
Köszöntjük Mészöly Miklóst

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

Mészöly Miklós hetvenéves?

Nem voltam magyar szakos, csak egy évig, heti ötvenkét órában latin, görög, perzsa
filológiát tanultam az egyetemen, magyar irodalmi műveltségemmegállt a gimnázium
ban olvasottaknál, néha hozzájutottam egy-egy élő íróhoz, főleg Illyéshez vagy Nagy
Lászlóhoz, egyszer Juhász Ferenchez is; többre nem futotta, mint hogy még nálam is
tájékozatlanabb évfolyamtársnőimnekdadogjak róluk; szerelmi hátsó céljaimnat tekint
ve, teljesen sikertelenül.

Történt azután, hogy bekerültem az Irodalomtörténeti Intézetbe, idősebb barátaim
félreismertek (azt hitték, hogy ismerem a magyar irodalmat): bemutattak hát Mészöly
Miklósnak. Még ötvenéves sem volt, de a nevét sem hallottam. (Csak azért nem tévesz
tettem 6t össze távoli unokatestvérével, Dezsóvel, mint Veres Péter, mert műveletlenebb
voltam, mint egy népi író.) TIsztán hatott rám tehát, az egyéniségével. Háttal ült az
ablaknak, magyarázott halkan, ránk hagyva a szájtépő vitát. Pedig érdekes dologról
volt szó: egy újsághírt kellett volna különbözö stílusban megírni. Rendőri hír volt, egy
búnesetr61, amely akkortájt az egész várost foglalkoztatta. Elő lehetett volna vezetni a
témát "szocialista realista" és "nouveau roman" szerinti modorban. 68 után voltunk,
egy részünk már bűzölgött az elkeseredés verejtékétól, a többiek még mosakodtak,
bíztak a jövőben. Mészöly elegánsan, mint mindig, kiemelte a politikai parfűmból az
adott feladatot és kipreparálva, a lényegét felmutatva tárta elénk. El is bizonytalanod
tunk, nem is született semmi ebből a büdös munkából; azt hiszem, nemcsak én érzé
keltem akkor, hogy mi a különbség irodalom és irodalomtudomány kőzőtt, Persze,
elolvastam rögtön a műveit. Másképpen hatottak rám, mint az ember; és másképpen,
mint az addig úgy-ahogy ismert kortárs írók. A nagy látóhatár hirtelen eltúnt nem
éreztem, hogy úgy rángatna az írás Szent István és Kádár János között, ahogyan az
összes többi író; akik legföljebb - egymáshoz képest - abban különböztek, hogy
máshol tűztek ki a hosszú szellemvasúti utazáson egy-egy megállót. Viszont feltűntek

terek, megsúrúsödtek pillanatok: saját, elmúlni még nem is érzett életem kezdett jele
netekbe rendez6dni, az Atléta vagy a Saulus egy-egyepizódjának olvastakor.

Elkészült az Alakulások. Az Intézet vitára tűzte ki, összejött vagy kétszáz ember, nem
voltunk szokva Mészőly-estekhez,Dadogva próbáltam megérteni és ujjongó örömömet
leplez ni, hiszen e számomra akkor még szokatlan szövegben hirtelen megint ott volt a
magyar történelem, az a kontextus, amelyet egyedül éreztem valóságosnak; a Váradi
Regestrumtól a nemzethalálig, amelyet túl kell és túl fogunk élni.

Elmondtam, nemigen értették, mégis, évek múlva, a Film megjelente után, úgy érez
tem, nem én értettem félre ezt az írói fordulópontot.

Iszonytató magamutogatás volt mindaz, amit eddig írtam. Mi köze van hozzá az
ünnepeltnek? Pedig a címet nem véletlenül választottam: kételkednem kell benne, hogy
Mészöly Miklós tényleg hetvenéves. Nyilván azért, mert az a rendkívül hosszú és sö
tétre sikeredett alagút, amelybe az ő társaságában keveredtünk bele, egész (akkor) ifjú

46



nemzedék, illetve az egész nemzet, csak nemrég ért véget. Kijutottunk a szabadba,
magunknak sem vallhatjuk be, hogy közben megöregedtünk. Hát még ő?! Az lehetet
len!

És talán tényleg fiatalok maradtunk. Ó mindenesetre, s ez nekünk is remény. Hány
szor próbáltuk már elgondolni az ő eljövendó, következő múvét, és mindig más lett az,
amit lerakott asztalunkra. Vegyük csak utolsó novelláskőtetét, a Wimbledoni jácintot.
Néhány példa: az utolsó elbeszélés címe: Nem felelt meg neki. Ugy idéz fel egy elmúlt
kultúrát, egy kiszemelt embertípust, egy elsüllyedt vidéket, hogya halál és a pusztulás
képeivel nem semmisíti meg (visszamenőleg sem) az életnek azt a gazdagságát, amit
ez a halál látszólag örökre eltöröl. Hogy az élet, a létező, a maga abszurd feltételei
között is egyetlen, azt csak a halál kontúrjának igen erős meghúzásávallehet érzékel
tetni. Az utolsó előtti novella - bocsánat ezért a sajátos visszafelé való olvasásmódért,
de egy igen határozottan előretartó szerkezetet jobb először így szemügyre venni 
tehát A kite1epít6 osztagnál című írás nem is titkolja, hogy mindaz, amit felmutat,
visszavonhatatlanul elpusztult, csakhogy azáltal, hogy egyérte1múen a halál árnyékát
borítja az idillre, az idill értékei hallatlanul felerősödnek. Politikai botrányról beszél és
morálisról, de nem leleplez, nem is vall, búnről és búnhődésről beszél.

Csak két novellát említettem ebből az utolsó kötetből, de idézhetném a többit is.
Számomra az a szerepük, hogy rehabilitálják, történelemként ábrázolják a mi szörnyű

közelmúltunkat, amit azért - megbocsátható öncsalásból a túlélést segítendő - ellen
történelemnek, nem-történelemnek fogunk fel és éltünk át. Pedig történelem volt az is,
sajnos, vagy hál' Istennek, olyan, mint amilyen Szent Istvántól Kádár Jánosig jutott
nekünk. (Más népeknek más vezetők alatt.) Ebben a korban is Istennel volt dolgunk,
aki ítél és kegyelmez, vagy aki kegyelmez és ítél.

Nem sokan voltak, akik ezekben a roggyent és rogyasztó időkben vállukon tartották
az eget, amely pedig ég volt akkor is, földi fejünk felett. Hogy ne felejtsük el, hogy kik
vagyunk, kevesen tettek annyit, mint ő. Hogy úgy éljünk, ahogyan kell.

Zárjuk egy idevágó idézettel, ugyanebből a kötetből: " - Az a baj, hogy nem gon
doltunk rá elóbb, mormogta.

Mire?
Hogy meghaljunk. Már rég tudtunk volna annyit, mint ezek a romok. Valahogy így

kellett volna eddig is dolgoznom, olyan erősen élni, ahogy Pompeji ..."
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