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Ont leginkább azok ér
deklik, akik valamilyen
küldetés terhét viselik.
Például Saulus is azért
bizalmatlan urával szem
ben, mert Tohu .felada:
nélkül is boldog".

A boldogság elválaszt
hatatlan a feladattól?

Nem ért tehát egyet a
boldogság hedonista fel
fogásával?

Azutóbbiévtizedekben az
európai kultúrában mini
ha megfeledkeztek volna
agonosz fogalmáról? Ha
meg is jelenik, akkor isaz
OOszehasonlífJís egyik tagja,
a jó ellenponiia. A gonosz
azonban reális, önálló erB.

Ezt úgy érti, hogy eii
kánk nem kizárólag po
zitív értékeken alapul?

Mészöly Miklóssal
Az alábbi beszélgetés 1981 februárjában készült. Először lengyelül, a Li
teratura na Swiecie cimű folyóirat 1982. 8. számában jelent meg. Ezúton
is köszönjük a varsói lap szerkesztőségének, hogy hozzájárultak az interjú
magyar nyelvfi közléséhez.

Saulus úgy gondolja, hogy Tohunak nincs feladata. Ez a feladat azonban
létezik, de jóval mélyebben van. Ha Saulus jobban meg akarta volna
érteni Tohut, jövőbeli önmagát látta volna meg benne. Tohu bizalmába
fogadja Saulust, mert tudja, hogy küldetése van, amelyet teljesítenie
kell. Saulus hibázhat és becsaphalja önmagát, de Tohut nem csapja be.
Innét e furcsa kapcsolat Saulus, a szentély őrségének ügynöke, és ura
családja között.

Egy bizonyos szinten ez így van. Valamit létre kell hozni, valamit, ami
nélkül a boldogság üres, értelmetlen. E nélkül csak vegetálni lehet.

Nem, ha a hedonizmust a szó 20. századi értelmében fogjuk fel. Ha
viszont úgy értelmezzük a hedonizmust, ahogy azt az ókori Görög
országban fogták fel, vagyis mint életörömöt, akkor nem kell tiltakoz
nom ellene. A hedonizmus nem azonos az élvezetek hajszolásával.

Ez egy elég bonyolult filozófiai problémához vezet. Arra is gondol
hatunk, hogy például teológiai nézőpontból Lucifer a Szenthárom
ság egyik személye lehet, aki - ha etimológiailag nézzük =-- az,
"aki a fényt hozza". A gonosznak épp ebben a teológiai értelemben
és a nietzscheánus értelemben véve van pozitív jelentése. A jó ön
magában értelmetlen és nincs semmi funkciója. Csak a két elv, a
dialektikus kapcsolatban álló jó és rossz szintetizálódhat egy olyan
etikában, amely képes arra, hogy valamilyen normát állítson elénk.

Igen. Úgy tűnik nekem, hogy semmi, ami emberi, semmi cselekvés
vagy kijelentés nem vehet alapul csak tisztán pozitív mintákat.
Egyébként is nagyon nehéz lenne elfogadni azt, hogy valamiféle
homogén lények lennénk. Nagyon is összetettek vagyunk. Tovább
megyek: minden szellemi, vagy akár konkrét, mechanikus mozza
nat a polarizáción, a végletek harcán alapul. Éppen ezért gondolom
úgy, amellett, hogy bizonyos értelemben régimódi vagyok, hogy
Saulus alakja korunknak is mond valamit. Saulus nincs abban az
állapotban, hogy lélekben változni tudjon, csak arra képes, hogy
indítékait önmaguk ellentétébe fordítsa át.
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Valóban, Saulus lénye

gében nem változik.

A könyvben csak arról

van szó, ami "Damasz
kusz előtt" történt.

Azt a heroikus etikát,
amelynek Saulus megié
rése előtt, és az után is
aláveti magát, manap

ság valószínűleg sokan
követik.

Ebből az derül ki, hogy

mindenkineksaját etiká

ja van. De nem egyetlen
etikának kell léteznie

mindenki számára?

Ha elképzeljük, hogy a
megtérés előtti Saulus

találkozik a megtérés

utánical. a konfliktus el

kerülhetetlen. Miért gon

dolja, hogy ez a konflik

tus felotdhato?

De ha a kérdést a mára
vonatkoztat juk, egyetlen

nemzedéknyi időt véve
alapul, akkor azt látjuk,

hogy a különböző ideo
lógiák távolodnak egy

mástól.

Hallhatnánk erről vala

mi közelebbit?

Etikai szempontból Saulus megtérése előtt semmivel sem "kisebb"
annál, akivé később válik.

Úgy éreztem, nem ismerem olyan jól azt, ami "Damaszkusz után"
történt. Az már túllépi az Írói lehetőségek határait, vagy legalábbis
az én képességeim és eszközeim elégtelenek ehhez.

Egyetértek. Nem mindenki ugrik át két métert, de meg kell mutat
ni, hogy ez lehetséges. Ha kiállok az egyik oldal, vagy valamelyik
nézet mellett, akkor a saját etikám melletti végsőkig való kitartás
belső parancs kell hogy legyen számomra. Ha ehhez a parancshoz
alkalmazkodnánk, a különböző nézetek ütközése nem lenne eny
nyire tragikus, nem lenne tele konfliktussal.

Nem hiszek a homogén etikában. Az etika nem absztrakció. Az
emberi együttélés harmóniája attól függ, miképp sikerül a külön
böző etikákat tág értelemben véve összeegyeztetni, kibékíteni. Nem
hiszem, hogy etikai téren az egyneműség diktatúrája lenne a leg-
jobb megoldás. .

Az adott pillanatban a konfliktus természetesen elkerülhetetlen. De
minden, ami történik, a történelem szélesebb skáláján játszódik le.
Ha ebből a perspektívából nézzük az Ön által elképzelt találkozást,
kiderül, hogy kétezer év alatt a zsidó vallás és a kereszténység va
lamiféle ökumenikus értelemben véve közeledett egymáshoz. Ez a
maximum, amit az etikában elérhetünk, ha egyik fél sem mond le
identitásáról.

A történelem igazolta, hogya különbözőlehetőségekmegvalósulá
sa elkerülhetetlen, ez a történelem egyik alkotóeleme. De látom,
hogy ön konkrétabb választ vár. Filozófiai nézőpontból irracionális
és abszurd az a hit, hogy az emberiség története feltétlenül a jó felé
halad. Ha pedig a társadalmi gyakorlatról van szó, csak a demok
ráciában, a különböző nézetek demokratikus együttélésében tudok
hinni. Ami a vallást illeti, az ökumenikus elvek állnak legközelebb
hozzám.

Nagyon közel áll hozzám Teilhard de Chardin víziója, főleg ahogy
késői írásaiban megformálódik. Úgy gondolom, hogy Szent Tamás
kora óta ez a legjelentősebb kísérlet a hit és a tudomány világának
összeegyeztetésére. Az a becsületes eljárás, ha tudatosítjuk ma
gunkban a tényt, hogy a kutatások eddig elért eredményei egy rész
leges tudást építenek, de mindenekelőtt megteremtik a későbbi fej
lődés lehetőségéL Ezek az eredmények heideggeri értelemben vett
lehetőségek.
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Nem gondolja, hogy
napjainkban a demokrá
ciára való törekvés és a
demokrácia maga már
nem fér el az ideológia
kategóriájában?

Kíváncsi vagyok, meg
oldódhat-e ezaprobléma
még az én generációm
életében?

Milyen napjainkban a
magyarok társadalmi
tudata?

Mi a helyzet az értelmi
ség körében?

Ma a magtJarság mib81
merítheti a nemzeti iden
titás érzését?

Úgy ítélem meg, hogy választásunk akkor lesz a legtisztességesebb,
ha azok mellé a törekvések mellé állunk, amelyeket a legkevésbé
terheltek meg dogmákkal. Ma a művészet a nyitott műben keresi
reneszánszát. Hasonlóan az emberi együttélés módjait is a nyitott
lehetőségekben, nem pedig a dogmákban kell keresnünk. Ez nem
könnyű probléma.

Elég jól ismerem a fiatal nemzedéket, és úgy gondolom, nem sok
ban különböznek a fiatal lengyelektől, akikkel már többször is volt
alkalmam találkozni. A fiatal nemzedéknek kétségkívül van egy
komoly előnye az én generációmhoz képest: mögöttünk a nagy csa
lódás iskolája áll. A fiataloknak ki kell alakítaniuk magukban vala
mit/ lehetőség mindenesetre van rá, ami segíti őket abban, hogy
"tisztán" lépjenek az életbe. A nyitott mű több lehetőséget nyújt
nekik, mint nekünk. Ez a művészet világára és más területre egya
ránt vonatkozik. Meggyőződésem, hogy Európa és az egész világ
mélyen fogja átélni az ezredfordulót. Ez az eddigi elvek és értékek
nagy megrázkódtatását jeleni majd.

Csak irigyelhetjük a lengyeleket. 1956 után tragikus lelki törést
szenvedtünk el. Veszteségeink igen nagyok voltak. Amikor tudato
sodott bennünk, hogy a helyzetünk kilátástalan, közömbösekké
váltunk. Jelenleg, a jólét minden külső jele ellenére, beteg a társa
dalom lelke. Nincsenek céljaink. Van mit ennünk, lehet autónk, el
is utazhatunk. A komorság és elégedetlenség a válság sajátos tüne
te. Ez a helyzet manipuláció útján alakult ki. A fiatalság nagy része
mindezt tudatosította magában. Most azonban hiábavaló volna
bármiféle össztársadalmi akciót várni, amelyben ez a válságérzet
kifejeződne. Itt az az íratlan törvény érvényesül, hogya tömegek
ben nehezen fejeződnek ki érzelmek és gondolatok mindaddig,
amíg a gyomor nem érzi fenyegetettnek magát. Nálunk jelenleg psze
udokonszolidáció van. Ez rejti magában a legnagyobb veszélyt: a tár
sadalom deformálódáshoz vezethet. Ezért aztán az író felelőssége sok
kal nagyobb, mint bármikor volt. "Meg kell húznunk a vészharangot"
ebben a látszólagos konszolidációban. Véleményem szerint nincs min
den írónk tisztában ezzel. Még valóban értékes és okos emberek kö
zött is kénytelenek vagyunk manipuláltságot felfedezni.

Az elért engedmények miatt - ismert pszichológiai és emberi
okokból - az idősebb nemzedék sok mindent elhallgat. Ez nem
gyávaság, inkább emberi gyengeség. A fiatal nemzedék az, akiktől

valami többet várhatunk.

A mi történelmünk többé-kevésbé éppolyan tragikus és éppúgy tele
van ellentmondással, mint Lengyelország története. A biológiai di
namizmus viszont jóval gyengébb nálunk. A magyarság egyharma-
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Említette a közvetítő

szerepet...

A Tiszatájdmű szegedi
folyóirat kitűnően veze
tett közép-európai rova
ta pótolhat valamit ab
ból, amiről Ön beszélt.
Utolsó kérdésem: jelen
leg min dolgozik?

da az ország határain kívül él, ez is oka a történelmi tudat skizof
réniájának. Geográfiai, horizontális lehetőségeinket a történelem
nagyon leszűkítette. Kénytelenek vagyunk nemzeti tudatunkat új
alapra helyezni: a vertikális elvre. Itt, a Duna mentén, nem lehet az
a célunk, hogy agresszív módon önmagunkba zárkózzunk. Ha tö
rekedhetünk valamire, az a teljes nyitottság. Olyan kicsik vagyunk,
hogy csak a fegyvertelenség menthet meg bennünket. Európában
egy sajátos közvetítő szerepet kell játszanunk. Kitűnő példát muta
tott erre nekünk Bartók Béla, aki népzenét gyűjtve éppoly szívesen
fordult más népek hagyományaihoz, mint a magyarhoz. Ez az új
magatartás egyáltalán nem körtnyű. Magyarország végül is nem
volt mindig ilyen kis ország. A társadalmi tudatban tovább él Ma
gyarország mint hatalom, hallatlan belső objektivitásra kell elszán
nunk magunkat, tudatosítnunk kell jelenlegi helyzetünket és verti
kális alapokra kell helyezkednünk. Visszatérek a nemzedéki prob
lematikához. A fiatal nemzedéknek sokkal könnyebb tudatosítani
ezeket az elveket, mint nekünk volt.

Nagyon pozitív ténynek tartom, hogy a fiatalok nyelveket tanulnak
és kapcsolatokat teremtenek a szomszédokkal. A mi időnkben nem
ismerték jól a lengyel és cseh kortársakat. Annak idején volt egy
elképzelésem, amelyet hivatali, minisztériumi szintű akadályok mi
att nem lehetett megvalósítani. Egy kiadványról lett volna szó,
amely Közép-Europa öt nyelvén jelent volna meg. A szerkesztőség

ben mindegyik ország képviselte volna magát, minden évben más
lett volna a főszerkesztő és a kiadvány székhelye is. Eleinte kétszer
jelent volna meg évente, aztán pedig, ha ez lehetséges, négyszer.
Mindegyik ország bemutathatta volna irodalmát, kultúráját. Ez a
tevékenység lényegében hasonló lett volna ahhoz, amire Bartók Bé
la mutatott példát. Nem hinném, hogy épp most lenne a legjobb
pillanat ahhoz, hogy ez az elképzelés megvalósuljon, de egyszer
lesz rá esély...

Egy nagyon hosszú regényen. Úgy gondolom, még három évi mun
kát szentelek neki. Ez a regény irodalmi megfelelője lehet mindan
nak, amiről beszélgettünk. Időben és térben nagyon kiterjedt
klasszikus családregényre fog emlékeztetni. Magyar tematikájú
könyv lesz, de abban az értelemben, hogy érdeklődési köre Krak
kótól Belgrádig terjed. Szeretném valamiképp megformálni és
konkretizálni benne a közép-európaiság fogalmát. Egyre gyakrab
ban támad az a gondolatom, hogy nem áll jogunkban csak lengye
leknek, magyaroknak, cseheknek lennünk. Közép-európaiak va
gyunk. Ezt tudatosítanunk kell.
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