
Megtestesülés

A zöldben négyszögletű

homokpást van középen,
ahol még nem lobog.
Házablakom csíkos függőlegesen

meg keresztben:
odakint esik s fényvihar van.
Itt bent, mint egy nyaki
verőér, lüktet az időm.
Aztán homokra állunk.
Tocsog talpunk alatt
birkózó szőnyegünk,

bár csak toporgunk; körül
'kék: és vörös tekercsben
napláng kunkorodik; az értelem
kristálykék citromot szel át,
mely lámpaként lebeg s forog.

Különbség

Figyelmed nem vonja el.
Gl/úlölsz eléggé, hogy ezeress.
Megindulsz, én fölgyorsulok.
Előbb a fényed ér, aztán
az illatod. Ismerem ölelésed,
halálos és szelíd.
De én tüzem lököm
vas derekad felé.
Megállsz és rlngatózol,
mint aki sebzett és sebez.
Most villan föl kezedben
a túhegyesre edzett végtelen
s látom két szárnykarod között,
arcod lassan befonja,
meg tarkód és hajad
bolyhos indáival
a gyökér idő.

Kis kertemen,
akár a déli fényköd,
áthömpölyögsz.
Homályod fénytelenbe
ér és hirtelen
torok-sötétbe fúl:
ott fölragyogsz.
Hátad vakít, átlátok
izzó válladon.
Ellépsz mellettem, oldalt
villog a térded, benned
vagyok, mégis megyek
elébed. Fölosztanak
maguk közt fenyőim,

mint szócsoportjaid

NAGY SZ. PÉTER

fogam: fénytörzseidneJt
ajka nyílik s vére falfl.
Ki vagy, megrághat6 t1iláoolSág
és ragozott sötét?
Sugárral megfenyítesz,
árnyékaim letördeled.
A földnek éjjel égi
1ükröt állítasz:
ni, hogy világítumkr
Itt lent vakságwnkból
kicsillogsz, ott fent
a csillagokba éj szorul.
Jelen vagy,
szent Különbség.

,
"CSAK PONTTOL PONTIG"

Mészöly Miklós kísérlete
Miért oly nehezen érthetők a modern művészek, miért kényszerítenek ke

resztrejtvényele fejtésére? Miért van az, hogy ahogy közeledünk az időben, a művek

egyre homályosabbak. élvezésük egyre nehezebb? Másról vagy talán másképp
írtak a régiek? Miért nem oly közérthető és könnyen érthető Mészöly, mint
Jókai vagy Mikszáth?

Közholy : a nagy művész míndíg az élet alapvető kérdéseivel szembesít. Van-e
az életnek értelme, s ha igen, mí az? A régiek nagyrészt hittek egy célja felé
haladó, értelmes világban, műveik szemléletét ez evidencia adta, az olvasó egy
rendezetinek hitt világ törvényeit ismerte meg bennük s megnyugodott általuk;
E szép hitüket előbb a filozófia, majd a művészet megingatta, s ingatja ma is.
Am egy értelmetlennek hitt világ már nehezebben kifejezhető, világosan megírni a
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homályt nehezebb feladat. "Olyan vonalakra van szükségünk, melyeket nem
húzhalunk meg határozott szabá'y szerínt, csak ponttól pontig" - idézi Mészöly
D·'rert. Nem húzhatunk meg, mcrt a harmadik pontra már nincs szabály. Az
értornotlont befogadni nyilván nehezebb, mint az értelmest. MészöJy világnézete
oritolugiuí lag s ismeretelméletileg is pesszimista, nem hisz a szabályos egyene
sekben. nem hisz egy rendezett világban. Művei e kétolyből táplálkoznak ugyan,
mégsem erről szólnak. Kafka, Sartre vagy Camus létünk abszurditására éb
resztettek. Mészöly már nem bizonyítja, benne él ebben az abszurditásban. Célja
immár harminc éve változó eszközökkel változatlan: az abszurditás atrnosztérá
jának tehdézése. Almoszféra-terem'ő író tehát, és semmiképp nem elődök nélküli.
Ósei azok a ködlovagok és követőik, akik a magyar próza nagy realista vonulata
mellett - s csak ritkán mögötte - a hangulat, az álmok, emlékek és félelmek,
a belső világ írnpres-ztonís ái voltak - egy Cholnoky László, Szomory, Krúdy
vagy Gelléri. Atmoszférát teremtő művész, aki azonban már tudatosan egy
merőben új életérzést akar kifejezni, s ebben már élesen különbözik gyakran
roman likus elődeitől.

Mészöly elsősorban szemlétetének eredetisége miatt csak meglehetősen későn,

19:i7-oen il Sötét jelek novelláival tűnt fel. E témájukban konkrét és életszerű

írások az írói gondolatot még szándékoltan bizonytalanul és többértelműen fe
jezlék ki. Az Alakwlások kötetbe is telvett korai Papur, Varjak, Farkasok vagy
a Seiklák; alatt egy embertelen világ konkrét tárgyulásaí voltak. Absztrakt gon
dotatot, egy pesszimista filozófia revelátta atmoszférát elevenítettek meg rend
kívül tudatosan. Uta'tunk már rá, Mészöly írásai gyakran nehezen érthetőek,

e koraiak meg leülönösen azok, hiszen cselekményüle kusza, értelmetlen, céljuk
pusztán egy értelmetlen vi'ág hangulatának felidézése. Jól bizonyítják e szán
dékolt homályt az anekdotikus novellahagyományainktól idegen, funkciótlan
poén nélküli, lecsapott nove' a-betejezések is. A korai írások egy részében tehát
a cselekménynek pusztán csak hangulatgerjesztő szerepe volt, A novellák másik
típusa azonban már ekkor sem igényelte az absztrakció mankóját. Az Allatok,
emberek, a Szerelem vagy a Stiglic című irásaiban engedelmeskedett leginkább
Mészöly - míntegy előlegezve a Magasiskola és a Jelentés öt egérről erényeit
- a realizmus igényeinek és saját, absztrakciókon áttörő mesélő kedvének is.

". " az atmoszféra. Nem ráadásszerű többlete az ábrázolásnak, hanem a
lényeg jelentkezik benne. Hogy mí teremti meg a műben a lényeget kifejezni
tudó atmoszférát T" - kérdezi az író egy esszéjében, s ezt kutatjuk mi is
Mészöly művészetében. Mondtuk, a korai írások egy részében a homályos cse
lekmény váltotta ki a bizonytalanság légkörét. A kritika által ma is legtöbbre
becsült Magasiskola és a Jelentés öt egérről kísérletei már más irányúak. A homá
lyos novel át a világos, tárgyilagos riport, az objektivitás váltja fel. Itt már a
hangulat szorul háttérbe látszólag a tényekkel szemben. "A valóság valaminek
a parabolájá is míndig. Ha akarom" - írja Mészöly, És valóban, a jól megválasz
tott valóság mínden konstruáltság nékül, szlmbolíkusan is értelmezhető. Látnunk
kell azonban, hogy az író nem hiszi, hogya valóság általában is alkalmas
eszköz számára az életérzésének megfelelő atmoszféra megidézésére. Műveivel

bizonyítja, hogy erre csak egyes extrém, kisarkított, különös helyzetek alkalma
sak, egy solymásztelep zárt világa, az egerek emberi környezetbe zárt abszurd ki
szolgáltatottsága, a háború botránya. A kritika, amikor ez írások realizmusát
dicsérte és dicséri ma is, nem veszi észre, hogy itt olyan alkotásokról van szó,
melyekben a rendkívüli tudatossággal kiválasztott extrém valóság kivételesen,
önmagában, (rói beavatkozás és konstruáltság nélkül is hordozhatott szimbolikus
tartalmakat: a realisztikus paraboláknak pusztán a realizmusát dicsérte tehát. E
realisztikus parabolák Mészöly számára azonban csak újabb kísérletet, átmenetet
jelentettek. Bennük a jelenségek, tárgyak, pontos ríportszerű leírásai során érlelte
ki ekkor azt a szigort, Ieletősségteljes objektivitást, mely későbbi közérzet
-analíziseinek hitelét, kristálytiszta fényét adja.

Nemcsak a kiragadott valoságdarab, az extrém riport, hanem a "csinált"
valóvág is képes az atmoszféra, a közérzet megidézésére - e program a mészölyi
kisérlet következő hipotézise. S valóban, jól megfigyelhető, hogyan építi fel az író
atmoszferikus te'ftettségű motívumokból műveit, A madarak, tág terek, a hőség

és hideg, az öregség, a női klSZO' gáltatottság egyre nagyobb szerepet játszanak,
mivel e motívumok önmagukban is, a valóságtól terhelten az értelmetlen világ,
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a szorongás atmoszféráját árasztják. Nemcsak a történettel lehet kifejezni tehát
a valóság atmoszféráját, hanem látszólagos másodlagos jelentőségű, atmoszferikus
elemeknek gyakran a cselekményt is háttérbe szorító erejű kombinálásával, túl
súlyával is. Atmoszferikus e'emekből konstruált mű-szintézis is alkalmas lehet
egy közérzet felidézésére, ez a Farkasok, Varjak, Vadászat, Az árnyék vagy az
Anakamphos tanusága, és ezt bizonyítja az 1966-ban megjelent Az atléta halála
című regény is.

Mit akart Mószőly elmondani a magányos futó történetével? Azt, hogy a
viá-; értelmét csak magunkban kereshetjük? Hogy pesszimizmusunk csak a
maximumra törve lehet heroikus? Azt, hogy ha a magunk yardjait nem igazít juk
a világ métereihez, futásunk mindig kissé görcsös marad? Úgy hisszük, a regény
célja változatlan, a novellákéval azonos, egy atmoszféra körüljárása. Ha a világból
hiányzik az abszolút, akkor igényünkkel csak befelé fordulhatunk, magunkban
kell a maxímumra törnünk, az abszolútot megteremtenünk. Nem az érte vívott
kűzdelrnct írta meg azonban első regényében, hanem e harc atmoszféráját,
külső és belső légkörét. S mert céltalan világunkban a célt is magunknak kell
kital ál nunk, az abszolútot stopperrel kergetnünk. ezért oly szomorú ez a könyv.
Mílyen ember Öze Bálint, a regény főhőse? Magas, alacsony, szőke, barna? Lé
nyegtelen. Mészöly nem ábrázolja hőseit, csak a cselekedeteiket kitöltő és burkoló
belső és külső atmoszférát. Az emlékek ízét és a környezet nyomását, mint
nove'Iáíban, melyeknek szintézise ez a könyv. Feltűnő, hogy e kísarkított témájú
tézis-regényben az író mennyire ragaszkodik a cselekmény szempontjából látszólag
közömbös részletekhez. . cselekmény és környezet míkrorealízmusához. A régi
feladatról van szó, a részletek hangulatából. egy-egy epizód atmoszférájából
épül fel Öze Bálint küzdelmének külső és belső tája. Ugyanígy atmoszferikus
célzatú a regény formai megoldása is. Az önmagával versenyző futó történetét
szeretője monológjából ismerjük meg. Egy nő szemével láttatja Öze Bálint sorsát,
mínt ahogy egy nő meséli majd el a Pontos történetek útközben epizódjait is.

Úgy véljük az azonos forma, az ismétlődő keret nem véletlen, okát talán
a női szernléletben s a monológ formában egyaránt meglevő passzívattitűdben

kell keresnünk, s az utolsó regény, a Film egyik csírájának tekintenünk.
Az atléta halálával egyidőben írt második regénye, a Saulus szinte folytatása

annak. Az abszolútumot itt a pálfordulás végletessege jelenti. Öze és Saulus
sorsa azonos. Míndketten a létezés rekordját, abszolúturnát kergetik. Csak míg
Öze Bálint a pályán, stopperrel kezében, addig Saulus az elkötelezettség végletel
közt, kétellyel szivében. "Azt hiszem, amiről lényegében szó van, a létezés
rekordjának vágya, minden vonatkozásban. Az űrt, ami a világ és közöttünk van
valamilyen azonosulás-élményre szeretnénk átváltani. Ez pedig csak valami
abszolútban teljesedhetik ki - vagy a határvidékén. Az abszolútnak azonban
nincs már klasszikus biztosítéka bennünk - és éppen innét a megrendülésünk -,
de azért ez nem jelenti azt, hogy a nosztalgiánkkal rá ne tapadhassunk. Ha
nincs más, legyen alkalmi abszolút. A maximális teljesítmény hajszolása így
lett az 'elveszett' pótlásának a görcsévé" - mondta Mészöly egy interjúban. Az
elkötelezettség azonban nem viseli el a maximumot, hajszolójának csak az ellen
téte marad. Saulus futását a bizonyságért Pál folytatja. A kritika szemlé
letileg továbblépésként értékelte a regényt, úgy vélte, hogy míg Öze Bálint
magányos erőfeszítése a halálba vitt, addig Saulust kételyei társakkal s egy
igazabb hittel' ajándékozzák meg.

Nem erről van szó. Saulus e regényben még nem futja be sorsát, Pál útja
is majd egy új Damaszkusz felé vezet, csak erről már nem szól a regény. Nem
szól, mert célja más, a tárgyias történet és a filozofikus jelentés, úgy hisszük,
míndkét regényben háttérbe szorul az aszketikus erőfeszítés atmoszférájához ké
pest. Egyszerűbben fogalmazva, Mészöly e regényeiben az abszolútra törő ember
közérzetét írja meg. Ezért tulajdonképpen másodlagos a kérdés, mit akarnak
hősei, s hogy igazuk van-e? Egy belső, számukra egyedül fontos célra törnek,
s ez az erőfeszítés meghatározza környezetüket. Szigorúságuk szigorúvá teszi
a világot, keménységüle keménnyé a tájat. E regényekben töké1etesen megvaló
sult az írói szándék. Egy ember közérzete s a környező világ egységbe olvadt
s "az ég önként borul föléje".

Mészöly művészetében, az atmoszféra megteremtéséért vívott harca közben
a konslruáltság után egyre nagyobb szerepet kezd játszani előbb az extrém,
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kísarkított cselekmény, majd - különösen első két regényében - a tézis-re
gényt is megkérdőjelező, áramló cselekménybőség. "Nem abban kellene bízni,
hogy a dolgok és folyamatok elsődleges intellektuális mozaik rendezgetéséből ke
veredik ki a mű teljesebb valósága s abból - mintegy ráadásként -:- az atmosz
ferikus hitelesség aurája, Hanem abban, hogy ha mínden mást megelőzve hagyjuk
magunkba áramlani a jelenségek és folyamatok atmoszféráját: az biztosítja
majd a mínd kevésbé irodalmias lefordítást és ábrázolást, maga köré rendezve,
mint a mágnes a hiteles elemeket" - írja. E felismerésből születík meg 1970-ben
a Pontos történetek útközben című regény.

Az író e művében a Nyomozás I, II vagy a Pontos történetek című novel
lához hasonlóan korai homályos írásai, majd az extrém, kiragadott valóság riportjai
s a hangulati elemekből konstruált műszintézisek után egy ezekkel radíkálisan ellen
tétes eljárással kísérletezik. Itt már nem a dolgok, folyamatok rendeződnek az
írói közérzet igényeinek megfelelően, hanem megfordítva, egy látszólag naiv
valóságtiszteletnek engedelmeskedve áramoltatja az író a valóságot, a történetet,
elfogadva annak ab ovo adott atmoszféráját. Helytelen lenne azonban azt hin
nünk, hogy a regényben. rendezetlen "valóságszecskával", mellérendelő, funkciót
lan leltározással van dolgunk. A karnera most sem objektív.. mint ahogy nem lesz
az a Film címu, következő regényben sem. Mészöly e pontos történetekben s a
párhuzamos novella-kísérletekben felhasználja korábbi novellái montázs-techni
káját, laza asszociációját is, és a valóság egy újfajta, lineáris, ismétlődő ritmusú
kombinálására törekszik. "Talán egyszeruen a sorrenden. az átfordításon fog
múlni minden" - írja. Az e méltatlanul Iebecsült regényéből kibomló novellák
csúcsán elhelyezkedő Alakuw.sok is szép bizonyítéka annak, hogy a Pontos
történetek útközben nem volt zsákutca, e novella végletességében is jól mutatja,
hogy a valóság elemei, egy szó, egy név, egy mondat, egy összefüggéstelen
epizód hogyan kaphatnak frunkciót az egészben, hogy az elemek hogyan tölthetik
fel egymást tartalommal s válhatnak egymást erősítve megfellebbezhetetlen
környezetanalízíssé gazdagságuk okán is. E regény környezetanalízise szomorú,
ítélete szigorú s ebben a kortárs művek közül talán leginkább Konrád György
A látogatójával rokon.

Szomorúság . és szigorúság lengi be, hatja át Mészöly következő regényét, az
1976-ban megjelent Filmet is. Cselekménye rendkívül egyszeru, úgy tetszik unal
mas: egy öreg házaspár szokásos sétaját végzi, míközben a rendező egy régi
gyilkosság történetét meséli el nekik és a kamerája minden mozdulatukat fel
veszi. A regény három cselekményszálat sodor össze. Az első szál egy látszólag
a. cinéma verité módszerével készülő film forgatásának leírása. Soha passzívabb
filmeseket - kacsint ránk Mészöly, kissé önmagát is ironizálva -, hiszen nem
rendeznek, nem állítanak be jeleneteket, szenvtelenül míndent felvesznek, ami
a kamera elé kerül. Passzivitásukban nem nehéz az atléta halálát, illetve a
pontos történeteket elmésélő nőalakok szenvtelen, objektivitásra törő magatartását
felismernünk. A második szál az öregek unalmas sétajával ellentétben torok
szorítóan izgalmas. A történet, melyet a rendező mesél neltik egy-egy utcarészlet.
mozdulat, helyzet hasonlóságának apropójából. a következő: 1912 véres csütörtök
jén egy paraszt a tüntetésekbe keveredik, és rníután egy rendőr megsebesíti,
a házaspár sétájának hajdani színterére menekül. Itt előbb szemtanúja lesz egy
kislány megerőszakolásának. majd egy nyúl megkínzásának, és brutális élményei
hatására agyonveri az állat kínzóját. Eddig a feltűnőerr pergő cselekményű meg
-megszakadó láncú történet, melynek célja az öregek reagálásának felidézése.
Valamiféle titokzatos nyomozásnak leszünk így tanúi a sétáló házaspár várt
reakcióit figyelve. Amennyire izgalmas, eseménydús e provokáló történet, látszó
lag annyira unalmas, eseménytelen az öregek vegetálása. Gépies mozgásuk a
külvilágtól teljesen elszigetelt, s még az se biztos, hallják-e a paraszt történetét.
Mi köze e három akciónak egymáshoz és hozzánk? Látszólagos érdektelenségük,
bármiféle azonosulást megnehezítő, szerivtelen leírásuk honnan kapja a feszült
séget, értelmet?

Úgy véljük, a regény ízgalmát, értelmét és értékét e három eseményszál,
közlő réteg és egy negyedik sík viszonya, elszigeteltsége és kap
csolata adja. "Az öregember annyira közel áll a képhez, hogy arca élesen tük
röződik az üvegen... amíg nézi, addig az arca iSI tükröződik" - olvassuk egy
helyütt, mintegy a regény megfejtéseként. Ahogy az öregember arcát rögzíti
a kép és azt a kamera, ugyanúgy rajzolódik egybe, egymást kítgazítva és el-
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mosva a regény három síkja is, bizonytalan kontúrjaikkal egy negyedikét, a
történelemét rajzolva ki. Mészöly e három cselekményszálat. közlő réteget egy-egy
mozdulat, viselkedés, tulajdonság, részlet hasonlóságának apropójából egymásra
illeszti, úgy azonban, hogy ezek egymást értelmezzék, magyarázzák. Értelmük
kölcsönösen a másikéból bomlik ki, kontúrjaik egymást erősítik. A passzív ren
dezői magatartás - látszólagos írói alapállás - az öregekkel való viszonyában
s abban konkretizálódik, ahogy s amit - mégiscsak válogatva - észrevesz rajtuk,
másrészt pedig abban, hogy mikor s mít mond el nekik a paraszt történetéből.

Az öregek vegetálását pedig a paraszt történetének mozgalmassága hangsúlyoz
za s a rendező kamerája rögzíti. S a paraszt sorsa is csak mint szembesítő

provokáció, kihívó csalétek nyeri el értelmét a regény szövetében. "Egymáson
múlunk" - tanítja Mészöly, s e regényében a pontos történetekhez hasonlóan,
továbblépve eddigi kísérletein, az atmoszférát már az emberi sorsok felé fordulva,
azok segítségével teremti meg. Tárgyak, ki sarkított valóságdarabok, atmoszferikus
motívumok és parabolálc után e regényében is a szenvedő ember felé fordul,
az atmoszférát emberi cselekvéssel, hangsúlyozottan hétköznapi' viszonylatokkal
rögzítve. De milyen atmoszférát? Úgy véljük, eddigi elvontabb kísérletei után most
először a történelemét. Mert a három sík, cselekményszál. közlő réteg egy ne
gyedik síkot rajzol ki élesen, a mindegyikben ott lappangó történelem síkíát,
Életünket a történelem hordalékai veszik körül, lepik el, a történelem az öregek,
a paraszt, a saját történetünkben hal el, konzerválódik. E regény helyszíne, az
öregek sétájának, a paraszt gyilkosságának díszletei, a környezetbe merevült
történelem, a történelem hordalékai. Itt mínden tárgy tanú. És a tárgyak ob
jektivitásával tanú egy-egy emberi arc, mozdulat, egy értelmetlen gyilkosság.
Mi a történelem? Mi számunkra a történelem? Környezet. Helyszín. Az öregek
emlékező szeme. Egy oktalan gyilkosság. Bennük, bennünk és körülöttünk van
a történelem, mit tehetünk foglyaiként? Megfontolt céltalansággal leírhatjuk, fel
térképezhetjük hatását az emberi sorsokon, magatartásokon, a passzívan figyelő,

a Játvánnyá merevülő, az értelmetlenül cselekvő emberen - magunkon. Mit te
hetünk? Hagyhatunk felfényleni egy mozdulatot, engedhetünk egy arc csábítá
sának, elkészíthetjük a filmet.

Sznobok írója, unalmas, összespekulálja a homályt, érthetetlen - mondták
Mészölyről, Valóban az? Minden nagy művész az élet alapvető kérdéseivel szem
besít. És, ha úgy látja, hogy létünk értelmetlenségével szerriben csak egyet te
hetünk, hogy felismerjük, s atmoszféráját rögzítve humanízáljuk, a láttatás, a
megelevenítés erejével megidézzük, hogy közérzetünk értelmét feltárhassuk: ha
így érzi, nehéz dolga yan.

S olvasójától is nehéz dolgot követel, az értelem erőfeszítését, cserébe &
megértés öröméért.

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példánlIban (egy másolattal) és a szabvány

nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert

ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé

lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitól.
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