
Forum 
о /1 

hangtalannak érzett magányát, majd a mindennapokból pró-
bálja önvarázsolással kiűzni a hiányt. Ezt a hiányérzetet elő-
ször azoknak a tárgyaknak, mozzanatoknak a leírása űzi el, 
amelyek közös életük kísérői voltak (Alkonyfény — 1976.), 
majd olyan természeti jelenségek felidézése, amelyek által 
Gyepűfüzes, a Rába-parti szülőföld üzeni szeretetét (Kormos 
ranét - 1977.) 

És vigasz a vigasztalanságban a természet örök megújulása, 
a jelenségek örök váltakozása. De,,.alkonymagányában" egyre 
inkább hangot kap az egyedül létezés fájdalma, végül pedig a 
fizikai elmúlás minden kínja. 

Megállás nélkül írt - a mindenség sejtelmei és énjének belső 
érzelmi élményei, a vágyak és a nosztalgiák egy teljes világot 
jelenítettek meg. 

Látványosság és hókusz-pókusz nélkül alkotott, mentesen 
minden barbár és civilizált előítélettől. Lírája csupa ember-
közelség, Ábelként, kozmikus erők terében állt, aki tudta: 

Hogy messze jár, vagy közel jár 
egyszercsak rádnéz a halál. 

(Primitív versa halálról - 1958.) 

A vers, a szó, a dallam otthonait, azok rémisztő hatalmait 
kezessé szelídítette. Spontánul verselt, ez volt az anyanyelve. 

URBÁN NAGY ROZÁLIA 

p a r a d o x o n o k é r i n t é s e 

MÉSZÖLY MIKLÓS ÉRTEKEZŐ PRÓZÁJÁRÓL 

Zrínyi óta alig volt jelentős költőnk-írónk, aki ne érezte 
volna szűknek a szépirodalom műfaji kereteit, s nem kísér-
letezett, hogy az esszé, a tanulmány, a publicisztika nyelvén 
fogalmazza meg gondolatait. Voltak, akik ezt tudós-ambíció-
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val, filológus-alapossággal vagy valamilyen bölcseleti rendszer-
alkotás igényével tették (Kölcsey, Eötvös, Babits, Németh 
László), de voltak, vannak olyanok is, akiknél az efféle kísér-
letek leválaszthatatlanul hozzátapadnak a szépírói gyakorlat-
hoz: fogalmi-elméleti előkészítését, vagy igazolását, meghosz-
szabbítását jelentik a művészi önkifejezésnek (Berzsenyi, Vö-
rösmarty, Ady). Mészöly Miklós, akinek értekező prózáját két 
önálló kötetben adta ki a Szépirodalmi Könyvkiadó (A tágas-
ság iskolája — 1977., Érintések — 1980.), kétségtelenül az 
utóbbi típushoz tartozik. Nem mintha nem tudna minden 
tekintetben szakszerű poétikai, irodalomtörténeti, filmelméleti 
vagy éppen nyelvészeti tanulmányt írni (Az anekdota halála, A 
rom, Fekete-fehér, szines film, Nyelvünk szűzre megy? ), de 
nála ezek a tudományos értékű dolgozatok sem egy-egy szak-
terület iránti érdeklődés termékei, hanem „csupán" teoretikus 
törekvések egy kivételesen szuggesztív írói világkép és maga-
tartás folytonosan újratermelődő dilemmáinak feloldására. 

Míg a „tudós-ambícióval" írott értekező próza — az írói 
szándék szerint — probléma-megoldó, addig ez utóbbi típus a 
lappangó ellentmondások fogalmilag pontos megragadását és 
oknyomozó elemzését tekinti céljának. Az előbbi elsősorban 
logikai következetességet igényel, az utóbbi inkább morális 
erényeket: alázatot és bátorságot a létélmény „ésszerűen" fel 
nem oldható feszültésgeinek bevallásához. Mészöly Miklós 
— akár ontológiai vagy ismeretelméleti kérdések foglalkoztat-
ják, akár a politika, az etika, az esztétika vagy a poétika kerül 
érdeklődése fókuszába — folytonosan antinómiákba ütközik, 
vagy — akaratlanul is — saját korábbi ítéleteit, következtetéseit 
bírálja felül, változtatja ellenkezőjére. Azt hiszem, ennek az 
önmagával polemizáló gondolkodásmódnak végső soron az írói 
magatartás alapdilemmája a forrása. Azé a magatartásé, 
amelyik egyfelől érzékeli, hogy a „művészet önmagában elég-
telen tett — ahhoz képest, amit a világ vár, elvár. Amire 
szüksége van", másfelől amelyik nem talál utat az elégséges 
tetthez, s rezignáltán vallja be: „Már rég nem erősködöm, hogy 
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mindenáron egy tető alá hozzak logikát és praxist; csak fel-
jegyzem magamnak az eltérést." 

Az az „eltérés", amely Mészöly helyzettudatát és történe-
lemélményét legmélyebben meghatározza, saját társadalom-, 
ember- és fejlődés-felfogásának legújabb kori történelmünkkel 
való szembesítéséből fakad. E felfogás a reformkori liberaliz-
mus eszméivel, közvetlenül Kölcsey „alapokra építő" orga-
nikus-evolucionista fejlődéskoncepciójával mutat közeli (filo-
lógiailag is dokumentálható) rokonságot, következésképpen 
lényegéhez tartozik a morális oppozíció minden erőszak-elvű 
társadalmi-politikai gyakorlattal szemben. Az opponálás célra-
vezető módjainak átgondolása önmagában is elég írói feladatot 
jelenthetne, ha Mészöly nem szakított volna a magyar próza-
hagyomány moralista irányával. Mivel azonban jobban izgatja 
az írói magatartás etikája, mint az erkölcsi konfliktusok „iro-
dalmasításának" lehetősége, legfeszítőbb művészi gondját nem 
az ítélkező ábrázolás problémái, hanem az ábrázolás és az 
ítélkezés egymást nem zavaró aktusai egyidejű végrehajtásának 
nehézségei jelentik. Ars poeticája szerint szubjektivitásnak és 
tárgyiasságnak egyszerre kell érvényesülnie, s ez az a para-
doxon — a modern epika legizgalmasabb paradoxona —, amely 
a művészi gyakorlattal egyidejűleg gondolkodói erőfeszítésekre 
is sarkallja. 

Akik a modern magyar próza egyik legmerészebb újítóját 
tisztelik (vagy nem szeretik) benne, meglepődve láthatják ezek-
ben az eszmefuttatásokban a realizmus fogalmának gyakori elő-
fordulását. Pedig valójában olyankor is egyfajta „korszerű rea-
lizmus" lehetősége foglalkoztatja, amikor magát a szót nem 
írja le. Mit jelent ez a korszerű, mészölyi realizmus? Miben 
különbözik a „hagyományostól"? Az író szándéka szerint: 
mélységében, műfaji-művészi kötöttségektől, az artisztikum 
csábításától és emberi illúzióktól mentes következetességében. 
Elgondolása szerint: jelenség és lényeg viszonyának újra-
értelmezésében. Nem a „konkrét" és az „objektív" ismeret-
elméleti kérdései foglalkoztatják, hanem a konkrétnek az 
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absztrakthoz, az objektívnek a szubjektívhez való viszonyát 
látja problematikusnak. A tényeket, a valóság érzéki-tárgyi 
vetületeit szerinte könnyen meg lehet ismerni, de a megértés-
nek nem ezekkel var. dolga, hanem a „jelenségek anyaöl-
homályával", a „mögöttes" tartalommal. S noha ez a neo-
platonista koncepció nem tartja a művészet feladatának, 
hogy a lényeghez vezesse a befogadót (elég, ha csupán elindítja 
a feléje vezető úton), Mészöly mégis szükségét érzi, hogy a 
valóságnak ezt a mélyebb, lényegi dimenzióját eloldja a jelen-
ségek világától. Már ami persze az ábrázolást illeti. 

„Az ontologizáló próza számára — mint írja - végső' soron elég, ha 
csupán a mögöttes fedezeteként áll rendelkezésre valamilyen alapmiliő 
ösztönös és otthonos ismerete - de gyakorlatilag nincs feltétlenül 
szükség rá, hogy a mű reális társadalmi-környezeti vonatkozásai ( . . . ) az 
első jelzőrendszer konkrétságával meg is feleljenek a választott miliő 
valóságának." 

Amit Mészöly mond, az érvényes nemcsak az ontologizáló, 
de a pszichologizáló és historizáló prózára is. S az ilyen írói 
eljárásnak — az esztétikai tények ismeretében — se jogosult-
ságát, se sikerességét nem vonhatjuk kétségbe. Vitánk csak 
azért lehet vele, mert az efféle ábrázolásmódnak a valósághitele 
(úgy vélem, Mészöly programjával ellentétben) jellegzetesen 
lírai, s nem epikai természetű. 

Nem véletlen, hogy Mészöly oly meghatározó szerepet tulaj-
donít az „atmoszférának", az „aurának", a „többértelműség-
nek", a dolgok mögötti „irracionális vibrálásnak", a „sugalma-
zásnak". Vagyis azoknak a fogalmilag megragadhatatlan, de 
valóságos esztétikai effektusoknak, amelyek nem a mű reális 
társadalmi-környezeti vonatkozásaiba, hanem a művész 
pszichikumába, létélményébe, személyiség-titkaiba avatják be 
az olvasót. Vagyis a „szuper-konkrétság" és „objektivitás" 
eszközei valójában annak a fajta szubjektivitásnak a szolgálatá-
ban állnak, amelyik sem a közvetlen líraiság, sem a lirizálás 
hagyományos módszereivel nem akar már megnyilatkozni, s 
amelyik a világ legnyomasztóbb gondjának saját ontológiai 
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státuszának korlátozottságát tartja. S számomra ez a mészölyi 
magatartás legproblematikusabb mozzanata. 

Úgy akaija megőrizni személyességét, s úgy igyekszik új 
esztétikai pozíciót biztosítani a szubjektívnek, hogy nemcsak 
partikuláris jegyeit fedi el, de fölé emeli azt a különös (réteg 
szerinti, nemzeti) meghatározottságok szférájának is. Hogy itt 
egy olyan általános szubjektivitás elvéről van már szó, amely 
éppen a személyességgel kerül ellentétbe, azt maga Mészöly 
bizonyítja, mikor ezt írja: „talán egy olyan felismerés látszana 
helyesnek, hogy a személytelen felelősséget tekintsük mércé-
nek a személyes szférájában is — ugyanis csak az megveszteget-
hetetlen." E sajátos etikai ihlet paradox jellege akkor tűnik ki 
igazán, amikor esztétikai program születik belőle. Imígyen: 

„Feltesszük, hogyha szubjektivitásunk programszerűen tudatos és 
következetes, a maradék - ami már ismeretelméleti okokból sem szub-
jektivizálható - valóban hírt fog adni, s főképp hitelesebben, a konkrét-
ban közvetlenül megjelenni és megmutatkozni nem tudó objektív vetü-
letről." 

Ha ugyanis figyelembe vesszük, hogy Mészöly szemléleté-
ben a világ egyenrangú elemek halmaza, tehát a művészi ábrá-
zolás szempontjából már formálatlan állapotában is „egynemű 
közeg" (s csak „a mi értelmező egyszerűsítésünk helyez 
mindent kommunikációs kronológiába, hogy rendet vigyen az 
egyenrangúságba, a létezés-közérzet álomszerű egyidejű-
ségébe"), okkal merül fel a kérdés: lesznek-e, lehetnek-e a 
homogén világnak olyan „mozzanatai" (és milyen ismeret-
elméleti okokból? !), amelyek ellenállnak a szubjektivizálás-
nak. Logikai következetességgel csak nem-et mondhatunk. S 
mivel Mészöly logikája is radikálisan következetes, neki is el 
kell jutnia ehhez a válaszhoz: 

„A konkrét feltétlenül a valóságról beszél? Ugyan! - A nem-konk-
rét feltétlenül meghamisítja a valóságot? Ugyan! Sem egyikben, sem 
másikban nincs egyértelmű biztosíték: egyedül az én szeszélyemben; 
noha én magam sem tudom eldönteni, hogy a szeszélyem csakugyan az 
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enyém-e. Amiben megfontoltan hihetek: hogy a szeszélyem többé-
kevésbé célravezetó'en tud tájékoztatni egy bizonyos lehetséges milyen-
létről; a mibenlét pedig nyugodtan kihúzható a szótárból." 

Ha nem merő önkény a szeszélyről azt állítani, hogy az az 
abszolút indetermináltság, talán jogos az a következtetés is, 
hogy a szubjektív általánosra való törekvés — miközben éppen 
az egyedi-különös esetlegességeket, véletlenszerűségeket igyek-
szik kiküszöbölni — céljával ellentétes irányba halad. Mészöly 
nem mondja ki ezt a tanulságot, mégis meg-megújuló kísérletet 
tesz a „szeszélyes szubjektivitás" veszélyeinek elhárítására. 
Hiszen ő mondja, hogy „Amennyire lehet, a kamera személy-
telen, szemponttalan, egyenrangúsító erejét kellene párosítani 
személyes elfogultságunk és kiegészítésünk többletével." 
Nekem e többlet tartalma tűnik kevésnek. Az az elv, amelyet 
Mészöly így fogalmaz meg: 

„nem művi módon hangsúlyos elemek közvetlen szuggesztiójára 
bízni rá a sugalmazást, hanem a külön-külön egyenrangúnak vett elemek 
szórendjével, kombinatorikájával fogalmazni meg a személyest, a véle-
ményt, a víziót. Sugalmazni, de rangsor nélkül azonosulva az elemek-
kel." 

Fenntartásom nem eszmei természetű, csupán egyfajta ízlés 
reflexét jelzi a - hadd nevezzem így: — szenvtelen realizmus 
doktrínájával szemben. S merem hinni, hogy ezt a reflexet nem 
a moralizmust és az érzelmességet igénylő konzervativizmus 
tartja működésben, hanem egy mind követelőzőbb szükséglet a 
személyességgel hitelesített erkölcsi ért ék-állítások, a szuverén 
cselekvések és az érzelmi felszabadultság iránt. Mert „hiba 
volna, ha megriadnánk a katarzis eszméitető erejétől, s nem 
látnánk meg benne az erőfeszítést, hogy (ha közvetve is), 
valami új hangszerelésű, újra hitelessé avatott pátosz számára 
készítse elő az utat." 

Lám, ha vitatkozni akarok Mészöly Miklóssal, leg-
egyszerűbb, ha az ő fogalmazásában fejtem ki véleményemet. 
Hiszen az övénél koncepciózusabb ellenérveket saját tételeivel 
szemben aligha találnék. Egyfelől úgy látja, hogy „minden 
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reformkor válaszút elé állítja a személyes szférát: csonkulnia 
kell, ha a kor »ügyének« mindenestől szolgája akar lenni" — s 
ez a felismerés arra ösztönzi, hogy a szolgálat öncsonkító 
hatását elhárítva magától a személyest hangsúlyozza —, más-
felől olyannyira tolakodónak és ártalmasnak érzi az „elő-
ítéleteket és rögeszméket" hordozó szubjektum beavatkozását 
a valóságábrázolásba, hogy már-már a modern próza sine qua 
non-jaként hirdeti az epikai személytelenséget. Egyfelől (a 
szocialista realizmusról ítélkezve) azt kifogásolja, hogy „az 
egzisztenciális atra curát száműzték, semlegesítették, sorvasz-
tották el, az egyidejűleg érvényes eszmények és mozgatók 
nagyobb hangsúlya érdekében", s meg van róla győződve, hogy 
„a legbenső személyes szféra sötét gondját (atra cura) csak 
átmenetileg feledtetik ( . . . ) a külső tárgyi, társadalmi stb. 
vívmányok" - másfelől egy „esetleges rögeszme" foglalkoz-
tatja: „kiirtani, elnyomni minden személyes, személyhez kötő-
dő érzéstöbblete t . . . " . Folytathatnám a példák és ellenpéldák 
sorát a mészölyi dilemma illusztrálására, de nem annyira terje-
delmét, mint inkább mélységét szeretném érzékeltetni. Hadd 
idézzem ezért - e tárgykörben befejezésül - a Lukács György-
höz való viszonyát villanófény-élességgel megvilágító sorait. 
„Állítólag Blyésnek mondta egyszer Lukács: Onnét az ener-
giám,. hogy kioltottam minden személyes, belső életet." 
„Monumentális törpeség." - vágja rá Mészöly, s néhány sorral 
lejjebb így jellemzi ezt a „törpe-magatartást": „a megoldhatat-
lannal való, logikailag hazárdabb birkózás csődjének elhárítása 
— más természetű többleteredménnyel. 

Kérdés — teszi hozzá — : a csak azért is vállalt ilyen csőd 
csakugyan lemarad-e az igazság megközelítésében? Nem 
hiszem." Mészöly ritkán beszél ilyen indulatos egyértelmű-
séggel, mint itt. A filozófus — szerinte kockázatmentes — 
pánracionalista személytelenségével a maga kockázatos mű-
vészi személyesség-eszményét állítja szembe. Vajon komolyan 
gondolja? Nyilván nagyon komolyan. Csakhogy ugyanilyen 
komolynak érzem akkor is, amikor (máskor, máshol) ezt írja: 
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„Azt tartom a legnagyobb csapásnak, hogy minden nap ugyanazzal 
az arccal kell felébredni, ugyanazon a néven bemutatkozni. Nekem ez 
inkább terhes, mint öröm. Igazában az volna jó, ha valamilyen pantheis-
ta személyiséggel rendelkezhetnék. (. . .) minden eró'mmel igyekeznék 
mindennel azonos lenni. S ez már valami program is lehetne." 

A tendenciózusan válogatott idézetek értelmezésével kap-
csolatban felvetődhet egy ellenérv: az általam használt „sze-
mélyessége-fogalom egybemossa és absztrahálja a „személyes" 
sokrétű, s alkalmanként más-más funkciójú jelentését. A fel-
tételezett ellenérv indokoltságát nem vonhatnám kétségbe. De 
ha arra gondolok, hogy Lukács —csak „állítólagos", de hiteles -
vallomásában mennyire mást jelent ez a szó, s az az állítás, 
hogy „kioltotta belső életét", mint amit idézője tulajdonít 
neki, azzal védekezhetek, hogy magának Mészölynek a foga-
lom-értelmezése hatalmaz fel erre az absztrahálásra. Gondol-
kodói következetlenségről s egy írói magatartás kiforratlan-
ságáról lenne szó? Aligha. Hiszen végül is nem a szóhasználat 
pontatlanságából fakad a jellemzett ellentmondás; nem a 
„személyesség" értelmezése, hanem maga a személyesség 
került az elmúlt évtizedekben kétségbeejtően kétértelmű 
helyzetbe. Nemcsak az írói — sőt, elsősorban nem az írói —, 
hanem a köz- és magánéleti személyesség. A saját történelmi 
tapasztalatain okuló tágabb közösség (a nép, a nemzet) poli-
tikai érzelmeit éppúgy jellemzi a személy szerepében, lehető-
ségeiben való csalódottság és józan bizalmatlanság, mint a 
csodába vetett hit , hogy mindig egy- vagy néhány valaki jó 
szándéka és becsülete a garancia egy egész közösség boldogulá-
sának. Naivitásra, manipulációra vagy fanatizmusra gyanak-
szunk, ha „pusztán" morálisan motivált ügybuzgalommal talál-
kozunk, miközben már az utálatig megcsömörlöttünk az 
„ügy" (bármilyen ügy) lárvaarcú, közhely-retorikájú, agresz-
szíven személytelen képviselőitől. Irodalmunk java része 
programszerűen „tárgyilagos", óvakodik a próféta-attitűdtől, a 
katartikustól, a pátosztól, s mi, akik igényeljük és üdvözöljük 
ezt az irodalmat, egy-egy önfeledt pillanatunkban kitárul-
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kozunk a „könnyű műfajok" primitív szubjektivitása előtt. 
Éveket, évtizedeket áldozunk az életünkből, hogy mindennapi 
tevékenységünk ne csak megélhetésünk forrása, de hivatásunk 
is legyen, s ha eléljük ezt, döbbenten vesszük észre, hogy 
elmosódott a határ a kényszer és a hajlam, az érdek és az 
érdeklődés között. S eközben személyességünk kontúrjai is 
halványulni kezdenek. S végül, ha netán elég képzelőerőt és 
emóciófölösleget érzünk magunkban ahhoz, hogy szívünkre 
vegyük a „nemzeti sorskérdéseket", anélkül, hogy tennénk 
ügyükben valamit, már jajdulunk Ady szavával: néznénk 
„immár nagyobbakra is." Nemcsak az egyéni szuverenitás, de 
az egész szubjektív szféra léte forog kockán, s ha meg akarja 
őrizni önmagát, ha meg akarja védeni felségterületét, le kell 
fejtenie magáról minden maszkot, konvencionális gesztust, elő 
kell bújnia a pozíciók fedezékéből, s el kell szenvednie a 
védtelenség kockázatát, amíg (mert a „puszta lélek" vég-
telenül sérülékeny!) nem szab másik öltözéket, s nem épít ki új 
védőállásokat magának. 

Végelemzésben: az az ambivalencia, amit Mészöly Miklós-
nak a személyességről vallott felfogása tükröz — nem a maga-
tartás határozatlansága. Mészöly egy új típusú epikai tárgyias-
ság szószólójaként elsősorban nem poétikai forradalmat hirdet, 
hanem a személy, a személyesség történelmileg új minőségének 
kialakulását sürgeti. Mint láttuk, a „megoldhatatlannal való 
birkózás csődjét" is vállaló pátosz éppúgy hozzátartozik ehhez 
az újszerűséghez, miként a már-már aszkétikus illúziótlanság. 
Vitatni valót nem a program alapeszméjében, csupán a hang-
súly-használatban s a kivitelezés javallott módjában látok. 
Mészöly — s talán egész nemzedéke — számára egy történelmi-
leg már meghaladott, életképtelen, de még létező, sőt uralkodó 
személy-modell leleplezése és lebontása jelentette a legnagyobb 
írói-emberi feladatot. Az én nemzedékemnek kevesebb bonta-
nivaló maradt, de annál több tennivalót ad az új modell meg-
tervezése és kivitelezése; s talán annál aktuálisabb dilemmát 
jelent a „csőd kockázatának vállalása" is. S nehéz ezt illúziók 
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nélkül csinálni. Például anélkül az illúzió nélkül, hogy mi már 
(majd mi!) nem leszünk „kénytelenek tudomásul venni ( . . . ) a 
nem emberszabású szükségszerűségeket." Akkor sem, ha tud-
juk, hogy kénytelenek leszünk. Ellentmondás? Igen. Olyasféle, 
mint ez a mészölyi fogalom: „jelenidejű utópia." 

Persze, nem gondolom, hogy a személyesség legújabb kori 
válságának egy eltévesztett politikai gyakorlat lenne az elsőd-
leges oka. Nem hiszem, hogy azért kerültünk „alapvető konf-
liktusba a történelemmel", mert „elsősorban kollektív vállal-
kozásoktól meg hajráktól várjuk, hogy az egyéni szféra, az 
egyén tényleg nagykorú legyen." Következésképp azt sem 
hiszem, hogy „más sorrend lesz elkerülhetetlen: ti. az, hogy 
csak az egyén nagykorú magánvállalkozásai összegeződhetnek 
az összesség nagykorúságává." A felvilágosodás-kori pedagógiai 
optimizmus s a romantika metafizikus személyiség-felfogásá-
nak felújulását érzem ebben a programban. Igaz, lényegét 
tekintve romantikus volt az a kollektivista reakció is, amely 
Mészöly szerint mai gyakorlatunkat is jellemzi. A valóságos 
helyzet — már ami az egyén pedagógiai respektusát illeti —, 
nekem úgy tűnik, árnyaltabb ennél. Mégsem ezért vitatkoznék 
Mészöly Miklóssal, hanem fordított sorrend-javaslata miatt. 
Persze a kollektív „hajrák", ha „kiemelt" célokra irányulnak, 
felmorzsolják az individuumot; de mit szolgálnak az egyén 
„magánvállalkozásai"? Az egyént önmagát? — Mindkét típusú 
egyoldalúság gyakorlata épp elég kudarcot halmozott már fel. 
Nekünk, s az utánunk jövőknek a „szimultaneitás" elvét kell 
újra és újra próbára tenni. „Kívül maiadni, de szenvedélyesen a 
körön belül; és örökké hűtlenségre készen . . . " — mondanám 
ismét Mészöly Miklóssal, annyit téve hozzá, hogy ezt a „Jób 
lelkületű" magatartás-mintát nemcsak az író számára tartom 
követendőnek. 
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