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MÉSZÖLY MIKLÓS: 
WIMBLEDONI JÁCINT

Szépirodalmi, 1990. 117 oldal, 65 Ft

Varázslatosak a könyvcímekben a külföldi vá
rosnevek. Olyanok, mint a nagy tengerjáró 
hajók a kikötőkben; az idegenség aurájával 
vonzanak. Az pedig, hogy Wimbledoni jácint, 
még hangsúlyosan választékos is, részint a 
helység angol előkelősége, részint a virág köl- 
tőisége, kultúrtörténeti konnotációi jóvoltá
ból. Acím finom, lírai könyvet sejtet, s a karcsú 
novelláskötet könyvművészeti megformálása 
-  műszaki szerkesztő Horváth Andrea, a borí
tó- és a kötésterv Urai Erika munkája -  artisz- 
tikumával és eleganciájával megfelel a címnek. 
Am a „wimbledoni jácint” szókapcsolat távolról 
sem olyan evidens, mint mondjuk a PÁRIZSI 
ESŐ -  még a magamfajta földrajzban, botani
kában és sportban egyformán járadan olvasó
nak is dereng, hogy Wimbledonra inkább jel
lemző a tenisz, mint a jácint. A címet tehát a 
könyvnek kell értelemmel teljessé tennie. 
Csakhogy a könyvben, a címadó elbeszélésben 
nincs szó wimbledoni jácintról.

*

A kötet hat elbeszélést tartalmaz, három terje
delmeset és három rövidet, hosszú-rövid szek
venciákba rendezve -  a három hosszú elbeszé
lés belső súlyát tekintve is pillérszerepet ját
szik, utánuk levegős ívelés a három rövid. Az 
írások több síkon is szerves egységet alkotnak. 
Négynek az alapja az a dél-dunántúli, szek
szárdi életanyag, amely Mészölynél magánmi
tológiává lényegült, és szépírói termését Mán- 
dyé mellett a mai magyar próza legorganiku- 
sabb életművévé teszi. Néhány a további kéz
zelfogható közösségekből: a három nagy elbe
szélés (élükön ajánlás áll, összekapcsolva őket, 
szemben a három röviddel) alapfogása egy ré
gen megesett, időben koncentrált történet el
mondása, majd évek kihagyásával, a „mi lett a

szereplőkkel?” jegyében rövid, epilógusszerű 
lezárás; mindhárom tetőpontja egy-egy hold
fényes éjszaka, amelynek folyamán lényeges 
felismerések születnek, és mindháromban 
szerepel egy-egy kislány, mindegyik árva vagy 
az adott helyzetben mintegy árva, a tisztaság 
és ártatlanság többnyire veszélyeztetett szim
bóluma, s egy lényeges pillanatban erkölcsi 
mércévé válik fontos férfialakok számára; a 
három rövid elbeszélés mindegyikében fel
bukkan a házasságon belül, ám idegen apától 
született gyerek figurája, kettőben főszerep
ben, egyben epizodikusán. A kötet egységét 
tovább erősíti, hogy a viszonylag egyenes vo
nalvezetésű első és utolsó elbeszélés négy 
olyan írást fog közre, amelyben a történetbe 
folyton emlékek, újabb kis történetek és törté
netdarabkák ékelődnek. E négy elbeszélés el
ső olvasásra olyan benyomást kelthet, mint a 
kaleidoszkóp, mely forgatásra változóan szí
nes csillogó ábrákat mutat.

Ez a kaleidoszkopikus írásmód, amelynek 
első nagyszabású kiteljesedése Az atléta halála 
volt (1960-61), immár három évtizede eleven 
tendenciája Mészöly prózájának, ám tévedés 
volna korszak-meghatározónak nyilvánítani, 
hiszen mindvégig ugyanolyan eleven tenden
cia mellette a klasszikus novellaépítés. Ha ko
rábban előfordult is, hogy megtartó történet 
egyáltalán nem volt (Nyomozás), vagy csak 
mintegy kanavászként a külön-külön jelene
tek számára (T érkép, repedésekkel, Bolond 
utazás), úgy mintha most Mészöly egyensúly
ra törekednék a kaleidoszkopikus írásmód és 
a klasszikus novellaépítés között -  sikerrel. 
Meglehet, néha elsőre nehéz követni a törté
netet és a szöveg tagolását, de újraolvasva a fi
gyelmes olvasó rá fog jönni, hogy (& „gimnasz
tika egy regényhez” minősítésű Zsilip kivételé
vel) valamennyi elbeszélésben pontosan meg 
van adva az időrend, a mindenkori helyszín, 
egyértelmű, hogy kiről-miről van szó, követ
hető a történet menete, és a külsőleg legtago
latlanabb szövegben is (A kitelepítő-osztag- 
nál) teljes biztonsággal állapíthatók meg az 
értelmi cezúrák. A W imbledoni jácint, az
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OH, CHE BELLA NŐTTE! és A K1TELEPÍTÖ-OSZ- 
TAGNÁL felhasználja a klasszikus novella biztos 
alapokat teremtő lineáris előrehaladását és rit
muskompozíciójának, feszültség-feloldás, fo
kozás-konklúzió görbéjének hatáspotenciál- 
ját, s ezeket egyesíti a tények, jelenetek, motí
vumok kaleidoszkopikus tükrözéseinek, pár
huzamainak és ellentéteinek rendszerével, 
mely sokféle dimenziót ad a történetnek. Ha 
a címadó elbeszélésben -  hogy a leglineári- 
sabbra hivatkozzam -  a gettóvilágot „vadszőlő
vel befuttatott drótháló” határolja, és Dalkó feje 
végül „vadszőlővel befuttatott garázs tetején" 
loccsan szét, ha Panka az ÁVH-s gondnok fiá
nak volt a barátnője, s 56-ban az ávósok lövik 
szitává, ha azt mondja, hogy két gyereke lesz, 
de végül Zsizel szül ötöt, aki maga a súlytalan 
röpködés, ám később willendorfian meghízik, 
úgy ez a motivikus munka az elbeszélés legmé
lyebb problematikájával van kapcsolatban. 
Merthogy ezek az elbeszélések nem annyira a 
történet mentén, mint inkább életproblémák körül 
szerveződnek meg.

„...közben lesi az arcokat, hogy lát-e ismerőst. Tu
lajdonképpen mindegyik az, de ezt inkább a táj teszi, 
ami felé közelednek, mind odavalósiak.” (Zsilip) 
Ilyen hasonító ereje van Mészöly írói világá
nak, stílusának is. Pedig ebben a kis kötetben 
Mészöly nagy szerepjátszónak bizonyul. Az el
beszélő csak három novellában (Az ügynök És 
A lány, O h , che  BELLA nőtte!, Zsilip) teljesen 
kívül-, sőt felülálló, objektív, mindentudó -  az 
általában vett író. A Wimbledoni jÁciNT-ban 
fiktív elbeszélőt teremt, egy „krónikást", akiről 
jóformán semmit sem tudunk meg -  Mészöly 
ezt ki is játssza a novella poénjaként -, de ar
gója („merész szereléseket”, „díjnyertes nyár volt”, 
„feccolt bele” stb.) mintha „sporttársra” utalna, 
akinek stílusszintje többnyire nyomatékosan 
különbözik Az ügynök És a lány, az O h , che 
bella nőtte! és a Zsilip elbeszélőjének stí
lusszintjétől, olykor azonban felemelkedik 
hozzá -  elbeszélésében egymásra vetül a 
„sporttárs” szűkebb s a kifinomult írói recep- 
tivitás és kifejezőkészség tágabb horizontja. A
KITELEPÍTŐ-OSZTAGNÁL és a NEM FELELT MEG 
NEKI énelbeszélés, de nemcsak általános eszté
tikai megfontolások óvnak attól, hogy az elbe
szélőt azonosítsuk az íróval, hanem az a tény 
is, hogy például A kitelepítő-osztagnál 
nem egy, úgylehet, személyes tapasztalaton- 
élményen alapuló mozzanatát Mészöly másutt

is m egírta -  másképpen: Atti és Cigány, a nó- 
niusz hátas viszonyának előképe W alter Karcsi 
és a nóniusz viszonya a  NYOMOZÁS-ban (1971- 
88), ahol a finn tőr és a tömegsír exhumálása 
is megjelenik, az ő r  pedig, aki nem  lő a  kato
naszökevényekre, m ár a Film, az Emkénél cí
m ű novellában megtalálható (1964), ottT . volt 
a  helyszín, itt Stargard. Ezek a mozzanatok, 
más variációkkal együtt, csak halvány jelzései 
a lényegnek: az elbeszélés fiktív énje csak figu
rája az írónak, amelyet, miközben mintegy el
játszik, tisztán kompozíciós fogásokkal objek- 
tívan-értékelőn láttat.

De m inden szerepjátszás és sokoldalúan 
megvilágító objektivitás mellett is a  szövegek 
igazi kohézióját, intenzitását, „magasságát” lí
rai kvalitások terem tik meg. Például: „Lábon 
maradt kukoricásnál alig képzelhető mostohább lát
vány. Némely szár tövénél süppedéses luk, a másik
nál éppenséggel nem, a hó torlaszosan odagyürem- 
lik, s ha szél mozdul, apró zúzmaraflitterek csusz- 
szannak a miniatűr lesiklópálya páncélos csillogá
sán. Ki tudja. A megfigyeléseknek megvan a maguk 
árfolyama. Elértéktelenednek, újrafelértékelődnek.” 
(Oh, che  BELLA nőtte!) a  részlet líraiságát 
nem  egyszerűen a lezáró, nyűt reflexió adja, 
lényegesebb, hogy magában a  képben, sőt: je 
lenetben az aprólékos felbontás asszociatív
metaforikus látásmóddal párosul, a  megfigye
lés realizmusából hiperrealizmus és látomás 
lesz -  az elbeszélés egy fontos jelzőjével élve —, 
„lidérces” pontosság, amely erős költői atmosz
férát indukál. Ráadásul a  „lábon maradt kukori
cás” motívuma később összekapcsolódik a „fe
ketére evődött tűzfal” motívumával (mint a 
Wimbledoni JÁciNT-ban „a dróthálós vadszőlő- 
fal” motívuma a villa „százados lomberdejének" 
motívumával -  itt m ár az írói képzetvilág ele
meinél és alapmozdulatainál járunk!), az elbe
szélés központi problematikájának egyik me
taforikus kifejezéseként. A  vágások és a meta
forák a  leggyakoribb, legirodalmibb és legkéz
zelfoghatóbb eszközei annak az írásmódnak, 
amely szinte m inden pillanatban egyidejűleg 
epikusán informatív, és az író  személyes rész
vételét: érzelmi viszonyulását és hanghordo
zását sugározza. A lírai involváltság, amely 
többé vagy kevésbé mindig sajátossága volt Mé
szöly prózájának, a kötet három  nagy novellá
jában  szerencsésen és term ékenyen, m ert sti- 
mulálóan és arányosan működik együtt az 
epikus ábrázolással; a  lírai jellegzetességek
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nem szétoldják és felvizezik, hanem éppen
séggel sűrűbbé, komplexebbé és szenvedélye
sebbé teszik az elbeszélés epikus kontrapunk- 
tikáját. Mert ha igaz is, hogy Mészöly stílusa 
(átfogó értelemben véve itt a szót) és írói világa 
mindent, amit nem zár ki, magához hasonít, 
maga ez a világ polifonikus, a szembeállított 
mozzanatok mércéül szolgálnak egymás szá
mára, s a sokféle ellenjátékból finoman mér
legelő objektivitás születik.

*

„In memóriám 1949-1989” -  szól a címadó el
beszélés ajánlása, s bár egyfelől az a szándékolt 
hatás, hogy „meglehetősen régi történet ez, még az 
előidőkből”, az ötvenes évek elejéről, másfelől 
számos anakronizmus (kazettás magnó, posz
ter, videó, távfűtés, Vita-Cola, diszkólámpa, 
hivatkozás Dienes Valéria halálára -  1978 -  és 
önéletírására) jelzi, hogy metaforikus értelme 
csakugyan az ajánlásban megjelölt egész kor
szakra vonatkozik. Az elbeszélés első fokon ar
ról az örök kísérletről szól, hogy egy elviselhe
tetlen világban az emberek egy „szigetet” hoz
zanak létre, melyen igényesen lehet élni, s az 
örök kudarcról, amellyel ez a kísérlet szükség
képpen végződik. A budai teniszegyesület a po
litika által letarolt „odakinttel” és a politika által 
kivételezett silány funkcionárius vadásztársaság
gal szemben a tehetségen, a teljesítményen, a 
minőségen alapul. De elegendő-e „a vadszőlővel 
befuttatott drótháló gettókalitkája”, „az ablakrácsra 
futtatott zöld” mögötti klubhelyiség, ez az egyre 
csak szépített „akvárium”, majd a „tetszetős elő- 
kerttel, romantikus fákkal” övezett, kastélyszerű 
rózsadombi villa s a játék definiált világában 
tanúsított igényesség és felmutatott teljesít
mény olyan életminőség megteremtéséhez, 
amely fölötte áll a külvilágénak? „A kulturált 
szépség és környezet”, a sportban való harmoni
kus együttműködés éles ellentéteként a von
zalmak következetesen, keresztül-kasul elke
rülik egymást, céljukat tévesztik, a kapcsola
tok nem realizálódnak, az életek beteljesület
lenek maradnak. (A vonzásoknak és feszültsé
geknek ez a zűrzavara emlékeztet Az ATLÉTA 
halála „ötösfogatára”, ott azonban a viszonyok 
játékszabályokat követtek, s csak Pécsi Pici, 
Bálint -  képletük rokona Zsizel és Dalkó pá
rosa -  és Bangó között váltak emberileg-mű- 
vészileg elevenné, itt a kevésbé részletes ábrá
zolás ellenére is bonyolultabbak és hiteleseb

bek, mert inkább következnek a figurák lég
köréből.) De az általános megoldatlanságnál is 
árulkodóbb a hamisság, ami kiütközik abban, 
ahogy Panka bolondítja Dóra edzőt, aki nem 
kell neki, ahogy Dalkó megajánl a lányokat 
kedvelő Pankának egy „hármast” Zsizellel, aki 
után ő töri magát, s ami Dóra őszintéden szü
letésnapi megünneplésében koncentrálódik 
és tetőződik. A hamisság itt abban az értelem
ben is eszkalálódik, hogy a naiv és hiszékeny 
Dórát is megfosztják az őszinte érzelemnyilvá
nítás lehetőségétől, nem hagyják, hogy „vala
milyen saját viselkedéssel [...] kísérletezzen”. Az el
beszélés elejétől fogva, s egyre fokozódóan, vá
rakozások, tervek, reményteljes előérzetek 
születésének és meghiúsulásának ritmusára 
épül, s Mészöly ezzel, valamint a hamisságok 
rafinált adagolásával mesteri módon éri el, 
hogy az olvasó mindinkább megérezze: bot
rány van a levegőben. S amikor az végül hival
kodóan véledenszerű és groteszk formában, 
egy bólé okozta hatalmas hasmenésroham ké
pében kitör, ilyen előkészítés után mélyen 
szükségszerűnek és adekvátnak találjuk, mint 
az emberekben és viszonyaikban rejlő hamis
ság elemi erejű megmutatkozásának metafo
ráját. A természeti működésnek való kiszolgál
tatottság szégyenletesen groteszk nagyjelene
te egyszersmind igazsággá emeli azt a benyo
mást, hogy a figurák olyanok, mint „valamilyen 
videokép utánzatai, akiket kazetta perget, és igazár 
bán nem magukon múlnak”. Dóra a hangsúlyos 
kivétel, az egyszerű és homogén egyéniség, 
aki, mint nevelő, egyedül képes másokban 
folytatódni, s egyedül képes mindenre evi
densen és normálisan reagálni. Kikezdhetet
lenül önmaga, s később is csak ő „maradt meg 
annak, aki volt". De ettől különb-e másoknál? 
Hiszen normalitása a személyiség egyszerűsé
gén és korlátozottságán alapul. Dalkó és Zsizel 
együtüéte „a darabjaira szétesett éjszaka" utáni 
hajnalon a BKTE-ben, amelynek az az előfel
tétele, hogy a lényeges dolgokat nem le- 
het/szabad kimondani és megtenni, a „testbe
széd” szférájában olyan gazdaggá és mégis re
ménytelenné, olyan tetőpontélménnyé válik, 
amilyenig Dóra sohasem emelkedhetne fel, s 
utána Dalkó öngyilkossága -  a konzekvenciák 
ádátása és vállalása -  ugyancsak nem akármi
lyen emberi kvalitásról tanúskodik. S elvégre 
Panka, a zavaros erotikájú Panka is képes lesz 
történelmi ügyet vállalni és mártírrá válni.
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Melyek az igazi, a hiteles értékek az em berek
ben? -  m intha nagymértékben e körül a  kér
dés körül is forogna az elbeszélés, ennek m ér
legelése is volna a  kompozíció. Bár a novella lé
nyegéhez tartozik, hogy mindezek a problé
m ák történelm i kontextusban jelennek meg, 
a figurák ábrázolása, az események és a  sorsok 
alakulása általános-egzisztenciális életproblé
m ákat is kirajzol. Ilyen m indenekelőtt az em
berek átláthatadansága, aztán hogy az élet 
mennyire kiszámíthatatlan, m ennyire vélet
len események alakítják, a várakozások és tö
rekvések ellenére, s hogy kiből mi lesz élete fo
lyamán, miként viszonyul a  befejezés az egy
kori lehetőségekhez. Ezek a kérdések term é
szetesen nem  fogalmazódnak m eg közvede- 
nül, így közhelyekké válnának, holott életünk 
alapvető döbbenetéi, hanem  egyrészt maguk
ban a  tényekben rejlenek, másrészt elégikus 
atmoszféraként veszik körül a  történetet az 
írói hanghordozás által. Az elbeszélés mélyré
tegeként valami olyasmi sejlik fel, amit Mé
szöly az O h , che  BELLA NOTTÉ!-ban úgy nevez: 
„Utelméleti bizonytalanság”.

Az O h , che bella'nőtte! alapötlete olyan, 
m in t egy Szerb Antal-novelláé: egy budapesti 
filosz Nyugaton szerelembe keveredik egy ír 
lánnyal, aki egy XVIII. századi emlékirat-író
nő leszármazottja, és elutaznak Olaszország
ba. De mennyire mást hoz ki Mészöly ebből az 
alapképletből, m int a Szerb Antal-i problema
tika! Az elbeszélés m ég inkább önallúzió: 
m intha az 1959-es Idegen partokon című no
vella kései párdarabja-ellendarabja volna -  ott 
egy m agyar férfi egy francia lánnyal egy buka
resti kongresszusról szökött le a tengerhez. 
Most két „kis nép” gyermeke szembesül egy
mással és egy „nagy nép” életével -  s méretik 
meg  egymáson és azon. A  lány „oldhatatlan kap
csokkal” kötődik az ír  földhöz, o tt hullámzik 
m ögötte, körülötte, benne az angol-ír törté
nelem, világában az emlékirat-írónő ősnek 
„mozdíthatatlan helye ” van. A fér fi m ár elszakadt 
a  tájtól, melytől apja „nem tudott szabadulni”, 
„élhetnél akárhol, [...] neked tényleg nyolc” — 
m ondja a  keretelbeszélésben régi barátja, de 
főként: nincs történelme. Ez azért különösen 
frappáns metafora, m ert -  történész. A  törté
nelm i hazugságok világában, ahol „a tények 
nem felelnek meg a valóságnak", a rra  ítéltetett, 
„hogy olyasmiről legyen véleménye és alkosson biztos 
ítéletet, amit nem ismer”. Történész, aki megfosz-

tatott a múlttól. A múltat permanensen élet
ben tartó ír lány és a múlttalan magyar törté
nész szembeállítása éppen Mészölynél, akinek 
műveiben egyébként annyira szerves és jelenva
ló a magyar múlt, a magyar történelem -  de- 
monstratívan kiélezett megformulázás. Kap
csolódik hozzá egy másik motívumsor is, 
amely persze szintén metaforikussá emelke
dik: a „bolondos ír lány”, akinek „sejtjei rakoncát
lanul kelták”, maga a szabálytalanság, a fantá
zia, a mese, a költészet, a leleményesség, a já
tékosság, vele szemben a magyar férfi: „intézeti 
hős”, aki nem tud mesélni, gondjai prózaiak, 
képzelete és viselkedése gátolt, s csak fokoza
tosan szabadul fel a lány hatására. A lány, aki
nek ír voltából következő történelmi terhei a 
férfi helyzetéhez képest mégiscsak a szabad
ságon belüli terhek, szinte a belső szabadság 
megtestesülése, szemben a férfi külső és belső 
megkötözöttségével. Mintha pozitív és negatív 
pólusként állnának szemben egymással.

De mindinkább kiderül, hogy ennek a bel
ső szabadságnak megvannak a maga veszélyei. 
Mert éppen olyan léleknek a szabadsága, ami
lyennek Szerb Antal mutatja be az ír lelket: 
„számára a transzcendens immanens is, a másvilág 
itt van ezen a világon, csak szem kell, hogy lássa”, 
nála „az álmodozás nemzeti tetté válik, mert [...] a 
fantáziaélet, mítoszokba való elmerülés, víziók látá
sa, fejezi ki legjobban az ír nemzeti karaktert, az felel 
meg legjobban az ír léleknek". Mindinkább kide
rül, hogy a lány nem tud különbséget tenni va
lóság és mítosz között, hogy valójában múltja 
sem történelem, hanem mítoszba olvad át. 
Ami kezdetben „szeleverdi magánmitológiának” 
tűnt, lassan baljósán komollyá válik, és telje
sen átformálja a világot, a bolondosság mögött 
felrémlik az elmebaj, a punkfrizurás „sárgás
zöld hajú boszorkány” agyából végül, Pompeji- 
ben igazi „walpurgisi ötlet” pattan ki, „lidérces” 
megfordítása a dolgoknak: „Ezek nem tudják, 
hogy itt vagyunk, nem is látnak bennünket. Azt hi
szik, hogy élnek, sétálgatnak a Via dél Labirintón, 
pedig ez csak attól van, hogy mi látjuk őket, akik ha
lottak vagyunk. Ez itt most fordítva van, érted? Itt 
csak az él, aki halott. ” És itt, a „rafinált szabadság" 
állapotában, „ajáték labirintusában” fordul meg 
végképp a pozitív és negatív pólus is. A lány 
elbizonytalanodik, és félni kezd, a férfi viszont 
magára talál, és megtelik erővel, a halálban 
csakugyan az életet érzi meg, „a lebegtetett játék- 
halál” (a kifejezés a címadó elbeszélésből való)
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a feltámadáshoz segíti hozzá. Kezdettől fogva 
nem ugyanabban az Olaszországban, Nápoly
ban, Pompejibenjártak. Mítosz, történelem és 
jelen fantasztikus itáliai szimbiózisa hatására a 
lány csak saját mitologikus világában merül 
egyre mélyebbre, a férfit, a történelmétől 
megfosztottat azonban már a vonaton „meg
érintette valamilyen historikus szél sodrása”, s egész 
útja egyebek között a történelem visszanyeré
se -  História, meztelenség, tények, valóság, 
igazság, Erósz egyetlen nagy metaforikus 
komplexummá lesznek számára. Itália jóvol
tából mindinkább normális perspektívát nyer 
otthoni viszonyaihoz és önmagához, s halott
nak lenni a romvárosban őbenne nagy felis
meréshez vezet: „Valahogy így kellett volna eddig 
is dolgoznom, olyan erősen élni, ahogy Pompeji...” 
Hazatérve mindkettőjük útja lefelé visz, szo
morú végpontokig: a lány végképp belecsava
rodik magánmitológiájába, és ideggyógy
intézetbe kerül (életútja az emlékirat-írónő ős 
életútjának dekadens variánsa), a férfi „akár 
egy újra eladott rabszolga”, visszasüpped a hazai 
életbe, ami e nagyszerű kaland minden lelki 
hozamát kimossa belőle. Lehet tűnődni, hogy 
melyik válasz jobb a „kis népek” alaphelyzeté
re: ha magánmitológiába menekül valaki, 
vagy ha „Potemkin-hajrában teljesíti a penzumot, 
hogy él”, és kikapcsolódásként „lehunyt szemmel 
bámulja a várost, a Dunát”. Még a végpont felől 
visszatekintve is talán mégiscsak az előbbi -  
legalábbis esztétikai szempontból. Csak az bi
zonyos, hogy a normalitás elveszíthetetlen, 
végső mércéje: Nápoly és Pompeji.

Ezeknek az elbeszéléseknek -  az egész kötet 
mintha függelék volna a Volt  egyszer egy 
Közép-Európa címet és VÁLTOZATOK A SZÉP 
reménytelenségre alcímet viselő kisprózái 
válogatáshoz -  az a legmélyebben fekvő alap
témájuk, hogy történelmünk mennyire függ
vényévé teszi az embert; Illyés kifejezését más 
összefüggésbe ültetve át: a „nem menekülhetsz" 
élménye. A kitelepítő-osztagnál című no
vella, amely a magyarországi svábok háború 
utáni kitelepítésekor játszódik, mintha nyíltan 
ki is mondaná, hogy erről szól: „mi kerültünk 
sorra, hogy új elgondolások szerint segédkezzünk a 
történelemnek. Igyekeztünk egy másik, újabb hazug
ságot törvényessé púderezni. Kipróbált nyersanyag 
voltunk, a statáriumtól, internálástól mindenki fél, 
akár katonai az, akár békebelien vigyorog”. És: 
„próbáltam elképzelni, milyen csillagközi szél fújhat

egy ilyen ronggyá foltozott ország fölött, ahol én is 
csak teszem a lábamat innét oda, onnét ide, begyűj
tők, rekvirálok, deportálok, kitelepítek, betelepítek, és 
nincs sehol egy lány, csak osztag meg villámcsoport". 
Ha az előbbi elbeszélések figurái csak elszen
vedői voltak a történelemnek, úgy ennek fik
tív elbeszélője és Atti, a barátja, résztvevői: a 
kitelepítő-osztag tagjai. Ha eddig áldozatokat 
láttunk, most megpillantjuk az ősbűnt. Az el
beszélő persze egészében a történelemre há
rítja és tisztán áldozatnak akarja látni magukat 
-  az elbeszélés azonban problematizálja ezt a 
beállítást. Az elbeszélő öt szemét embert állít 
Atti mögé háttérként (a nadapi tanácselnök, 
Detián, Schwecha, az overallos, a bilgericsiz- 
más), hogy minél jobban kidomborodjon a fő
hős kiválósága. Atti a férfias tulajdonságok 
megtestesítője, igazságérzete kikezdhetetlen, 
örök igazságtevő, minden rossz ügyet igyek
szik azonnal jóra fordítani, mindig mindent 
elintéz, megold. A férfiasság középponti prob- 
lémája-metaforája az elbeszélésnek. Atti hős 
katona, „önkéntesként végigharcolta a karjaim 
poklokat", hódító, diadalmas szerelmes (Páz- 
mándynéval úgy ismerkedik össze, „mint gömb- 
villám a tikkadt tarlófűvel”, a csúnya Rézit meg
ajándékozza egy „ájult nász-éjszakával”), de leg
lényegesebb önmegvalósulásai mégis a férfi
szolidaritás és főként a Cigányhoz, a nóniusz 
hátashoz való bensőséges kötődés. Aló ugyan
csak „példátlan férfiasságával” tűnik ki,' az elbe
szélés középpontjába tolva a hágatást, amit 
Pázmándynénál „gyönyörűbben senki nem tudott 
élvezni”. Cigány ebben az aspektusban Atti al- 
teregója, s a férfiasság metaforikus funkciója 
természetesen a szexuális aktus metaforikus 
szerepében tetőződik -  ehhez hozzájárul a fik
tív elbeszélő Gizivel töltött „erős éjszakája” is. A 
szexuális aktus hagyományosan az abszolút 
emberi közösség metaforája, ám itt feltétlen 
önzést, zárt magányt és erőszakot rejt. Atti vi
selkedését olvasva és az elbeszélő árulkodó 
képzettársításaira felfigyelve („szeme a túlzásig 
kék volt és nedves, mintha folyton egy sikeres vágta 
után térne vissza a földre”, „Atti remekelt, akár egy 
idegen bajnok”, „érezni lehetett a szoba csendjén, 
hogy Atti győzött") arra a meggyőződésre jutha
tunk, hogy a figura legfőbb ambíciója, hogy 
mindig győztes, sikeres legyen, érzékletes 
jassznyelven szólva: hogy „mindig ő legyen a 
Jani”. Hogy Attinak mennyire nincsenek fix 
értékei önmagán kívül, azt a kompozíció adja
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értésünkre. Minden új sikerért megfeledkezik 
a szerétéiről, Pázmándyné és Rézi miatt Cigány
ról, Rézi miatt Pázmándynéról. „Csak a ló ma
gányos” -  ezzel a mondattal kezdődik az elbe
szélés, s még kétszer visszatér, látszólag lírai 
funkcióval, valójában azonban szituacionáli- 
san: Atti mindkét esetben éppen árulást követ 
el Cigánnyal, a számára legfontosabb lénnyel 
szemben. S e mondat állandóságával szemben 
áll három másik variabilitása: „S a hó nem rang
sorolható”, „Egyedül Mila nem rangsorolható", „A 
szülőföld nem rangsorolható” -  lévén mindig az a 
legértékesebb, ami éppen növeli a figura 
önértékelését. A kemény férfiasság termé
szetességéhez, stílusához az alpáriság is hozzá
tartozik: a szerelmi tapasztalatok kibeszélése a 
férfiszolidaritás alapján, udvarlásban az impo
náló durvaság, a szerelmi jótékonykodás gya
korlatiassága: „ilyenkor muszáj a perselybe tenni”. 
Mészölynek sikerül Atti körül fokozatosan 
olyan légkört teremtenie, hogy a csúnya Rézi 
szerelmi kárpótlása végül erőszaktételnek hat, 
noha tényszerűen a legkevésbé sem az. (A fik
tív elbeszélő még otrombább Rézivei és Gizi
vel.) A kemény férfiasság emberi problemati- 
kussága ott tetőződik, amikor Atti az igazságért 
és a jogért száll síkra Hammerburgerék tragé
diája ügyében, ám egy férfibecsületét ért sértés 
miatt akciója verekedéssé fajul, melyben vélet
lenül elsül egy revolver, s a golyó véletlenül 
megöli Cigányt. Ez a rémdrámai, „a végzet ha
talmát” idéző fordulat éppolyan kihívóan vé- 
ledenszerű, mint a Wimbledoni jÁciNT-ban a 
hasmenésroham -  de a figura gondosan ada
golt ellentmondásai alapján ugyanolyan szük
ségszerűnek érezzük. Nehéz a kemény férfi 
„mitologémájának” ellentmondásosságát ér
zékletesebben felmutatni, mint hogy Atti csak 
egy lovat képes igazán szeretni, ám akaratla
nul elpusztítja, aztán ráborul, és nem mozdul.

Atti bölcsessége kimerül abban, hogy „az Is
ten nem kopírozza magát, mindig kitalálja, hogy hol
naptól mi legyen”. A fiktív elbeszélő viszont ér
telmezi magukat. Amikor a Hammerburge- 
réknál töltött utolsó estén megérinti a család 
tragédiájának a szele, „erős undort érez maguk
tól”, s egy részeg meditáció során egyszer csak 
megérzi az alapproblémát: „Tesszük, ami tehető, 
de nem lehet hozzánk érni." És itt rejlik a bűn: a 
kényszereket is diszkreditáló hatalom adta vé
dettségben. De ez csak egy villanás, aztán jön 
az önstilizálás, az önsajnálat, amiben benne

rejlik az önfelmentés: „utolsó mohikánok va
gyunk, osztályrészünk a kemény elviselés. [...] ez a 
mohikánság nyilallt belém, mint a büszke önsajnálat 
férfias rezignációja”. A felelősségelhárító stilizá
lást Mészöly finom irodalmisággal érzékelteti. 
Az elbeszélés elején nagy képsor áll az állatok 
háborús mártíriumáról, melyben a ló is szere
pel: „Mikor már nem bírja, elszakítja magát a kör
tefától, ahová kikötötték, és lógó belekkel átüget a ba
jai utászok két aknasávja között a kiégeti Csávosdi- 
majorig, ott rogy össze a sötétkék ég alatt, míg a fagy 
szoborrá nem mintázza, és nyitott szemét be nemfájja 
a hó. ” A vége felé pedig ezt olvassuk: „Egy tépett 
szélű fotó maradt az emlékezetemben erről az estéről: 
lógó belű ló üget át a györkönyi kitelepítési osztag két 
aknasávja között a Rézi-tanyáig, és ott lerogy, míg 
az éjszakai nyárbogarak vastagon be nem lepik a sze
mét, a kifordult gyomrát...” De tudjuk, hogy nem 
így történt. A nyomorúságos történés így szen- 
telődik történelmi végzetté, a személyes cső
dért is, ami a figurák alkatából következik, 
mely alkat persze rímel a világra, így lesz fele
lős a történelem. De elbeszélése leleplezi a fik
tív elbeszélőt, és felkelti az olvasóban azt az ér
zést, amit az O h, che  bella nőtte! történésze 
sem tud elfojtani magában: „hogy az is részrehaj
lás, ha a sors csapásait sajátítjuk ki magunknak hi
valkodóan”.

*

A három rövid elbeszélés közül Az ügynök és 
A LÁNY egy költői mese magaslati pontjáról és 
hangvételével mutatja meg, hogy az élet min
den apró mozzanata mögött nagy történet rej
lik, s ha belelátunk egy élet problematikájába, 
nem tudunk adekvát gesztussal reagálni rá -  
de a törekvés: valami nagyon bonyolultat na
gyon egyszerűen elmondani, nem találta el a 
szerencsés pontot, az egyszerűségből vázlatos
ság lett; a ZSILIP valóban csak „gimnasztika” egy 
műhöz, önmagában nem áll meg, viszont 
anyaga javarészt megtalálta a helyét a Megbo
csátás című ritka szép elbeszélésben (1983); 
végül a N em felelt meg neki tanulságos pél
dája annak, hogy egy valóságos történetből -  
Mészöly a NEGYEDIK ÚT 241-42. oldalán 
mondja el zárójelben -  miként lesz rövid, de 
cseppet sem vázlatszerű, kidolgozott, penge
éles novella -  mint a régieknél. Az esztétikai
kritikai purizmus fennakadhat rajta, hogy há
rom nehézsúlyú elbeszélés mellé miért került 
be a kötetbe három velük összemérhetetlen is,
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de a hedonistább olvasó inkább hálás a lazítá
sokért, és külön örömét leli a könyv egészséges 
ritmusában.

*

Említettem, hogy még a címadó elbeszélésben 
sincs szó wimbledoni jácintról. Jácint szerepel 
ugyan, de a különleges hagymákat Zsizel 
lisszaboni nagynénje küldte, és a lány telepí
tette az ágyást a klubba. Abban a hajnali be
szélgetésben viszont, amelynek „nem volt ha
gyománya a BKTE-ben”, amely „elütött a bizton- 
ságos szabványtól”, Dalkó egy Wimbledonban 
játszódó álmáról beszél Zsizelnek, aki később 
a jácintillatot magasztalja. Dalkó és Zsizel úgy 
nem jön össze, ahogy a wimbledoni jácint. Il
letve az utóbbi a címben mégis -  Dalkó és Zsi
zel emblémája úgy kapcsolódik össze, mint 
ama balladában az egymáséi nem lehető sze
relmesek teteméből nőtt virágok. Az ilykép- 
pen líraian feltöltődött novellacím az egész kö
tet címeként nagyon is összehangzik az elbe
szélések hangjával, az író személyes hanghor
dozásával -  mely történeteihez való szubjektív 
viszonyát is érezteti—, s így értelemmel teljessé 
válik. Ezt az értelmet nem bátorkodom meg
határozni, de úgy találom, hogy elégikus, és az 
elfogulatlan tárgyilagosság ellenére sem ide
gen tőle a részvét és a mély megértés.

Fodor Géza

„MI VOLT, HOGYAN VOLT”
Mészöly Miklós: Wimbledoni jácint 
Szépirodalmi, 1990.117 oldal, 65 Ft

Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli prózája 
gyakran tanácstalanná teszi olvasóját. Újabb 
munkáinak fogadtatása ez idáig nem érzékel
tette eléggé ezt a tanácstalanságot, holott 
elemzői számára nyílt titok, hogy némely szö
vegének értelmezése komoly erőfeszítést igé
nyel. Immár nem lehet megkerülni a kérdést, 
meddig tartható fenn egyfajta várakozás és ke
reshető a hiba mindig m agban az olvasóban, 
és hol van az a pont, amikor már nem lehet 
mást mondani egy írásról, mint hogy annak

szerkesztésbeli bonyolultsága olyan túlbonyo
lítás, ami óhatatlanul a színvonal rovására 
megy -  akármilyen tudatos legyen is a techni
ka mögött lévő alkotói szándék.

Ehhez a bevezetéshez azonnal három meg
jegyzés kívánkozik. Az egyik, hogy nagy for
mátumú íróról van szó, a háború utáni ma
gyar irodalom egyik legnagyobbjáról. írói útja 
-  így benne minden útkeresés is -  kitüntetett 
figyelmet érdemel, mert eddig a kísérleti mű
vek mindig kiemelkedő alkotásokhoz vezet
tek, és mert a pálya alakulása olyan hiteles 
gondolati háttérből táplálkozik, amely eleve 
kivételessé teszi a megszólalást. A jelenlegi út
keresés annyiban különleges, hogy Mészöly, 
aki a megújuló prózának Ottlik mellett legin
kább meghatározó mestere, sőt folyamatosan 
tevékeny résztvevője, mondhatni vezéralakja 
volt, most a megújult próza megtorpanásával 
és elbizonytalanodásával együtt torpant meg 
és bizonytalanodott el. Beérett a nagyjelentő
ségű világlátásbeli és poétikai váltás folyamata, 
és most úgy tűnik, folytatni nehezebb, mint el
kezdeni volt.

A másik megjegyzés az, hogy Mészöly élet
műve eddig is egyeneden volt, ebben semmi 
különös nincs, voltak és vannak kevésbé és 
jobban sikerült művei, mint minden halandó 
írónak (mondjuk a Magasiskola mellett ott 
volt a sikerületlenebb A stiglic, vagy a kiváló 
Bolond utazás mellett a vitatható Nyomozás 
ciklus). Ezt az egyenedenséget a korábbi fo
gadtatásból nehéz volt pontosan felmérni, 
mert a bíráló kritikák szinte kizárólag „kultúr
politikai” alapon íródtak, értedenül és eleve 
gyanakvással szemlélték tárgyukat, míg az ér
tő kritikák, joggal, a mű korszakos jelentősé
gére figyeltek inkább, az egyenedenség elem
zésére viszont általában nem tértek ki.

Harmadik megjegyzésem az, hogy a kritika 
már jó  tíz éve regényt szeretne, ez szerintem 
az egyik fő oka annak, hogy várakozó állás
pontra helyezkedik. A novellák a beígért re
gény szempontjából mellékterméknek számít
hatnak, melyekre nem is irányul túl nagy fi
gyelem. A kritika nálunk általában jobban fi
gyel a nagyformára, egy novelláskötet ritkán 
válik elemzés tárgyává. Pedig a Mészöly-élet- 
mű nagyobbik része rövidebb elbeszélés, ő so
sem volt a nagyforma mestere, kiemelkedő 
hosszabb művei is műfajukat tekintve kisregé
nyek (Az ATLÉTA HALÁLA, SAULUS, FILM), és ez


