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de a hedonistább olvasó inkább hálás a lazítá
sokért, és külön örömét leli a könyv egészséges 
ritmusában.

*

Említettem, hogy még a címadó elbeszélésben 
sincs szó wimbledoni jácintról. Jácint szerepel 
ugyan, de a különleges hagymákat Zsizel 
lisszaboni nagynénje küldte, és a lány telepí
tette az ágyást a klubba. Abban a hajnali be
szélgetésben viszont, amelynek „nem volt ha
gyománya a BKTE-ben”, amely „elütött a bizton- 
ságos szabványtól”, Dalkó egy Wimbledonban 
játszódó álmáról beszél Zsizelnek, aki később 
a jácintillatot magasztalja. Dalkó és Zsizel úgy 
nem jön össze, ahogy a wimbledoni jácint. Il
letve az utóbbi a címben mégis -  Dalkó és Zsi
zel emblémája úgy kapcsolódik össze, mint 
ama balladában az egymáséi nem lehető sze
relmesek teteméből nőtt virágok. Az ilykép- 
pen líraian feltöltődött novellacím az egész kö
tet címeként nagyon is összehangzik az elbe
szélések hangjával, az író személyes hanghor
dozásával -  mely történeteihez való szubjektív 
viszonyát is érezteti—, s így értelemmel teljessé 
válik. Ezt az értelmet nem bátorkodom meg
határozni, de úgy találom, hogy elégikus, és az 
elfogulatlan tárgyilagosság ellenére sem ide
gen tőle a részvét és a mély megértés.

Fodor Géza

„MI VOLT, HOGYAN VOLT”
Mészöly Miklós: Wimbledoni jácint 
Szépirodalmi, 1990.117 oldal, 65 Ft

Mészöly Miklós nyolcvanas évekbeli prózája 
gyakran tanácstalanná teszi olvasóját. Újabb 
munkáinak fogadtatása ez idáig nem érzékel
tette eléggé ezt a tanácstalanságot, holott 
elemzői számára nyílt titok, hogy némely szö
vegének értelmezése komoly erőfeszítést igé
nyel. Immár nem lehet megkerülni a kérdést, 
meddig tartható fenn egyfajta várakozás és ke
reshető a hiba mindig m agban az olvasóban, 
és hol van az a pont, amikor már nem lehet 
mást mondani egy írásról, mint hogy annak

szerkesztésbeli bonyolultsága olyan túlbonyo
lítás, ami óhatatlanul a színvonal rovására 
megy -  akármilyen tudatos legyen is a techni
ka mögött lévő alkotói szándék.

Ehhez a bevezetéshez azonnal három meg
jegyzés kívánkozik. Az egyik, hogy nagy for
mátumú íróról van szó, a háború utáni ma
gyar irodalom egyik legnagyobbjáról. írói útja 
-  így benne minden útkeresés is -  kitüntetett 
figyelmet érdemel, mert eddig a kísérleti mű
vek mindig kiemelkedő alkotásokhoz vezet
tek, és mert a pálya alakulása olyan hiteles 
gondolati háttérből táplálkozik, amely eleve 
kivételessé teszi a megszólalást. A jelenlegi út
keresés annyiban különleges, hogy Mészöly, 
aki a megújuló prózának Ottlik mellett legin
kább meghatározó mestere, sőt folyamatosan 
tevékeny résztvevője, mondhatni vezéralakja 
volt, most a megújult próza megtorpanásával 
és elbizonytalanodásával együtt torpant meg 
és bizonytalanodott el. Beérett a nagyjelentő
ségű világlátásbeli és poétikai váltás folyamata, 
és most úgy tűnik, folytatni nehezebb, mint el
kezdeni volt.

A másik megjegyzés az, hogy Mészöly élet
műve eddig is egyeneden volt, ebben semmi 
különös nincs, voltak és vannak kevésbé és 
jobban sikerült művei, mint minden halandó 
írónak (mondjuk a Magasiskola mellett ott 
volt a sikerületlenebb A stiglic, vagy a kiváló 
Bolond utazás mellett a vitatható Nyomozás 
ciklus). Ezt az egyenedenséget a korábbi fo
gadtatásból nehéz volt pontosan felmérni, 
mert a bíráló kritikák szinte kizárólag „kultúr
politikai” alapon íródtak, értedenül és eleve 
gyanakvással szemlélték tárgyukat, míg az ér
tő kritikák, joggal, a mű korszakos jelentősé
gére figyeltek inkább, az egyenedenség elem
zésére viszont általában nem tértek ki.

Harmadik megjegyzésem az, hogy a kritika 
már jó  tíz éve regényt szeretne, ez szerintem 
az egyik fő oka annak, hogy várakozó állás
pontra helyezkedik. A novellák a beígért re
gény szempontjából mellékterméknek számít
hatnak, melyekre nem is irányul túl nagy fi
gyelem. A kritika nálunk általában jobban fi
gyel a nagyformára, egy novelláskötet ritkán 
válik elemzés tárgyává. Pedig a Mészöly-élet- 
mű nagyobbik része rövidebb elbeszélés, ő so
sem volt a nagyforma mestere, kiemelkedő 
hosszabb művei is műfajukat tekintve kisregé
nyek (Az ATLÉTA HALÁLA, SAULUS, FILM), és ez
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zel korántsem akarom kisebbíteni az értékü
ket. Azt viszont fontosnak tartom megállapíta
ni, hogy a novellák-elbeszélések nem mellék- 
termékek, hanem a hosszabb művekkel azo
nos fontosságúak, a J elentés öt egérről cí
mű 1958-as írástól mondjuk a Szárnyas lo- 
VAK-on át a SUTTING EZREDES TÜNDÖKLÉSÉ-ig.

Az új novelláskötet hat rövidebb-hosszabb 
elbeszélést tartalmaz, melyek korábban rész
ben a VÉGLEGES VÁZLATOK A HAGYATÉKBÓL so
rozat darabjaiként jelentek meg. A három rö
vidpróza inkább műhelygyakorlatnak tűnik, 
amelyekre nem terjedelmük, hanem vázlat
szerűségük, eldolgozadanságuk miatt nem 
fordítok külön figyelmet. Ha ugyanis szándé
kosan lettek ilyenek, akkor nem értem, miért 
kerültek ebben a formájukban (kész művek 
gyanánt) a mostani kötetbe. Ha csak azért 
nem, mert a kötet írásait -  azon kívül, hogy az 
utóbbi években keletkeztek -  összeköti a te
matikai rokonság és bizonyos dokumentum
jelleg is. A Rákosi-éra gettólevegője, a „kon
szolidáció” éveinek Nyugat felé tájékozódása, 
a XX. század vidéki „kistörténelme”, a sváb ki
telepítés időszaka adja a hátteret. Tehát mind
egyik írásban századunk gubancos történel
mének megrajzolása a cél, ami elég reményte
lennek látszó feladat. „Mi volt, hogyan volt. Ho
gyan volt, mi volt. Nem lesz ez megírva soha” — ol
vasható A K1TELEPÍTŐ-OSZTAGNÁL végén. A 
XX. századi epika elbeszélhetőségkérdése Mé
szölynél ötvöződik a kelet-európai történelem 
kibeszélhetőségének dilemmájával. Mindez 
persze nem jelenti azt, hogy ne kellene (a ma
gasra, szinte már lehetetlenül magasra helye
zett mércének megfelelve) megkísérelni az el
beszélést. Mészöly megpróbálja kavargó élet
anyagát, rendkívül intenzív történelmi, embe
ri tapasztalatait úgy átmenteni az elbeszélésbe, 
ahogy az alkotói tudatában ténylegesen jelent
kezik. Nem akarja semmiféle megszokott 
rendbe szedni az eseményeket. Nem akarja 
például „rendesen” jelezni az időrendet, a 
helyszínváltozásokat, néha azt is nehéz követ
ni, mikor melyik szereplőről van szó. Ez sajá
tos feszültséget ad a szövegnek, van úgy, hogy 
a történetfoszlányok izgalmasan árnyalják, 
kölcsönösen értelmezik egymást, mint A KITE- 
LEPÍTŐ-OSZTAGNÁL esetében, és van úgy, hogy 
nehézkessé, alig követhetővé teszik az írást, 
mint az Oh, che bella nőtte! esetében.

Félreértés ne essék: ez utóbbi esetben sem

arról van szó, hogy Mészöly ne uralná mester
ségének fogásait. Inkább mintha túlzottan is 
uralná. A már 1958-ban kidolgozott mesteri 
novellaformát elégtelennek érezte az általa ér
zékelt „közérzet” kifejezésére. Újabb elbeszé
léseit olyan prózában megírt lírai szövegek
ként lehetne értelmezni, ahol az eseménybe
tétek mintegy a költői képek szerepét kapják 
meg. A betétekből összeálló szövegnek általá
ban van ugyan egy nagyjából rekonstruálható 
cselekménymenete, de a szövegszerkesztő el
járások olyannyira áthangolják az epikus jel
leget, hogy ez még az újabb prózánkon edző
dött prózaértésünket is könnyen próbára te
szi. Valami elvész így a mesélés hömpölygésé- 
ből, a történetmondó eredendően reményteli 
alapállásából, hogy tudniillik a történetek ele
jétől a végéig elmesélhetők, azokat el is kell 
mondani, és kész, minden kétely csak ezen be
lül érvényes. Ennek az álláspontnak a feladása 
az epika feladásához vezethet. Ebben a hely
zetben én zavarban vagyok. Lehet, hogy azt 
kell megállapítani -  figyelve a mai fiatal írók 
törekvéseire is - ,  hogy ez a feladási folyamat 
fog felerősödni? Az új próza sok mindent ki
mondott már pusztán stílusával, művészi eljá
rásmódjaival. Most mintha az lenne a feladat, 
hogy a mesterien kidolgozott technika ellené
re mondjon ki valamit, például mondjon el új
ra egyszerűen egy történetet. Akármerre fog 
is haladni az elkövetkező évek prózája, az min
denképpen veszteség lenne, ha eltűnne belőle 
a mesélés élvezhetősége és egyáltalán az elbe
szélt. történet.

A megértésért persze a jó  művek esetében 
is meg kell küzdeni olykor. Hogy könnyű vagy 
nehéz egy könyv, az -  ha színvonalas -  „teljes
séggel az olvasótól függ” (Musil -> Esterházy). 
Aki hajlandó kétszer olvasni (nem tudom, jó 
dolog-e ez vagy sem, de ez a fajta próza tény
leg kétszer olvasandó), azt bizonyára meg fog
ja  ragadni Mészöly elbeszélésmódjának rit
musa, a képek, jelenetek közötti vágások fe
szültsége, a finom megfigyeléseket tartalmazó 
kulcsmondatoknak a szöveget átszövő hálója. 
Például egy helyütt ezt olvashatjuk: „A hajnali 
parasztudvarokban amúgy is van valami barbár lét
szünet, holtpontra jutott leplezettség.” Vagy példá
ul így jellemzi az elbeszélő a staigardi őrt, aki 
a parancs ellenére nem lőtt a menekülő kato
naszökevényekre: „Egy ilyen óra Templom törvé
nyét megszegő Jézus rokona.” Külön kiemelendő
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az elbeszélői képek közül a hasmenéses tö
megjelenet leírása a Wimbledoni jÁciNT-ban 
és a  szerbiai fogolytáborban hullákat talicská- 
zó katona esetének leírása A kitelepítő-OSZ- 
tagnál című elbeszélésben. Az előbbi novella 
atmoszférájában Az atléta HALÁLÁ-ra emlé
keztet, az utóbbi az öregek és a történelem  áb
rázolásában a FlLM-re. A sporttörténet hely
színe most egy ötvenes évekbeli budai tenisz
klub, az öregek tragédiájának színtere pedig 
a háború u tán i Dél-Dunántúl. M indkét írás 
azt példázza, hogy történelm ünk hiteles el
m ondása a szépprózában csakis úgy képzelhe
tő  el, ha  a hangsúly nem  m agára a  történelem
re  esik (még akkor sem, ha a  szöveg dokum en
tum  jellegű), hanem  a  világon bárhol meglévő 
dilemmákra, melyeket ezek a hősök törté
netesen ezen a  tájon és ennyiben csakis rájuk 
jellemző m ódon élnek meg.

A W imbledoni jácint sporttörténete ér
telmezésem szerint végső soron arró l a m ár jó  
ideje je len  lévő dilemmáról beszél, hogyan le
het a  szeretet m indennél fontosabb dolog, ha 
egyszer nem  megfogható, nem  jelen  való, nem 
kimutatható. Hildi és Bálint alaptörténete ez, 
melyet most Dalkó és Zsizel kapcsolata idéz fel. 
Ennek a kapcsolatnak a  csúcspontja az a  haj
nali teniszmeccs, am it meztelenül játszanak, 
olyan m ódon, m intha nem  ism ernék a ruhát, 
m int ahogyan akkor sem számít m ár ilyesmi, 
m ikor Dalkó feje szédoccsan a betonon. A 
meztelenség barbár és természetközeli, nem 
erotikusán izgalmas, inkább a halálra emlé
keztet, m égpedig a rra -ah o g y  Dalkó gondolja 
- , „ami közeledik és nem érkezik meg”. Van valami 
érzelmeken inneni a testi ügyekben és egyál
talán az emberi kapcsolatok ábrázolásában. 
Szikárság jellemzi az elbeszélésmódot, nehogy 
az érzelmesség felszínre kerüljön,* és megölje 
a  valódi érzelmeket. A  lefojtottság, a szenvte- 
lenség azt a szeretet iránti igényt rejti el, 
amelyre Saulus alakja m utat. Ez az igény, bár
mily jelenvaló is, nem  akarható, akármekkora 
legyen is az em beri vágy, tenni ez ügyben sem
m it sem lehet. A teniszcsapat tagjait kusza vi
szonylatok fűzik egymáshoz, melyeket persze 
átjár a kor levegője (ők vannak elzárva a  kül
világtól, ám de „a gettó odakint van”), mégis, 
m ondhatni történelem előtti, „ősi” szabályok 
határozzák meg az em beri viselkedésmódo
kat. A szereplők nem  tudják, tíz perc múlva 
m it fognak csinálni, és a  nagy dolgok így dől

nek el. Van ebben egyfajta kényszerű tehetet
lenség, hogy nincs más m ód, rá  kell hagyat
kozni arra, am i történik, és van ebben egyfajta 
jóleső tehetetlenség is, átadni m agunkat a 
m indent átható természet szabályainak, leg
alább abban a  tudatban, hogy a  legjobb, ami 
történhet, az úgyis csak az, ami történik.

A meztelenség sokszor felbukkanó képe a 
természetben való feloldódás „barbár” miszté
rium ára utal, a testi ügyek a  ruha , a kifinomult 
kultúra alatt m eghúzódó ösztönvilágot, a  be
fogadó természetben való otthonos létezést 
jelzik. Az állatok gyakori szerepeltetése viszont 
fordítva, az em bernek -  a biológiai kötődés el
lenére -  az összes létezőtől való különbözősé
gére helyezi a  hangsúlyt. A  kitelepítő-osz- 
TAGNÁL az em beri kiszolgáltatottság, a törté
nelemnek, a legapróbb körülményeknek, sa
já t  lehetőségeinknek való kiszolgáltatottsá
gunk kérdését járja  körül. Az Ö regem ber és az 
Öregasszony alaptörténete ez, melyet most 
Ham m erburgerék esete idéz fel. A történet 
m eghatározó szervező eleme a  lómotívum. Ci
gány alakja em berre vonatkoztatott állatha
sonlatként szerepel, a lovak szenvedése és ma
gánya (miként a Ló-REGÉNY-ben) az emberi 
szenvedésre és magányosságra m utat rá, mi
közben Cigány halálos balesete szövegszerűen 
is az öreg sváb házaspár öngyilkosságára rí
mel, a  lógó belekkel ügető ló képe a háborút 
idézi, ugyanakkor Atti és a ló kapcsolata a  ki
számíthatatlan em beri vonzások és választások 
érzékeltetését árnyalja. Az állati szenvedése
ken keresztül m erül fel az em beri szenvedés és 
áldozathozatal értelmességének vagy értel
metlenségének kérdése. Ez a  dilemma persze 
csak akkor lehetne feloldható, ha  egyáltalán 
lehetséges lenne értelmes és értelm etlen halál
ról beszélni. H a m ondható lenne, hogy m ond
ju k  a  profánul rituális disznóölés vagy például 
a  TÉRKÉP Aliscáról farkas-, ökör- és harkály
áldozatai értelmesek; m íg Cigány elpusztulása 
vagy például az aranyhörcsög megfulladása, a 
cerkófmajom elvetélése a FlLM-ben értelmet
len; pontosabban, ha  volna olyan nézőpont, 
ahonnan a halál értelmessége megítélhető 
lenne. Mindez az ö t egérről szóló példázat óta 
döntő kérdés, ám  válasz csak arra  vonatkozó
an fogalmazódik m eg, hogy „a szenvedésnek... 
történelme van” (Ló -regény), a  szenvedés ér- 
telmességéhez azonban az Anyasirató gyöt- 
relmesen szép története ó ta  nem  kerültünk
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semmivel sem közelebb. Ennek a kérdésnek 
éppen a megoldadansága, kínzóan inspiráló 
állandó jelenléte az érdekes ebben a prózá
ban.

Végezetül hadd emeljek ki még egy dolgot 
a könyv összeállításával, megjelenésével kap
csolatban. Ez a kötet lezáró jellegű abban az 
értelemben, hogy befejezett múlttá teszi azt a 
kort, amelynek levegőjében, még mint egyet
len reális valóságban, ezek az írások megszü
lettek; a nyitó novella „ajánlása” ugyanis így 
szól: „In memóriám 1949-1989”. Mészöly ezzel 
elsők közt tudatosítja, hogy a politikában meg
történt váltás bizonyára nem lesz hatás nélkül 
a szépirodalomra sem. Az eddigi műveket 
meghatározó írói „közérzet” nyilván módosul. 
Az is előfordulhat, hogy -  Woolf után szaba
don -  az anyag, ami szépprózába kívánkozik, 
kicsit megint más lesz ezután, nálunk ugyanis 
történetesen egybeesik a politikai váltással az 
a fejlemény, hogy megújult prózánk (immár 
teljes nagykorúvá válása után) ismét új utakat, 
lehetőségeket keres. Habár a célja nem lehet 
más, mint ami eddig is: megírni „mi volt, ho
gyan volt”.

Rosszabb időszakot elképzelni sem lehetne 
egy nagyszabású történet elmondásához, mint 
ez a mostani, napról napra alakuló világ. Ta
lán éppen ez a kihívás, a már-már heroikus
nak látszó feladat adhatná meg az újabb len
dületet az elbeszéléshez.

Károlyi Csaba

BEVEZETÉS A JÓISTENBE
Esterházy Péter: Hrabal könyve 
Magvető, 1990.190 oldal, 80 Ft

Esterházy új könyvén tűnődve hirtelen kész
tetést éreztem arra, hogy felsoroljam: mi min
den nem tetszik nekem ebben a műben. Nem 
ismertetem részletesen a meglehetősen hosz- 
szadalmas listát: mindössze a főbb tételekre 
szeretnék itt utalni. Ennyiből is kiderülhet, 
hogy Esterházy ismét paradox helyzetbe hozta 
a befogadót (ki jelen esetben jómagam va
gyok, s mint .jelen eset”, paradigmatikus). A

paradoxon abban áll, hogy a részleteket illető
en: a könyv rétegeit, stílusát, ötleteit, filozófi
áját, ne mondjam, teológiáját tekintve jófor
mán semmiről sem kedvező a véleményem, az 
egész produkciót azonban mégsem tudom tel
jes mértékben elutasítani.

„Téged az is szeret, aki nem szeret, mi?”-  kérdi 
valaki a műben szereplő írótól, s ebben a kér
désben -  amely számomra is kérdés -  pontosan 
saját befogadói szituációmra ismertem. Hajói 
sejtem, ezt hívják „charme”-nak, s a legzor
dabb műítész sem tagadhatja, hogy ez a jelen
ség az irodalomban is létezik. Ha pedig úgy ta
láljuk, hogy az író minden kapálódzásunk da
cára többé-kevésbé „megfőzött” bennünket, 
miért kellene ebben feltétlenül az ördög mun
kálkodását látnunk? Miért ne kereshetnénk az 
így előálló „na, ez kellemes olvasmány volt” 
ítéletünk mögött valamilyen -  üsse kő, akár 
esztétikai -  értéket? így dödögtem magam
ban, „és igazam volt”, mondaná Esterházy.

De „megfőzött-e” valóban ez a regény?
Téljünk vissza a „nem szeretem”-ek jegy

zékéhez. Először is -  bár ez elvileg esedeg ke
véssé indokolt -  nem szeretem azt a narrato- 
lógiai (vagy milyen) megoldást, hogy a szerző, 
akár a népmeséi paszuly, felkapaszkodik a ka
ró gyanánt szolgáló másik szerzőre. Az Ester- 
házynál megszokott és általam eddig sem fel- 
tétíenül ünnepelt idézettechnika hipertrófiá- 
ját látom ebben. Udvariasan fogalmazva: en
gem igen érdekelnek Esterházy írásai; ezenkí
vül szívesen forgatom Hrabal műveit is. (Bár 
„gigásznak” egyáltalán nem tartom a cseh írót: 
sokkal inkább jóízű, szellemes történetmon
dónak. Kétségkívül jelentékeny művész; no 
meg rendkívül eredeti pofa is, de ez már nem 
kifejezetten irodalmi ügy.) Ám komolyan fel 
kellett tennem a kérdést: mi közöm van a Hra- 
balon átszűrt Esterházyhoz vagy az Esterházy- 
tól kilúgozott Hrabalhoz? Mert való igaz: a 
történetek ládájának kulcsa Hrabalnál van. 
Olyan történetei, mint neki, magyar írónak fel
tehetőleg nem lesznek. (Már csak azért sem, 
mert az „olyanokat” Hrabal már megírta.) Es
terházy tehát szipolyozná Hrabalt, Hrabal tör
ténetei viszont nem szippantják magukba Es- 
terházyt. Esterházyból nem lesz Hrabal; de 
azért tegyük hozzá, e kijelentés durvaságát 
enyhítendő, hogy ez fordítva is áll. (Egyébként 
Bulgakov hatását legalább annyira érzem a 
szövegen, mint Hrabalét.)


