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Széchenyi racionalizmussal telített szellemi gazdagságát legalább annyira nem akarta 
tudatosítani saját kora, ahogy az erdélyi történetírókban is inkább a históriát, a törté-
nelmi dimenziót, nem pedig a lappangó történet természetét, a nyelvi szikárságot, a ki-
fejezés fegyelmét, az epikaszerkezeti megoldásokat hangsúlyozták.

Mindenfajta fegyelmezettséget ösztönszerűen visszautasít, legalábbis nehezen nye-
li le a magyar glóbusz. Kedveli ugyan a racionalista beszámolók kisrealista, natura-
lista szövegeléseit, amelyek mindenekelőtt a politikai és közéleti serénységek pro-
duktumai, s attól teszi egy ilyen elképzelt rangos helyre az irodalmat, hogy ezeket 
a produktumokat összekeveri magával az irodalommal és művészettel. Régi, histó-
riai zavarodottság ez. Jósika egy teljes életen áltatta magát azzal, hogy nyugati imá-
gók nyomán akart magyar regényeket írni. Egyik rosszat farigcsálta a másik után, 
pedig hát tudott írni. Ékesen bizonyítja ezt az emigrációban fogant kései naplója, 
amelyben, akár a szárnyas lovak, szabadjára engedi magát, és spontán rosszindulat-
tal, felvágott nyelvvel, az élet egyszerre lemondó és feltámasztó energiájával bámu-
latos stílusban vall az életről. A fő műve! Fantasztikus. Odahagyta a szart, a lopott 
imágók nyomasztását, a vidékiesítő poliszt, és megszabadult, íróilag kinyílt, olyan 
hihetetlenül élő nyelven szólt hozzám, hogy azt kell mondjam, naplója mindmá-
ig az egyik legcsodálatosabb önéletrajzi olvasmányélményem. És micsoda tragédia! 
Egy életen keresztül megtévesztette magát azzal a napjainkban is honos magyar mű-
vészeti téveszmével, hogy a nyugati imágó a hiteles. Nem azzal foglalkozott, ami-
vel foglalkoznia kellett volna. Naplója olvastán bátran feltételezhetjük, hogy jó né-
hány remek magyar regény vetélt el benne… Ehhez társítva: apámék megvették, 
ezért nagyon korán, kamaszkoromban kezembe került az Erdély öröksége. Erdélyi 
emlékírók Erdélyről naplósorozat, s elképesztő világra bukkantam benne. A lehe-
tő legmélyebben megérintett, mert ezek az erdélyi naplóírók olyan bennfentesség-
gel és tömörséggel tudták leírni közvetlen életkörülményeiket, amitől nekem állan-
dó hasonlítgatnékom támadt. Magamat hasonlítgattam hozzájuk. Azt, hogyan élek 
én ebben a szekszárdi pocsolyában, amelyet ugyanúgy ismerek, mint ők a saját vilá-
gukat, és egyre jobban izgatott a gondolat, hogy az itteni emberekről talán nekem 
is írnom kellene valahogy úgy, ahogy ők tudnak írni Segesvárról, a katonákról, az 
asszonyokról, az élet szinte minden mozzanatáról. Vérbő információt adtak és írói 
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PárbeszédkísérletPárbeszédkísérlet

[LO] Ami itt következik, az az erdélyi archaikus 
magyar nyelv dicsérete. M. sokszor hangoztat-
ta azt a véleményét, hogy kolozsvári felesége 
nem tud rendesen magyarul. Mesélni – úgy 
látszik – mégiscsak tudott, a Pontos történetek 
útközben-t az ő magnószalagra mondott elbe-
szélései alapján írta. A Privát Mészölyben töb-
ben is szóvá teszik Alaine erdélyiségét, többnyi-
re elmarasztalóan, vagy inkább emiatt megbo-
csájtva neki valamilyenségét, tehát „magyará-
zat” ez az erdélyiség. „Volt egy nagy hamisság az 
Alaine-ben, egy erdélyies típusú hamisság. Csak 
hamis regiszterben volt képes hangokat kiadni” 
(Kukorelly). Móser Zoltán fényképész szerint 
álnyájaskodás, kincsemezés, „édes uracskám”. 
De Kukorelly a paprikás krumpliban is végíté-
letet lát, s az, hogy M. megeszi Alaine főztjét, 
legjobb bizonyítéka annak, hogy igénytelen. 
M. feltehetően szerette Alaine főztjét, és erdé-
lyi beszédmódját. Mert a mondat akkor jó, ha 
valamilyen. Mint az étel.
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modellt, egy sokáig inevidens löketet jelentettek számomra. Már akkor úgy éreztem, 
Szekszárdhoz így kell, és majdnem ezen a nyelven kell hozzászólnom, nem azon 
a licsipocsi magyar mesélő hangon, amelyik elúszik a pontatlanul használt sza-
vak, a kötőszavak meg a negédes vagy utálkozó jelzők árjában. Nem abból a heb-
rencs nyelvi világból kell először megszólalnom, amelyben minden lucskosítva 
van, és cukrosan ragad, mint a sárgabarack. Vagy a fos. Semmi keménység. Hát 
micsoda keménység van abban az erdélyi cipészvargában, aki otthon, este, a kala-
pálás után fölírja, hogy aznap mi történt. Bejöttek ezek. Kimentek azok. Megöltek 
annyit. A kórházban ez volt. Fantasztikus. Dárda a mellbe! Le vagyok szúrva, nem 
tudok lélegzetet venni. Olyan visszafogott fegyelemmel, mégis félelmesen lövell ki 
belőle az erő, mint nemzésnél a hímből, s feszültségében ott reszket a hitelesség, 
a megismételhetetlen élet. Ezek a szövegek, rögzítsék akár a legjelentéktelenebb-
nek mutatkozó település eseményeit, abszolút módon az urbanitás hullámhosszán 
szólalnak meg. Hogy erre a későbbiekben ráneszeltek, s bizonyos áttételeik jelent-
keztek egyik-másik Ködlovagban, Kemény Zsigmond legjobb lapjain, az csak meg-
erősített engem abban, majd ha kovácsolom magamnak írói megnyilatkozásom sti-
lisztikáját, megbízható támasztékul számolhatok velük.

Az Alakulásoknak is van egy erőteljes közép-európai affinitása, s éppen annak tulajdo-
níthatóan, hogy a térség korpuszában a kapcsolódási pontokat nem a földművelő, ha-
nem az urbanitás, a polisz és a polgár jelentette. És nézz csak vissza az Alakulásokban 
felbukkanó nevekre: Sztana és Sztanisa, Sziráky és Stom, Vutuk és Figmoz, Bártfai G. 
Márk és Tibe! A térségen is átnyúló nevek szabadságának és passiójának feloldhatatlan-
sága. És a csendek, az írói elhallgatások, nem a hangerő miatt, hanem a térség korpu-
szának differenciáltságai okán.

Ezt az írást közvetlenül Nyugat-Berlinbe szólító ösztöndíjam előtt, hetvenhárom-
ban fejeztem be. A korrektúrákat már ott végeztem el, onnét küldtem vissza őket 
Budapestre. Úgy mentem ki, hogy sűrűn kapálóztam a hallgatás kételyeiben, s az 
Alakulások című kötetem anyagán kívül új dologba nem fogtam bele. Ott-tartóz-
kodásom később átcsúszott a Filmre való újbóli felkészülésem belső idejére. A Film 
végén ezért tüntettem fel Nyugat-Berlint. Az Alakulások befejezését követő hallga-
tásom egyrészt egy írói életszakasz lezárása volt, másrészt felkészülés arra a munká-
ra, amelyről előre tudtam, hogy újból egy gyötrő elhallgatásba fut majd ki. A Filmet 
egy bizonyos módon a hallgatás útjának végigjárásaként éltem meg, általa és ben-
ne önmagam ezoterikus indítékai előtt jártam kanosszát, s utána, persze, rettentő 
fáradt voltam. Úgy éreztem, nincs se fantáziám, se belső moccanásom, s a teljes ki-
lúgozottság és kiürítettség állapotában, hiszen majdnem minden szálat elkötöttem 
a negatívumig, fogalmam sem volt, milyen irányba lehet majd mennem. Talán két-
három év után jutottam a felismerésig, amely egyszerű mutáció formájában jelent 
meg. Eszembe jutott, hogy hajdanán a lemeztelenedéssel és az elhallgatással össze-
függő tanácsot adtam a fiatal Tandorinak. Dezső a verseit egészen fiatalon, cérná-
val összefűzött spirálfüzetben küldte el, amelyben már javarészt együtt állt az első 
kötete, na, mi is volt a címe?

Töredék Hamletnek.

Igen, a Hamlet. Rettenetesen tetszett. Emlékszem – nincs másolatom, talán a gye-
rek eltette –, írtam egy levelet neki arról – és ez az, ami két-három év után egy kis-
oroszi délutánon átlibegve az oldást jelentette –, hogy ezt a végsőkig meztelenített 
közlést s az azt követő elhallgatás útját nem tartom járhatónak, hiszen alkotói mó-
don tovább menni ezen nem lehet. Végül is a hallgatást nem lehet szavakkal meg-
fogalmazni. Ez már a próféták műfaja. És mi mégiscsak írók vagyunk. Nos, az Ala-
kulások és a Film után, ha meglett volna a Tandorihoz írt levelem másolata, jó ta-
nácsként elküldhettem volna magamnak. A filozófia terrénumán ilyenkor el kell 

[GP] Amikor megiramlik Mészöly haragja, ak-
kor is pontos marad, de ami még érdekesebb, 
humorossá válik. Lehet, hogy merhetett volna 
többet is megmutatni belőle az írásaiban. Per-
sze ahhoz más életszemlélet, „közérzet” és „föl-
érzés" szükségeltetett volna.

[GP] Egyébként mintha Kosztolányi ugyaneb-
ből a nézőpontból hasonlította volna össze saját 
magát József Attilával, aki a nagy dolgokat ki-
csinyíteni kényszerül, míg ő, a világ mocskából 
kevésbé részesült ember, a kicsit felnagyítani.

[SB] Az író harcos vagy fallosz, a szó dárda 
vagy ondó.

[BO] Berlin lett volna a jó választás, mégsem 
utaztam ki. Nem kértem tanácsokat, nem hall-
gattam senkire sem. De voltak reakciók. Bol-
dognak kellene lenned, ezt anyám mondta. Jót 
tenne a karrierednek, ezt a kedvenc állatkám. 
Makacs vagy, ez apám. Nem akartam sem-
mit – nem tudtam írni. Vonattal utaztam vol-
na, tizennégy órát. Azt álmodtam, nyitott fe-
delű szenesvagonba szállhatok csak be. Ha baj 
történne, ki tudjak ugrani onnét. Pisiszagú, ér-
des kövekre esnék, mégis megúsznám pár zú-
zódással. Felkelnék, és hazasétálnék. Egészen 
Szegedig. Senki sem tudna megállítani. De 
nem Berlin, hanem Szerbia felé utaztam. Mel-
lettem kiskatonák dohányoztak, éjszaka volt, 
csak a robbanások hangját hallottuk. Külde-
tésünk volt, de én nem örültem ennek a kül-
detésnek. A náciknak rengeteg bombájuk volt, 
nekünk egy sem. Azt mondták, nincs muní-
ció, hát vegyük el az ellenségtől. Nem akar-
tam hős lenni. A halálomról, a hallgatásomról 
én akartam dönteni.
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hallgatni. Szó szerint hallgatni kell. És a hallgatás formál ki egy illuzórikus monda-
tot. Vagyis a hallgatást végre kell hajtani. De íróember számára, a művészet számá-
ra valami olyasmit írhattam Dezsőnek, hogy ez nem megoldás.

Nem megoldás?

Nem. Akkor már ismertem Wittgenstein könyvét, és hivatkozhattam arra az azóta 
elhíresült mondására, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Ugyanak-
kor azt is tudtam, hogy ezt kizárólag a filozófus vallhatja, az író, az irodalom, a mű-
vészet soha. Ha eljön az idő, hogy ezt kell vallania, már nem művészet lesz. A köl-
tészet és az irodalom pontosan ezen a határon kezd el működni. Amikor van va-
lami, amiről nem lehet beszélni. Olvass csak bele Holanba. Egy igazi írónak nem 
az a témája, amiről beszélni lehet, hanem amiről nem lehet. És ez fogja vízjelez-
ni, ez fogja érdemesíteni az írásomat ilyen vagy olyan rangra. Valami olyasmit ír-
hattam Dezsőnek, hogy erről a végpontról egyetlen mozdulatot látok, a visszafor-
dulást. Nincs más lehetőség, mint feloldani a hallgatást, magamra gombolnom 
a meztelenségemet, és újból felöltöztetni a környező világot, hogy a létezés kód-
rendszerei újra foghatók legyenek számomra.

Érdekes, a  hallgatás feloldását mindkettőtöknél egy sajátos anekdotizálás is követte, 
s míg te egyáltalán nem, Dezső alaposan kilépett a terebélyesség felé, és a lemeztelenedés 
gesztusát csak mint hellyel-közzel felbukkanó elemet hagyta meg magának. Igazából 
egy bloomi bőbeszédűségre váltott, amely egy értelmétől megfosztott üzenetet is hor-
doz, s a szöveg struktúrája mögött nagyon gyakran ő maga akkor is láthatatlan ma-
rad, amikor önmagáról beszél. Tandorinál az írói csoda abban van, ami rejtőzködik 
a mélyértelműség jeleiben.

Fura gyerek, ez tény.

Kicsit ismerve Közép-Európát, nagy a gyanúm, hogy az Alakulások és a Film művészi 
értékei mellett a kétszeri elhallgatásból kialakult mítosz is szerepet játszhatott írói au-
rád kitágulásában. Prágában ez például a női lélek és esztétikum legalaposabb elméle-
ti és poétikai ismerőjével, az előbb említett Vladimír Holannal történt meg, s már csak 
mint érdekességet teszem hozzá, hogy második s mindeddig utolsó magyar kötetének cí-
mében szintén ott szerepel Hamlet neve.

Jól érzed. Itt belső összefüggésnek kell lennie. Alkotói csendigényem és szóláskép-
telenségem természetesen nem jelentette azt, hogy megszűnt a létezési dinamizmu-
som. Ez a dinamizmus nyilvánvalóan keresett magának kapcsolódási és megnyilvá-
nulási terepet. Akarva-akaratlan, vagyis öntudatlanul, de persze nem alkotói tere-
pet. Valószínűleg ekkor tört fel belőlem az a spontán gesztus, amellyel nyíltabban 
és gyakrabban fordultam a fiatalabb kollégák felé. Ezzel együtt pedig a mindnyá-
junkat szorító rendszer politikai és etikai kihívásai felé, ha azt éreztem, hogy érde-
mes odafordulni és belefolyni, hogy érdemes nevet, szót, energiát, vonzáskört te-
remteni a fölvállalt ügynek.

A fiatalabb kollégák iránti szimpátiádat tanúsítja az az 1979. június 6-án megtartott 
irodalmi est is, amelyen Bereményi Gézát és a négy Pétert, Esterházyt, Hajnóczyt, Len-
gyelt, Nádast mutattad be a bécsi közönségnek. Azt nem tudom megítélni, hogy oda-
fordulásodban – a közéleti aktivitásodon túl – mekkora szerepet játszhatott a Nádas 
Péterrel szövődött barátságod, akivel évekig másodszomszédok voltatok Kisorosziban.

[BO]
De éppen ezért olyan rohadtul frusztrált min-
den író! Vagy lesz – pl. anakronizmusból, sze-
reptévesztésből – próféta.

[SB] Vö. a korábbi fénymisztikával és a frag-
mentum megérintésével. A (wittgensteini) 

„mondhatatlan” és a „töredék” eszményítése 
rokonítja a korai Tandori metapoétikai nyelvé-
vel, de Pilinszky vagy Nemes Nagy költészet-
felfogásától sem esik távol. Efelől jelentéses-
nek tűnik, hogy az Újholddal és körével hason-
ló vagy közös esztétikai előfeltevéseit nem, csak 
politikai különbözőségeiket emlegeti. 

[GP] Csodálatos részlet! Tandori szellemének 
és első kötetének a megidézése, a Film belső 
dilemmáinak feltárása, a hallgatás kötelez-
vénye és lehetetlensége, minden! És csodála-
tos, amit erről Mészöly mond. Hogy nem le-
hetséges. Hogy vissza kell fordulni. Mellesleg 
jegyzem meg, hogy szerintem a Film pszeudo-
cselekménye azért is kaphatott egy rámontíro-
zott második réteget (Silió Péterrel), mert ez se-
gített neki némi teret nyitni, levegőt engedni 
az elbeszélés teljesen bezáruló terébe. Silió Pé-
ter nélkül talán nem is lehetett volna végigírni.

[SB] :)

[BO] Mészölyt persze csak a tények személy-
telensége érdekli: óvatos az érintettség meg-
mutatásában, megmutatkoztatásában (habár 
Tandori pillanatnyi alkotói megakadásáról, il-
letve az ő támogatásáról, biztató leveléről, az 
oldásról mesél). De ebben a mondatában ott 
érezni valami elhallgatást (adott biografikus 
diszkusszió lezárását?) is. Miért nem mondja 
ki Mészöly, hogy Tandori egy csodagyerek, mint 
Mozart? Talán a mészölyi fura nem pusztán a 
rendellenest vagy érthetetlent jelenti, hanem 
a zseniálisat is magába foglalja… Tudja a fe-
ne! Pedig jó lenne kinyomozni (ez már a bul-
vár), hogy mi van a szűkszavúság mögött. Va-
jon zavarta Mészölyt Tandorinak az a képessé-
ge, hogy – Szigetivel szólva – rejtőzködni tu-
dott a mélyértelműség jeleiben? Terebélyessé-
ge, grafomániája? Nyelvének vélt spontane-
itása? Hogy gyerek? „Zavart a fene!” (M. M.)

[SB] Bevezető, egy irodalmi esthez (1979). In: 
Érintések. A méltatás központi értéke (itt is) az 

„anekdotikusság” elutasítása, annak a „kegyet-
len művészetnek” a jegyében, „ami a [bemuta-
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Ezt én sem tudom megítélni, és nem is biztos, hogy amit most gondolok a dologról, 
azonos azzal, ami az akkor érzékelhető és látható történéseket motiválta. Nézd, mun-
kanélkülinek mondhattam magamat, és lüktetett bennem a kényszer, hogy menjek, 
valamilyen formában hasznosítsam magam. Érthető, hogy ilyen figurához, amilyen 
én vagyok, a fiatalok odaadóbban állnak hozzá, mint az öregek. Ezektől a gyerekek-
től mindig volt mit tanulnom, és sosem okoztak gondot, ellentétben átmeneti írás-
bénultságom egyéb vonatkozásaival. Később ugyanis, amikor újból várt az íróasz-
tal, kellemetlen szituációk sorát szülte, egyre többször nehézséget okozott megfelel-
nem a közéleti elvárásoknak. Ha a fiatal írókollégák hívtak, azt természetesnek vet-
tem, ám egyre kínzóbb volt megfelelnem közéleti szerepvállalásaimból adódó köte-
lességeimnek. Egy-egy rendezvény nyomán elkeserített a bizonyosság, hogy adtam 
a szarnak egy pofont. De ha a fiúkkal kellett találkoznom, Csordáséktól, Márton 
és Földényi Lacitól Balassa Péteren át a többi Péterig, akkor még lehangolt állapo-
taimban is feléledt bennem a derű, és igent mondtam. A fiatal írókollégák invitá-
lására általában mindig félretettem egyéb kötelességeimet. Péterrel, Nádassal való 
kapcsolatom abban az időben tágabb és mélyebb mederben folyt, s bár már rég-
től Gombosszegen él, a kapcsolatunkat láthatatlanul átfonó törékeny vezérfonalat 
mindketten biztos kézzel tartjuk.

tott szerzők] hitelesség[é]t biztosítja”. Az, hogy a 
„prózafordulat” teljesítményét a magyar prózaha-
gyomány vélelmezett anekdotikusságának fel-
számolásaként azonosítja, korántsem csak Mé-
szölyre jellemző. Egy évvel a bemutatás után Ba-
lassa Péter is főként emellett érvel korszakvál-
tást bejelentő tanulmányában (Észjárás és forma 
[Megújuló prózánkról]. In: Mozgó Világ, 1980/5.), 
vagy Kulcsár Szabó Ernőtől, de Nádastól, Ester-
házytól is idézhetők hasonlók; nagy a konszen-
zus, csak anekdotát ne.

[LO] Itt ismét életbe lép a M.-i nagyvonalúság: 
egy mondatba becsomagolja élete egyik legfon-
tosabb emberi kapcsolatát. „Egy egész kivéte-
les barátság volt, ami aztán mindenféle érdekes 
okok miatt elhidegült. A nyolcvanas évek köze-
pére tulajdonképpen meg is szűnt, illetve Miklós 
haragot táplált irántam. Én nem. Megfogadtam, 
hogyha van egy ember, akire nem haragudha-
tok, akkor az ő” – vallja Nádas a Privát Mészöly-
ben. Az emberi kapcsolatok bonyolultak, dina-
mikájuk szavakkal nem leképezhető. Minél el-
lentmondásosabb érzések tombolnak egyide-
jűleg, a kapcsolat annál mélyebb. Nádas, ugyan-
itt, valamivel korábban: „Alapvetően két ember-
rel volt mély viszonya: Alaine-nel, a feleségével, 
meg velem.” Törékeny vezérfonal, ez azért szép, 
be is írom a keresőbe, kíváncsi vagyok, használ-
ta-e még valaki egymás mellett ezt a két szót. 
Hát mit ad isten, ez egy M.-idézet az Anyasi-
ratóból. Ahol a törékeny vezérfonal nem más, 
mint a megyeházi bál forgatagában fel-felvi-
rító rókaprémboa az anya vállán.

[GP] 2011-ben forgattam egy filmet Mészölyről, 
amelyben akaratlanul is egy rejtett központtá, 
központi kérdéssé formálódott Nádas elköltözé-
se, elszökése Kisorosziból Gombosszegre. 2019-
ben megjelent a Nádas Péterről forgatott filmem, 
melyben szintén nagy hangsúlyt kap a kérdés, 
épp csak a másik oldalról. A Párbeszédkísérletet 
utoljára 2011 előtt olvastam. Megrendítő most 
ezt olvasni. Ennyire mindenen túl, és minden 
után, újra kinyílik a kérdés, csak Mészöly beszél, 
és ettől számomra a kérdés végtelenül szemé-
lyes lesz. Annyira, hogy ezekre a hosszúra nyú-
ló pillanatokra ideköltözött a szobámba. Tulaj-
donképpen ő az egyedüli élő most. Nem mel-
lesleg érdekes az is, milyen diszkréten (nem) be-
szél a részletekről.
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Gerőcs Péter 1985-ben született Budapesten. Eddig hat kötete jelent meg, a hetedik 2022 
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