
"A történeteknek
BENGILÁSZLO nincs végük... 1/

Mészöly Miklós Saulusáról

1976-ban született Buda
pesten. Az. ELTE Magyar
Irodalomtörténeti Intéze
tének doktori hallgatója.
Legutóbbi írását 2001, 10.
számunkban közöltük.

1Esterházy Péter:
Szikla, sólyom, horhos,
fa. Alföld, 2001. 3. 36.

2Márton László: Pontos
mondatok, fehér padon.

ln: "Tagjai vagyunk
egymásnak".

Szerk. Alexa Károly és
Szörényi László.

Szépirodalmi
Könyvkiadó,

Budapest, 1991, 58.

?>vö. Paul Ricoeur:
Az"Isten országa"

Jézus paraboláiban.
Protestáns Szemle,

1992. 2. 95-98.

4VÖ. Erich Auerbach:

Mimézis. Gondolat,
Budapest, 1985, 5-26.

Mészöly Miklós 2002. január 19-én lenne nyolcvanegy éves. Azon
kevesek közé tartozott, akik már életükben klasszikus szerzővé let
tek. S ha életművénekmeglepő--szokatlangazdagsága könnyen arra
csábíthatott, hogy Mészölyre már életében "múlt időben" lehessen
gondolni,l akkor most, halálában, arra késztethet. hogy mint élőről,

közöttünk lévőről szóljunk róla, a kortárs magyar irodalom eleven
ösztönző figurájaként: "Mészöly Miklós volt az első olyan író, aki
hez világosan körülhatárolható viszony, méghozzá eleven viszony
fűzött. Személyes ismerősömnekéreztem, anélkül hogy találkeztam
volna vele. (... ) Egy író mint író nem attól eleven, hogy életműkődései

folyamatban vannak, hanem attól, hogy művein keresztül megszólít
ható."? Attól a patetikus jóslattól pedig, hogy Mészöly jó ideig még
bizonyosan megszólítható is marad, talán csak egyetlen okból kell
tartózkodnunk - tudniillik azért, merthogy föltehetőleg igaz.

A négy évvel Krisztus halálát követően, a Törvény és a rabbi
nikus írásmagyarázat sarokpontjai által összetartott világban ját
szódó Sau/us atmoszférája természete szcrint rokon a bibliai pél
dázatok légkörével. A hatvanas években ugyan nem volt ismeret
len a példázatosság írói fogása, ám ez zömében olyan tanító szán
dékot jelentett, amely pusztán a világban létező szerkezetek és
törvényszerűségek érvényesülésének bemutatását célozta. Mé
szöly regénye az így értett példázatos jelleget azáltal formálta át s
újította meg, hogy fölelevenítette a jézusi példabeszédek cseleked
tetve tanító erejét: a parabola immár nem föltáró ismeretközlés,
hanem mindenekelőttolyan nyitott kimenetelű történés, amely az
olvasás során önmagunk ismeretéhez vezet, és gondolkodásunk
megváltozására ösztönöz bennünket. l

Noha a példázat természetéről való elmélkedés a szereplők,

így Saul vélékedései között is föltűnik, valójában már a szöveg
alakítása sem nélkülözi a bibliai elbeszélésmóddal való hasonla
tosságot: a regény megszakításos történetrnondása. az egyes ré
szek közt eltelt időtartamoknak. hosszu knak az elbizonytalanítá
sa, a már-már fordulópontszerűesemények kiemelése, a lényeges
re történő összpontosítás egyaránt olyan jellemzők, amelyek az is
tentapasztalás igen korai leírásaiban, szöveggé formálási kísérlete
iben éppúgy megfigyelhetők, amint a későbbi parabolák megszo
kottságból kiemelő koncentráltságával is kapcsolatot tartanak4
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A Saulus szamos rövidebb-hosszabb, kiszakított és ezáltal föl
nagyított történet- és szövegdarabkából áll. Olyan töredékekből

összeálló mozaik benyomását kelti, melyben a különféle irányú
szellemi-lélektani és időbeli mozgások hol fölerősítik. hol kioltják
egymást. A motívumok és cselekménymozzanatok gyakori vissza
térése önmagában is sajátos - egyszerre időtlen és időbeli, miti
kus és szakrális - ritmust ad a regénynek, ám az ismétlések elő

kép és történés kettősségére emlékeztető szerkezete a szentírási
szakaszok fölidézésével válik igazán összetetté. Például a keresz
tényeket üldöző főhős szemét a pusztában kíméletlen tűző nap
égeti ki. Saul azonban már korábban hasonló történetet mesélt Is
tefanosnak, azaz Istvánnak egy pásztorról. akinek a pusztai nap
annak az anyajuhnak a képét véste a szemébe, amelyet hosszú
napokon át rendületlenül és fáradhatatlanul keresett. Aligha ke
rülhetjük ki, hogy Jézusnak az elkóborolt juhról szóló példabeszé
dére (Mt 18,12-14) vagy arra a kijelentésére gondoljunk, hogy "Én
vagyok a jó pásztor" On 10,11, vö. 21,16-17).

Anélkül hogy hosszan sorolnám a mészölyi-bibliai motívumo
kat a haltól és kaputól a fényen és ámyékon át a vakságig, csu
pán egyetlen egybehangzásra hívom föl a figyelmet. Saul szinte
fausti eltökéltsége ugyanis messzemenőenelőlegzi a versenyfutók
Szent Pál-i képét: "Nem tudjátok, hogy akik a versenypályán fut
nak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a jutalmat?
Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! (... ) Futok tehát, és nem csak
vaktában." (1Kor 9,24,26) A regényt elevenné tevő feszültséget nem
kis részben az adja, hogy a főhős mind következetesebben gondolja
újra és újra saját meggyőződéseit: odáig feszíti a kereteket, ahol a
szélsőségek már szinte egymásba fordulnak, s a keresztényeket ül
döző gyűlölet az anyajuhot kereső szeretethez kerűl közel. Krízis ez,
fordulópont, amely még egyaránt magában hordozza az egymást ki
záró jövőbeli lehetőségeket.Alapjában tehát nyitott az egyre kevésbé
elodázható jövő felé, miként a múltat is magába gyűjti, töredékesen
fölidézve-újrarendezve az életút legfontosabb emlékképeit.

A már meghozható, de még meg nem hozott döntés paradox lét
viszonyainak feszültsége a végső idők döntését vetíti előre, várako
zásra késztet. Nem lehet véletlen, hogy Saul megvakulása előtt a
pusztában egy csontokkal teli holtmederbe jut, amely Ezekiel Izrael
föltámadását jelképező látomásának nyitányát idézi föl: "Akkor az
Úr rám helyezte kezét, az Úr lelkében kivezetett és letett a mező kö
zepén, ami telve volt csontokkal." (Ez 37,1) Saul életének történése
döntés elé állít, döntésre szólít - "bár hideg volnál vagy meleg! De
mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni
a számból." (jel 3,15-16) A Saulus főhőse ugyanakkor még nem hoz
ta meg döntését; megmaradni látszik az ellentétes lehetőségek egy
másnak feszülő egyidejűségénekszűk, kiélezett határmezsgyéjén.

A regény a "krízis" pillanatában, vakító fényesség és áthatolha
tatlan sötétség egybeesésekor, Saul megtérése előtt ér véget. Van-

49



SVö. Fogarassy Miklós:
Térszerkezet,

időszerkezel. In: "Tagjai
vagyunk egymásnak".

126.: "A teljesen
bezáródó magány

helyett egy eksztatikus

ny"tság felé tart."

SVö. Rudolf Bultmann:
Történelem és
eszkatológia.

Atlantisz Kiadó,
Budapest, 1994, 56-59.

7VÖ. Balassa Péter:
Észjárások és formák.

Tankönyvkiadó,
Budapest, 1985, 97.

nak k ö nny ű d öntések, melyeket sz in te és z re se m veszün k. De
va n nak neh éz dön tések; és korok, amikor neh éz d ön téseket hoz
n i. Ami kor an nyi apró-cseprő d öntést hozu n k, hogy már fon tos
d öntéseink s úly át se m vagyun k kép esek érzéke ln i. Korok, am iko r
nem marad más l ehetőség, csa k a még e ld ön te tlen ford u la t tova
illanó pi llana tának kiterjeszt ése: a se m mibe ve te tt, ki ű resítc t t, d e
ü rességéb en vég te lenü l nyito tt'' léthelyzet pa radox vá lla lása . De
nem csupán az elha tá rozás t deva lváló korokró l kell sz óln i, h iszen
a d öntés hi án ya a(z önma gunkba vagy máso kba vet ett) biza lom
tól va ló fé lelem, a d öntésre va ló képtelenség egy e teme se n embe ri
tapaszt alat áb an is meg élhet ő. A " I-lisze k, Ura m! Seg íts h itetl ensé
ge men!" (Mk 9,24) felkiált ás olya n folytonos feszü ltséget se jte t,
amely a ráh agyat kozás óha ta tla n tö k él etl ens é g éb ől . d öntése in k
fölszám olhat atl an részlegességéből fakad : "am ikor ped ig e ljön
majd a tökélet es, a töred ékes vége t fog érni" (lKor 13,10). Ennyi
ben a hit nem a végérvényes e l kö te l eződés , hanem so kka l inkább
a d öntésh ez vezető út ;6 fol yam at , melyn ek so rá n az em be r felelős

sége leginkább a törekvésb en , az e lha tá rozódásban á ll. A hit e l
lentmond a bizon yítéknak, önma gun k megragad va megtart ásának
- pusztít , ége t, tisztít, hogy végül lsten legyen minden m indenben
(vö. 1Kor 15,28). Az ellen tétek feszítette d öntésh elyzet végletekig fo
kozása pedi g ép pen a biztosnak h itt fölad ása, önmag un k megtisztí
tása és kiüresítése (ke n ózis), teh át a h it bölcsője . Ebbe n nyerheti el
értelmé t Mészöly Sauljána k folytonos ú ton lev ése, az út közben lét ?

Vásá rhelyi Ka ta: Labirintus
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