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– előszó helyett1 –

Amikor alsós voltam, az anyám sarokvédőt csinált az irkáimra meg a munkafüzetekre, hogy 
ne gyűrődjenek össze az iskolatáskában. Hihetetetlenül kínos volt, kedves Olvasó! Húzod 
elő a Környezetismeretet, és akkor ott a rettenetes napóleoncsákó az indigókék bekötőpa-
píron, fényes, fehér kartonból, celluxszal megerősítve. Alig győztem elveszíteni őket.

Ha leveszünk egy könyvet a polcról, a borítót óvatosan lehámozzuk, félretesszük, hogy 
meg ne sérüljön. Nem emlékeztetjük magunkat szamárfüllel, arra való a könyvjelző. Leg-
rosszabb esetben ún. szakaszjegy a villamosról, ahogy a Cserépfalvi-féle József Attila ösz-
szesben találom. A borító füle nem könyvjelző! Legfeljebb virágot préselünk két vers közé. 
Semmi aláhúzás, semmi belefirkálás. A könyv szent, olyan, mint a kenyér. Nem dobjuk ki, 
ha senkinek se kell, akkor sem.

(Jut eszembe, Garaczinak kölcsönadtam egyszer Ottlik Prózáját. A borítójára írt egy tele-
fonszámot. Golyóstollal! Elég régen lehetett, mert hatjegyű a szám. Mintha arra ébrednék – 
lásd: „Másnaposok” –, hogy amíg aludtam, rám tetováltak valamit.)

Nehéz a gyerekkori törvények ellen lázadni. Amikor néha-néha aláhúzok egy sort valame-
lyik könyvben, persze, ha egyáltalán, akkor szigorúan csak ceruzával, rossz érzésem támad. 
Mintha figyelne valaki.

Ehhez képest a Párbeszédkísérletet eléggé összekaristoltam, a Nyitott Műhely és 
a Litera Előhívására készülve, 2017-ben. Agyonolvasott példány, hullik 
szét, esnek ki belőle a lapok. Horribile dictu, itt-ott még bele is írtam, 
FURA GYEREK, például ez van fölvésve ákombákom betűk-
kel a 184. oldal fejére. Szigeti föltett ugyanis egy kilenc-
soros, mikroesszének beillő kérdést Tandoriról, mi-
re Mészöly ezt válaszolta, kapaszkodj meg, Olva-
só: „Fura gyerek, ez tény.” Ezt találtam végtele-

1 A szöveg Mészöly Miklós és Szigeti László beszélgetőkönyvének, 
a Párbeszédkísérletnek hamarosan megjelenő új kiadásához ké-
szült. [a szerk.]
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nül viccesnek, olyannyira, hogy bekereteztem, és odabiggyesztettem egy szmájlit. (Olvasó, 
látni fogod, nem vagyok ezzel egyedül.) De még ez sem látszhatott elégnek, úgyhogy meg 
kellett ismételnem odafönn, a „saját szavaimmal”. Szmájli. Mészöly halott, Tandori halott. 
Jönnek a centenáriumok. A centenárium olyan, mint egy gyengéd kivégzés. Lelövik a ha-
lottat, ne szenvedjen tovább.

Mészöly centenáriuma amúgy messze a legjobbak között van, emlékezetem szerint. Min-
denki tette a dolgát eminensen, folyóiratszámok, tisztelgések és elemzések megnyugtató 
minőségben – és legelsősorban Szolláth Dávid (itt egy elvtelenül hájpos jelző következne, 
de hát, fájdalom, :), ő írta az utószót)2 monográfiája.

A Kalligram most ezzel a kötettel járul hozzá az általános ünnepléshez.

Úgynevezett hiánycikk, jó néhány éve. Szigeti László három évig járt Mészöly nyakára, ki-
tartóan, türelemmel viselve a hárítás megannyi szép, férfias gesztusát. Mészölyt undorít-
ja a személyesség, ízléstelennek és kínosnak tartja az élet tényeinek kiteregetését. Cserébe 
az észjárását mezteleníti le. Olyan, mint egy nindzsa. Bármilyen irányból jöhet a kérdés, 
azonnal egy végtelenül absztrakt arabeszkkel válaszol, és a ráció hűvösével. Néha azért el-
lankad a figyelme, ilyenkor viszont felejthetetlen titkokat árul el magáról. Hála Istennek, 
illetve Szigetinek.

„A műnek egyetlen kritikusa van, az idő, amely úgy játszik a művel, ahogy ő és benne született 
szemléletek egyezsége akarja. A többi vanitatum vanitas.” – mondja egy helyütt Mészöly. Min-
denki tudja, ki volt Mészöly. A kortárs magyar prózának három forrása van. Ottlik, Mé-
szöly és Szentkuthy, noha Szentkuthy, nomen est omen, éppen, mint egy szent kút, rejtő-
zik a rengeteg mélyén. Mindenki tud róluk, nagyjából, és nagyjából senki sem olvassa őket. 
Tisztelet a kivételnek, tegyük hozzá, megszokásból.

De hogy kerülök én, csizma, ide, az asztalra.

Írtam egy cikket a Narancsba Szolláth – vegyünk erőt magunkon: minimum figyelemre mél-
tó (lásd a fentebbi understatementet) – könyvéről és a MM-centenáriumról. Így jött az öt-
let, az éppen e miatt az ötletelés miatt újraéledő Pozsony–Budapest forródróton, hogy ír-
ja akkor Szolláth Dávid az utószót, én pedig valamit az elejére.

Először a Zserbobobóban láttam színről színre Mészölyt, talán 1978-ban. Egy irodalmi sza-
mizdatot szerkesztett a barátom, Tóth Gábor Ákos, Szféra volt a címe, száz példányban „je-
lent meg”, gépelve, áttetsző másolópapíron. Ezért kerestük meg. Magasiskola a cukrászdá-
ban, ez azért elég különös, nem? Fekete garbó, fekete bőrkabát, sólyomtekintet. Mint kide-
rült, rendszeresen fogadóórát tartott, az asztalánál cserélődtek a vendégek. Komoly volt, és 
szívélyes, egyenrangúként kezelte a huszonkét éves tacskókat, aki voltunk. Szálfaegyenesen 
ült a kávénénik között. A tartása volt a legjobb, mert a valósága mutatta a lehetségességét.

Később persze találkoztunk ezer helyen, a Bajza utcában és az Astoriában, az Örley-körben 
és a Magyar Napló szerkesztőségében, a kisoroszi kertben és a Városmajor utcai lakásban. 
Egyszer, egy felolvasás után járt is nálunk, a Csalogány utcában, ott volt a fiatal és már nem 
annyira fiatal magyar irodalom színe-virága, sokunk számára emlékezetes az az este, Csap-
lár, Kornis, az Alföld és a Jelenkor ifjú titánjai, a Rainer Maria Társaság.

Ültem az autójában, káprázatos volt, tényleg, összevissza hadonászott vezetés helyett, nagy-
jából mindenre figyelt, csak az útra nem, Balassa a hátsó ülésen nem tudta eldönteni, mit 
csináljon inkább, nevessen-e, vagy adja át magát a félelemnek és a reszketésnek.

2 A Párbeszédkísérlet új kiadásának végén álló tanulmány Szolláth Dávid munkája. [a szerk.]
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Utoljára a Városmajor utcai patikában láttam, sötét volt már odakint, kellett sürgősen va-
lami a lányom láza ellen, zárás előtt. Úgy állt ott, a gyér fényben, mint egy vesztőhelyen. 
Pizsamára húzott fürdőköpenyben, papucsban, gyűrött recepttel a kézben. Borostás-egye-
nesen, túlvilágra nyíló szemekkel. Köszöntem neki, kedvesen viszonozta, látszott, hogy fo-
galma sincs, ki vagyok.

Elmondom bárhányszor, újra meg újra, mint egy bolond a villamoson, hogy neki köszön-
hetem az úgynevezett kortárs magyar irodalmat. Hogy Mészölynek végre elhittem a nagy-
korú magyar próza lehetségességét, tizennyolc évesen. Addig ugyanis konkrétan létezhetet-
lennek látszott, legalábbis onnan, ahonnan néztem. Álltam az Írók Boltjában, és olvastam 
az Anakamphost a frissen megjelent Alakulások végén, da capo al fine, megrészegülve a bi-
zonyosságtól, hogy ezek szerint tényleg magyarul is lehet világirodalmat írni, nem muszáj 
úgy fordítani, valahonnan idegenből.

Aztán visszadobtam a labdát, és megkérdeztem, mi volna, ha pimaszkodnánk, és helyzet-
be hoznánk ez a könyvet itt, a múltból a jelen időbe. („Mindig milyen jó egy ünnepélyen 
pimaszkodni”. [Kukorelly])

Mementó helyett legyen inkább alkalom újabb beszélgetésekre. Egyoldalú párbeszédkísér-
letek a margón. Margináliák. Dialógok, csak az egyik megszólaló végig hallgat. Mindenfé-
le köztiszteletre méltó nevek hangzottak el, Mészöly-közeli, Mészölyt értő és szerető fon-
tos embereké. Aztán Szigeti úr azt mondta, firkálják össze inkább a harmincasok. Olyanok, 
akiknek, láthatták-e még élőben, vagy sem, MM már elsősorban betűket jelent. Nem ve-
szik névérteken a szépség kultuszát. Beszéljük körbe Mészölyt, kezdjük ki, legyen vita (és, 
persze, ha úgy hozza a sors, folyjon a sanguis). Szavam ne feledd, lásd még „kínos szemé-
lyesség”, úgy esett, hogy az Eb-döntő napján aludhattam egyet Szigeti úr könyvtárában, 
művelt kertje mélyén. Ki bír egy könyvtárban aludni? Nemhogy szamárfülek, de konkré-
tan félbehajtja simán a Derridát, könyvjelző gyanánt. Az ész megáll, tényleg.

Tokióra kitaláltak egy vegyes váltót, 4×400-on, őrült ötlet, de nekem speciel eléggé tet-
szik, ráadásul abszolút kaotikus, olyan sormintát futnak a fiúk és a lányok, amilyet csak 
kedvük tartja.

Az Ellentmondó, az Elemző, az Emlékező és az Elnevezhetetlen. Sipos, Bencsik, Gerőcs, 
Láng.3 (Látom nemzedékük legjobbjait stb.) Naná, hogy nem az ábécé szerint.

A megfejtéshez, fájdalom, kedves Olvasó, tovább kell olvasnod ezt a könyvet. Ha van va-
lahol a fiók mélyén egy HB-s ceruzacsonk, mondjuk, egy megfelelőre rágott Koh-i-Noor 
Hardtmuth, keresd szépen elő. Isten hozott. Neked is maradt még egy kis hely a margón.

3 A Párbeszédkísérlet új kiadásához Sipos Balázs, Bencsik Orsolya, 
Gerőcs Péter és Láng Orsolya írt margináliákat. [a szerk.]

  

Németh Gábor (1956) író.


