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Ebben a művészetben mindig a damaszkuszi úton vagyunk. Soha nem érkezünk már
oda, de visszaút sincs, csak útközben. "Üldöző és üldözött futásának a ritmusa eggyé válik;
ugyanaz fut, ugyanaz fullad ki. Üldöző és üldözött eggyé válásának sokkoló fölismerése a
formálás folyamatával egyenlő; bele nem nyugvó megtérés. Mindig újra indulunk. Alig
hogy megérkezünk, máris nyergelik a lovakat.

Mészölynél a puszta jelenség, az önnön jelentéséről mitsem tudó fenomenon végső

esetlegessége - elesettséggé válik. Tehetetlenül van benne a részvét; nem alkatrésze, nem
hozzáképzelt emóció, hanem önkéntelenül tartalmazza azt a létezés. Így a látvány és a
látás aktusa azonos az üldöző és az üldözött eggyé válásával.

Ezért vagyunk mindig a tetthelyen. "Rabbi Abjatár a szememre vetette egyszer - olvas
ható a Saulus ban -, hogy engem csak a tettenérés vonz. Igaza van. A megismételt szó sem
ugyanaz, sem a mozdulat. A bűn is magányos, mindegyik külön, akárcsak én, aki tetten
érem. Rátörni a bűn magányára, a szégyenre, amit nem lehet kiszámítani. Itt és most te
hát mindig üldözés közben vagyunk, a tettenérés éjszakájában - a Film kamerája révén, a
Saulus örökös, maga elől menekülő hajszájában, a Pontos történetek, útközben-nek már a
puszta címében is. Vajon az üldözés nem egyik fajtája-e vagy szinonim fordítottja csupán a
menekülésnek? S vajon ebben nem az a démoni, huszadik századi tapasztalat tükröződik,
hogy az áldozat és a tettes: egy, illetve hogy az áldozat is tettes? És ha ily módon a kör
bezárult, lehetséges-e kitörés, mely az adott kör tulajdonságait viseli magán továbbra is?

Mészölynél a látvány sohasem festői, telt, meleg, vagy gömbölyded, hanem grafikus,
geometrikus, fekete-fehér. A tettenérés csupasz vizualitása, sőt koreográfiája ez, határo
zott redukció. A tetthelyen üldöző és üldözött, látó és látvány egymásra találása leleple
zés egyben, szégyennel teli mélypont, feltörő lélegzet mint végső kifulladás. Mészöly lát
vány-leírásai mindig valahogy a fatális és kimondhatatlan bizonyosságot árasztják maguk
ból. A forma "így és másképpen nem lehetséges" véglegességét, meg a Mondás definitív
pörölycsapását, más szóval a művészet Erósz- és halálközeli voltát, amí paradox módon
minden túlélő vegetáció előfeltétele. Mészöly művészetét ezért nevezhetjük a racionális
misztika művészetének, mert tökéletesen éber, sőt a nyári reggelek metszö fényeit idéző

tekintettel, élesen körvonalazzza - a homályt; mindazt, amit nem tudhatunk, de világosan
sejthetünk, ha odafigyelünk. Bekeríti, megközelíti, tetten éri, de föl nem oldhatja, föl nem
oldozhatja s foglyul sem ejtheti. Ama szerkezet, mely a legélesebb tekintetet is, anélkül
hogy elhomályosítaná s zavarossá tenné, ellenben misztikussá fokozza, nos, ama szerke
zet reménytelen: van, de irreális és rossz, ahogyan Simone Weil mondaná. Mészöly a
mindennél beszédesebb hallgatagságnak, a néma látványegyértelműségénekaz írója. A
geometríkusra, az alaprajzra csupaszított létezésnek a kínvallatása folyik itt; minden
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misztika számára az átmenet, a látszat s a káprázatok világától máshová, az eloldozódás,
illetve a behatolás a mélyebb valóságba, a felfedés folyamata bizonnyal a kínvallatás és a
megtöretés processzusához hasonlatos.

Ebben a kimerevitett, adott és tettenért látványban, mely Mészöly művészetének leg
mélyebb sajátja - volt egykor - szinte fölszívódik és megszűnik a történet, a sztori; mín
den cselekmény eseménnyé sűrűsödik, fokoz6dik - és lefokoz6dik. Mészöly - egykor, körül
belül a Film címú könyvvel záródóan - az analitikus prózaírásban odáig jutott, ahol vagy
csak a hallgatás lehetséges már, vagy a fordulat. Az alkotói fordulat és átváltozás, mely az
egykortól a mostig vezet el minket - s gondolom e mai est sem más, mint ennek az útnak .
a rövidített bemutatása - nos, a fordulat s az átváltozás pillanata éppen a Filmben, a
redukció főművében jött el. Az a titkos út és mód, az a megigazulása a végsőkig redukált,
már-már történettelen prózaírásnak, amelynek a végpontján és a mélypontján hirtelen a
legbrutálisabb szociologikum és historikum tör fel - egy rejtélyes, neveken és tényeken
túli történelmi világot villant elénk: Sili6 perét és alakját. A beszédig el nem jut6 szegé-

,nyek, elesettek és kisemmizettek monoton processziója ez: az elesetteknek a művelt és
írott történelemre nem hasonlító, mélyebb értelemben mégis valóságosabb históriája az
európai kultúra alján, amit a Filmnek ez.a síkja fölidéz és nyomatékosít. Az írói, formai
radikalizmus végpontja a szemünk előtt, magában a műben fordult át, konvertál megúju->'
lássá. Mészöly az eseménytől elmozdul a történet felé. Ebben a pillanatban az egykor
mosttá változik át, mostani írásmódjává, ahol.mindaz, amit a fentiekben állítottam művé

szetéről, már csak korlátozottan, félmúlt időben, vagy módosítva érvényes. A fordulat,
malynek legjobban látszó ismertetőjegye egyszeruen Mészöly újabb novellisztikája, kö
rülbelül a Szárnyas lovaktól kezdve, mindazt tartalmazza, ami eddig is jellemezte, mégis
váratlanul új jegyeket mutat. Meglepő és levezethetetlen a korábbiakból, ahogy ez igazi
változás esetében lenni szokott.

Mészöly újabb novellisztikájának átfogó jellemzéje az, hogy lemond arról a redukciós
módszerről, mely a történetet, a sztorit az eseménybe szívja föl. A Film után a történet
hez lép vissza, de csak látszólag válik hagyományosabbá, valójában éppen a Film már em
lített mélyszerkezetébőlújítja meg művészetét. Nem írói alkata változott meg, hiszen az
valóban moccanatlan, ha tetszik következetes és egyöntetű, hanem a látványhoz való vi
szonya alakult át. Megnőtt a látvány és a látás közötti távolság. Emez újabb szakasz, a
mostaní korszak ismertetőjegyei,véleményem szerint: a történetközpontúság visszahódi
tása, a történetre való külön reflexió visszaszorulása; mindez nem tradicionális értelem
ben jelenik meg, nem a káosszal val6 paktálás' értelmében. Az "elbeszélhetők-e még egyál
talán a dolgok?" dilemmája és kérdése mintha oldódna. Ha valaki történetet ír, ezzel a
történelem elvi lehetségességét ismeri el. Továbbá konszenzust tételez, azt, hogy meghall
gatják a történetet és viszont, olyan közmegegyezések, szokások és szabályok szerint
mondja el a történetet, hogy meghallgatásra épp e szabálykövetés révén talál. További
változás, hogy megtartja ugyan a racionális mísztikának nevezett korábbi látásmódot, de
átalakítva. Egykor a kimerevitett látvány s a rámeredő tekintet párharca, mikrokozmosza
allt a középpontban. Most nem egyetlen látvány vagy kép, hanem az eseményeknek, ké
peknek, motívumoknak szinte kaotikus sűrűsége, a káosz dzsungele az, amelyben lassan
és fokozatosan kiismerhetetlen rendet vág az elbeszélés, illetve amelyre messziről rápil
lant az' író. Most éppúgy, mint egykor, a rendet nem a lineáris, kauzális korrelatív hálók
adják, csakhogy a formarend anyaga, illetve az anyagkezelés módja megváltozott. Ez a
változás, ha úgy tetszik, tartalmi, szemantikai természetű. Ismétlem: Mészöly tekintete
változott meg, illetve a látótávolsága. A Megbocsátás című, a Mozgó Világ 1983. 11. szá
mában megjelent novella például jó pár, szerintem eligazító mondatot tartalmaz a látó
szög módosulásáról. "Mintha egy miénknél beavatottabb világegyetem fordulna... a
tengelyén."·"Ez az aszimmetria is olyannak tűnt most, ami azonos az emlékezéssel, anél
kül azonban, hogy igazában a tárgya lehetne." "Igen - mondták -, amit mi a felbomlás
képzetének körébe utalunk, nagyon is meglehet, hogy valójában egy áttekintésünket meg-
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haladó, bonyolultabb kategória, a bonyolultabb rend világába tartozik." Mészöly újabb
novelláiban az emlékező tudatmozgásnak megfelelő, anekdotikus álarcot maga elé emelő

formát találja megra cselekmény fő szála sokszor csak egyetlen érzület, mint például a
megbocsátás, vagy például a megörökítés, viszont a tárgyi anyag az anekdota szétpergő,

első pillantásra kaotikus mozgása, lazább rendje szerint formálódik. A különálló cselek
mény-labdacsok összességükben viszont rejtélyt árasztanak magukból, mint egykor, sőt a
kaotikus mozgásra emlékeztetnek, hiszen az emlékezés mechanizmusa maga is rejtélyes
és kiismerhetetlen. Az újabb elbeszélések a káoszban halásszák a rendet, de úgy, hogy köz
ben tradicionálisabb prózaformákat is átszellemitenek. Ha megváltozott vagy újraértel
meződött a történethez való viszony, ha megváltozott a történet és a tiszta forma látható
aránya az etObbi javára, akkor tulajdonképpen arról a tartalmi, szemantikai változásról
van szó, hogy a tárgyhoz közel hajoló, rátapadó tekintetet fölváltotta a szélesen pásztázó
panoráma-látás. Közelképek helyett nagytotálok, és ezeknek időbeli, ritmikai konzekven
ciái; gondoljunk novellisztikájának egyre növekvő áradására, szélesedő lélegzésére és az
ívek lassabb kibontakozására. Most messzebbről néz, mínt egykor, mindössze ebben áll az
átalakulás. Ez a messzebb tekintet az emlékezés által még külön megnyúlik. E fölény és
távolság előfeltétele viszont olyan egyszeri és egyedi mozzanat, mely levezethetetlen.
megfoghatatlan, kiszámíthatatlan és váratlan. Mondjuk így: a megbocsátás a történtek
nek, a létezésnek, az őseinknek, mindannak, ami olyan, amilyen - adott. Nem feledés, ha
nem megbocsátás.

.Mészöly most az adott világ regisztrálásának tehetetlen realizmusától eljut az adott vi
lágnak szóló, realizmusából-tényszerűségéből mitsem engedő megbocsátásig és főhajtá

sig. A hála vagy az elnézés, me ly motivációs értelemben összetartja a káoszban halászó,
mintegy anekdotikus, rendkívül cselekményes Mészöly-novellát; a hála tehát nem emo
cionálisan, hanem mintegy bölcseleti-formai módon értendő. Nem öreges elérzékenyülés,
nem a kéz reszketése, hanem minden eddigi ténytiszteleténél tényszerűbb és reálisabb
felengedés a létezés belső megoldhatatlanságával, töredékességével s törékeny kímélet
lenségével szemben. Valóban, ahogyan a Megbocsátásban az írnok látja a havat, melyet
meggyóntatott guanónak nevez. Nem megadó, hanem elfogadó tekintet ez. Az engedé
kenység annak felismerése, hogya káoszon belül legfeljebb csak számunkra kiismerhe
tetlen a rend, mivel nem figyelünk eléggé. Mészöly művészetének rnost-ja az egykori fi
gyelmet mélyítette, fordította át új formává. Egyébként - természetesen - most is, mint
egykor, a damaszkuszi úton van.

Teológia

A katolikus egyház
története

Az Ecclesia Könyvkiadó 19B3 karácso
nyára megjelent kötete igazi karácsonyi
ajándék volt. Dr. Szántó Konrád ferences
teológiai tanár egyháztörténeti nnivének 1.
kötete 711 nagyalakú oldalon az egyház
történetét alapításától a reformációig tár
gyalja. A szerző előszavában is utal arra a
közismert tényre, hogy szellemi iírt tölt be

nnivének megjelenése, mível 1948 óta ide
haza nem, volt hozzáférhető egyháztörté
neti kézikönyv.

A "katolikus szemlélet" - amint a szerző

is kifejti könyvének bevezető részében 
nem jelent tudománytalan, mindent rózsa
színben láttató, "apologetikus" módszert.
A katolikus egyháztörténet tudományos
módszereket alkalmaz, a teljes igazság fel
tárására törekszik, nem kendőzheti a gyar
lóságokat sem, nem nyújthat féligazságo
kat. De teológiai tudomány, vagyis "tárgya
annak vizsgálata, hogy az üdvtörténeti rea-
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