról. (Kettejük kapcsolatát-találkozását szintén Szigeti szervezte meg...) A párhuzam fő motívuma egy hasonló édesanya-
élmény, a vidéki Bovaryné-szerep, amely mindkettőjük életére hatással volt. (Sőt, mindhármójukéra, hiszen Szigeti éppen ezért
viseltetik rendkívül empatikus érzéssel ezen életrajzi tény iránt.) Szigeti azonban éppen ezekkel a hiteles életrajzi zsebcselekkel
próbálja Mészölyt kimozdítani a személyesség elől elzárkózó pozíciójából. Pedig Mészöly nem könnyű alany, mindvégig bölcs és
mértéktartó marad, visszafogottan mesél az életéről – nem olyan közvetlenül, parttalanul áradóan, mint Hrabal. Viszont remekül
szintetizálja az esszéiből már ismert gondolatait a beszélgetés szintjén, a tőle megszokott áttételekkel ugyan, de viszonylag
könnyedén és oldottan, azaz letisztultan. Megnyilatkozásai rendkívül hullámzóak (tehát beszélgetésszerűek), néha közlékenyebb,
utána viszont – mikor észbekapott? – indokolatlanul rövidre zárja válaszait. Érthető – és becsülendő – módon, nem akar fecsegni.
Mondatait – ez főként a könyv elején érzékelhető – mintha nyomdakészen szeretné megfogalmazni. Szigeti viszont szívósan
próbálkozik, nem hagyja, intelligensen és agresszivitás mentesen igyekszik kihúzni belőle személyes élményeit. A siker mozaikszerű,
tehát az olvasónak kell összeraknia. Ennek ellenére is szórakoztató azonban e kérdés-felelet sorozat, hiszen nem egy didaktikus
mester-tanítvány viszony bontakozik ki a beszélgetésből. Mészöly „helyből“ elutasítja a mesteri kinyilatkoztató pozíciót-pózt, s hagyja
hogy Szigeti irányítsa-inspirálja a dialógust. Néha egészen elfeledkezik magáról és visszakérdez, hogy pl. Szigetinek volt-e hasonló
élménye. Érdemes e beszélgetés gördülékenységét összehasonlítani A pille magánya- vagy A tágasság iskolájabeli interjúival,
jóllehet az azóta eltelt időben Mészöly személyisége is alakult, miként szépprózája, ő is „áradóbbá“, közlékenyebbé vált. (Tehát nem
kizárólag Szigeti érdeme e könyv ilyen formátumú megvalósulása.) Másrészt, az öt évvel ezelőtt készült Hrabal-interjúban még ő is
sokkal távolságtartóbban kérdezett, ami persze nemcsak az idő függvényében értelmezhető, hanem a kapcsolat minőségében is.
Mészölyhöz érezhetően közvetlenebb, baráti szálak fűzik.
   A beszélgetés a családfától, a családi háttértől indulva nagyon hamar, tíz oldal után eljut, az egyik állandó mészölyi témához, a fikció
és a valóság viszonyához, igaz, csak belekapva és érintőlegesen, hogy egyre szűkülő körökben, később újra és újra visszatérve,
kifejthesse véleményét. E beszélgetés bipolaritása jellemzően a következő pillanatokban-lapokon azonban ismét a családi életéből
villant fel fragmentumokat, amelyekből például kiderül, már akkor is kényszerű kívülállás jellemezte. A személyes élmények
meséléséből pedig rendszeresen visszacsúszik a bölcselő pozíciójába. A saját háborús élményei kapcsán mondja el, miért nincs jó,
magyar háborús regény, s miért nem tudta megírni a sajátját. A vesztes és a győztes pozíciója egyértelmű, mondja, a
megtámadottaké erkölcsileg pozitív, a „főbűnös“ pedig öntisztuló művészetet tud produkálni. De a háborús bűnrészesség pozíciója, a
miénk, abszolút problematikus stb. Ahogy azonban az életrajz nyomán haladva elérkeznek a pályakezdő Mészölyhöz, érintőlegesen
folyton felbukkannak az életmű környéki dilemmák. Állandóan visszatérő motívum az alkotómódszer elemzése és körülírása, az élet és
mű elválaszthatatlanságának hite, a valósághoz, mint igazsághoz való ragaszkodása, a személyes történetek háttérbe szorítása,
erotikus viszonya a természettel, a másság hirdetése és elfogadása, erősen racionalista beállítottsága ellenére az élmények fontos
és előhívő jellege, a nyelv, mint otthon és haza... Ezek valóban olyan fogalmak egy író eszköztárában, amelyekhez több ízben is vissza
kell/lehet térni, vissza- és előrelapozni a következő utalások függvényében. Vannak azonban olyan személyekről szóló megállapításai
és anekdotái, amelyek oldják és felületes olvasásra is alkalmassá teszik ezt a beszélgetéskönyvet. A két legjellegzetesebb ilyen alak
Füst Milán és Hamvas Béla, mint a másság reprezentatív (számára analóg?) lovagjai. Hamvast azért tiszteli, mert az egyetemes
tradíciókat szubjektív módon, „én-centrikusan“ meri feldolgozni, Füstöt pedig az irodalmi életben kivívott sajátos pozíciója miatt. Egy
Mészöly által megélt történetben is felidéződik alakja. „Feleségem doktorátusi meghallgatásának az egyetem részéről ő volt az egyik
opponense, és az öreg a rá jellemző autoritárius megoldással telefonon közölte, hogy reggel menjek el érte abba a szállodába,
amelyben lakott, és vigyem be őt taxival az egyetemre. Hitelesítendő az öregségről írt eszmefuttatásait, azzal érvelt, hogy fáradt és
nagyon megöregedett, iszonyú nehezen mozog, s erre olykor-olykor még rá is játszott. Aztán egy váratlan pillanatban, amikor nem
néztem oda, úgy ugrott föl, mint ifjú balett-táncos korában. A sajnálatra és tiszteletre méltó megöregedett professzor szerepét nekem
is eljátszotta, majdnem úgy, ahogy a megfáradt zsenit a szigligeti Zsuzsannák között, kicsit mégis másként. Indulás előtt a szálloda
éttermében rendelt reggelit, s miután a pincér behozta a menüt, Füst a bájos gusztustalanság határán lebegő színjátékba kezdett.



Először a vajkockát kézzel a szájába tette, a felét leharapta, s minden nélkül rágta, megmaradt felét pedig ujjával kente a zsemlére. E
szinte játékosan lelassított művelet közben eszébe juthatott, hogy hosszú szárú fűzős cipőjét a nagy hasa miatt nem nagyon tudja majd
bekötni. »Kösd be a cipőm!« parancsolt rám egyszerre kedvesen és visszautasíthatatlanul, s míg ő az asztal felett reggelizett, én az
asztal alatt befűztem és bekötöttem a cipőjét.“ Van egyébként egy másik, hasonló története is Füstről, amelyben Szigligeten a
gimnazista lányokkal kezet csókoltat magának, erre utalt az idézetben. Felbukkannak az egykori sérelmek elősorolásai is, mintha
persze nem lennének annyira fontosak – de hát kinek lennének azok?, őszintén –, a kényszerű kívülállás okai, amit majd később a
tudatos elkülönülés vált föl, viszonya a népnemzeti és az urbánus csoportokhoz, az induló Újholdból való radikális kirekesztettsége,
amin még Nemes Nagy Ágnes – akit szintén a másság harcosaként jellemez – évtizedeken át tartó barátsága is alig tud enyhíteni.
Rónay György és Lengyel elleni kirohanásai igazából nem vehetők komolyan, inkább csak egy érzékeny lélek reakciói, melyek
felpezsdítik az egyébként zömében bölcseleti jelleggel folyó, s néha egészen lelassuló beszélgetést.
   Tulajdonképpen Mészöly se a konkrét műveiről, se az életéről nem beszél kielégítő módon, mondhatni, nem mesél, hanem a kettő
között egyensúlyozva etikai-esztétikai nézeteit fejti ki töredékesen. Azonban, mint a rendhagyó, beszélgetős könyveknél lenni szokott,
vannak üresjáratok is, amikor a kérdezett nem a kérdésre válaszol, ami hosszabb-rövidebb elkalandozáshoz vezet, illetve nehezen
vezethető vissza a fő szálhoz. Mészöly egyébként is körkörösen válaszol a kérdésekre, néha csak jó pár kör megtétele után derül ki,
hogy korábban mit miért mondott, vagy egyszerűen csak később válaszol konkrétan. Analóg ez a módszer a saját magáról állandóan
hangsúlyozott nyomozói státuszával – az íróság ellenében –, amit itt gyönyörűen érzékeltet a tévéből ismert Columbo példáján, aki a
„látszólagos elkalandozás révén gazdagabbá rajzolja a gyanúsítottról formálódó képet“. A másik állandóan felmerülő és izgalmas –
már emlegetett – téma a valóság és a fikció viszonya, pontosabban az az út, hogyan jutott el – a művein keresztül – ahhoz az evidens
felismeréshez, hogy a képzeletünk a valóságból táplálkozik, és hogyan tudta ezt szintetizálni. A könyv vége felé természetes
egyszerűséggel buggyan ki belőle saját értelmezésében a valóság megismerhetetlenségének ténye: „csak egyfajta kétszínűséggel,
önbecsapással ragadható meg, hiába áltatja magát bárki, hogy a valóságot fejezi ki, ez még senkinek sem sikerült. A művész csak
teremt. Ennyiben részese vagyunk egy teremtő működésének, egy istennek.“ Nem új tézis ez természetesen, egy több ezer éves
felismerés, mégis fontos kijelentés, hiszen egyből a mészölyi epikára vonatkoztathatjuk. Thomka Beáta monográfiájában ezt
óvatosabban teszi, amikor megállapítja, hogy „Mészöly művének fikciója empirikusabb és reálisabb, mint más modern elbeszélőké.
Ezzel együtt azonban személyesebb fikció, mint a személyesség látható érvényesülései esetében.“ Mészöly kijelentéseiben azonban
állandóan ott lüktet a pluralitás igénye, így a fent idézett szövegből az is kihallható, hogy számtalan valóság létezik, melyek közül a
művészi valóság csak az egyetlen, s teremtettsége sem annyira metafizikus-misztikus kicsengésű, hanem inkább a műviségre,
modellszerűségre utal. Nádas ezt egészen pontosan fogalmazza meg róla írott esszéjében: „talán azért is vállalja a művészet olyan
szenvedélyesen a többértelműséget, mert – kimondatlanul – ezt az igazi, s nem a maga ráfogásaira támaszkodó egyértelműséget
ostromolja. Kimondatlanul – önmaga megszüntetésére tör.“ Szigeti László a beszélgetés során Mészöly kívülállását, magányosságát
értékeli-értelmezi úgy, hogy azáltal „mindvégig képes volt megőrizni azt az ontológiai tényt, miszerint alapszerkezetét tekintve az
igazság abszolút plurális. Vagyis e gondolkodástechnika ismérve a szüntelen lét-korrekció.“ Válasz lehet ez arra a – kimondatlan –
kérdésére is, hogy miért a személyesség likvidálása a fő törekvés Mészöly prózájában. Miközben irracionális módon ragaszkodik a
valósághoz, mint igazsághoz, ami amúgy is sokféle és úgy sem ragadható meg. Vagyis (mégis?) a művészetbe vetett hitről van szó.
A művészt egy olyan rossz demiurgosznak tekintve, aki látszólag tetszetős világokat teremt, majd amikor felismeri teremtménye
tökéletlenségét – az általa ábrázolni kívánt valóság túlságosan személyes (egyértelmű?) jellegét –, megszünteti, hogy aztán a
romokból – majd alkalom adtán – újrakezdhesse az építkezést.
   Mészöly és Szigeti párbeszédkísérletét mindvégig az őszinteségre való törekvéssel lehetne jellemezni, ami időnként, amikor a
személyes dolgokba mégis belemegy Mészöly – vagy beleviszi a kérdező – néha a kíméletlenségig fokozódik, önmarcangolóvá válik.
Például, amikor a feleségével kialakult „rendhagyó“ kapcsolatukról beszél, a korábbiakhoz képest meglepő nyíltsággal vall emberi
gyengeségeiről, egy olyan viszonyról, ahol a szerelmi dialógust a másik fél betegsége határozta meg, a szerelem helyett a szeretetről.
Az elfogadásról. „Hogy elfogadnak engemet az összes énemmel“, hogy „valami nyugalmat is adhatott nekem, rejtett hátsó ajtót,
miszerint itt, e kapcsolatban – az esetleg bekövetkező elgyengülésem okán – sosem lehetek én a letepert“. Az olvasó számára – de
az én számomra legalábbis – ezek a részek sokkal izgalmasabbak, érdekesebbek, azaz közelebb visznek a mészölyi világképhez,
mint az írói szemlélek – már nagyjából ismert – gondolati-filozófiai boncolgatása művészeti-társadalmi aspektusok alapján. És itt, a
beszélgetés ezen pontján Szigeti ébersége nem hagyott ki, feltette Mészölynek az ezek után következő evidens kérdést:
„Napjainkban hol a szerelem határa, Miklós? Mi a szerelem ma?“ Mészöly, szokása szerint, néhány oldalon, kérdésen keresztül terel,
kerüli a konkrét válaszadást, majd mintha Szigeti eltalálná a megfelelő kulcsszót („a szerelem ráfogás”), megnyílik a rejtett ajtó, és egy
nagyon érdekes elméletet fejt ki szerelemfelfogásáról. Szerinte a szerelem mint idea létezik csak, ami az olvasmányélményeink
nyomán kialakult utópián alapul, hogy létezik egy ilyen tökéletes érzelmi együttlét-állapot. Mészöly állítja, hogy az emberiség nagy
része által megélt férfi-nő kapcsolatban nem is létezett soha... (Persze, vannak melléfogásai is Szigetinek, például, amikor oldalakon
keresztül gasztronómiai kitérőket tesznek, anélkül, hogy Mészöly érdemben válaszolna.)
   Újra és újra elolvasom-olvasgatom ezt a könyvet, ezáltal máshová kerülnek a súlypontok, másként esnek a fények, és most úgy
látom, mintha Mészöly számára ez egy olyan lehetőség lett volna, ami egy naplót is helyettesíthet. Pontosabban azt a megíratlan
naplótervet is érthetjük alatta, amiről a beszélgetés során mesél. A napló címmel egy négyszáz éves naplófolyamot tervez Orlando-
szerűen, hiszen a szereplő hol férfiként, hol nőként bukkanna fel az évszázadok folyamán. A hetvenes évek végén – az Alexa-
interjúban – még Buda felszabadításától 1956-ig tervezte a könyvet, majd később kibővítette ´89-ig, Magyarország és Közép-Európa
sorsának feltérképezéseként, „a szikárság és a sűrítés olyan fokán“, ahol az élet és művészet harmonikusan együttállhatnak. (Talán
felfogható e terv parafrázisának, másfajta megvalósításának Darvasi László most megjelent regénye, A könnymutatványosok
legendája, ahol a szereplők föl-le utaznak „az idők országútjain“, és amely művet a szerző – talán az ötlet felhasználásáért – Mészöly
Miklósnak ajánl.) Mészöly korábbi válaszaiból kiderül, számára e két terület – élet és irodalom – soha nem volt elkülöníthető az írás
folyamatában. A határozott kijelentések és véleményformálások után azonban becsúszik néha egy-egy spontán és őszinte – és talán
kevésbé okos – mondat, amitől a korábbi megállapítások csak hitelesebbek, sőt, súlyosabbak lesznek: „Nem tudom, hol az irodalom
és az élet között a határ.“ Ezeket a mondatait nagyon lehet szeretni. Jó lett volna, ha az a bizonyos napló ilyen határtalan határok
között mégis elkészül.
   Azon gondolkoztam el, legvégül, hogy olvasás közben miért éreztem olyan fontosnak ezt a vállalkozást, hiszen néhányszor átrágva a
könyvet, evidenssé vált, hogy ezekről a témákról-dolgokról, így vagy úgy – interjúban, esszében, noteszlapokon stb. – beszélt már
Mészöly. A magyar nyelvű háborús regény hiányát már 1970-ben felveti egy interjúban, íráskényszeréről, mint lelki higiéniáról első
értekező prózáiban beszámol, a valósághoz való hűségével szintén már A tágasság iskolájában foglalkozik. (A természettudományos
felismerések nyomán fogalmazza meg ars poetikáját: a valóság „már csak pontos többértelműséggel ragadható meg“.) A
beszélgetés során – legtöbbször – szintén indirekt módon ad számot elméletei elképzeléseiről. Az egyén szerepéről és fontosságáról



a sport kapcsán. Meg például az Anna Karenina meztelen vállán lévő anyajegyről, arról, ahogy a nő vonul lefelé a báli lépcsőn és e kis
foltocska izzani kezd... S e részlet kiemeléséből-meséléséből-interpretálásából az olvasó talán többet megért a Mészöly-prózák
fragmentáris poétikájából és látásmódjából, mint a teoretikus körüljárások nyomán. A Megbocsátás, szerintem, ilyen anyajegy-
effektusokból áll össze kisregénnyé. A beszélgetéskönyv azonban, éppen azzal, hogy önmagát mindvégig kísérletként határozta meg
– s e címkét tekinthetjük metaforikusnak is, hiszen műveinek összességét áthatja a kísérletezés –, képes volt a mészölyi maximalista
elvárásoknak megfelelni, azaz áttételeken keresztül atmoszférát teremteni. Rögzíteni a hetvenöt éves Mester szellemi állapotának
lenyomatát, folyamatosan sugározni Mészöly etikai-esztétikai tartását, és megvalósítani egy élet művének lényegi összefoglalását.
   PS. Egyébiránt valóban elgondolkoztató dolog, hogy Buddha mosolyog, ahogy Mészöly zárja a beszélgetést. Metafizikusan tehát,
ahogy kell, nyitva hagyva a bezáruló könyvet, vagy – a viccet félretéve – inkább csak a gondolatot, hiszen Buddha azért mosolyog,
hogy meg lehessen kérdezni, miért. Hrabal – ha már korábban a könyv diktálta párhuzamra hivatkoztam – azt mondja a témához
kapcsolódóan, kissé túl egyszerűen: „Ragyogó érzés, ha az ember mosollyal telítődik, azzal az üdvözült mosollyal, amely minden
buddhista szerzetes arcán elömlik, amikor Buddha mosolygó szobrát látja.“ Mészölynek pedig – jóllehet általában figyelmen kívül
hagyott tény, hogy már 1955-ben a magyar Buddhista Misszió tagja volt – konkrét és mély válasza is van: „Buddha mosolyában benne
van egy minden emberi jelenség fölé emelkedő kívülállásnak és felemelkedésnek az energiája, a személytelenség univerzális
magmája, s a bizonyosság, hogy arcáról nem a személyesség sugárzik, könnyűvé teheti a lét elviselhetetlenségét.“ Közép-európai –
regény terjedelmű – változatban ezt a válaszaspektust Kunderától ismerjük (ld. előző kiem. J. A.), aki hasonló módon zárja – hasonló
jellegű – könyvét, csak ő egy zsidó közmondásra épít: „...Isten nevet, amikor látja, hogy gondolkodom.“ Nem árt persze e
figyelmeztetést önmagunkra is érvényesnek tekintetni, amikor a Mészöly-Szigeti „vállalkozásról“ gondolkodunk. Például, hogy ki mit
kérdezne és válaszolna helyettük. Talán csak ezután aggathatjuk magunkra a bölcs mosolyt. (Kalligram, 1999)


