
Beszélgetés Közép-Európáról

Konrád Györggyel és Mészöly Mildóssal*

Filippinyi: Létezik-e Közép-Európa? Politikai, transzpolitikai, nosztalgikus vagygeográfiai
fogalomnak tekinthető-e? Ezt a kérdést egyre több író, politikus és újságíró teszi föl. Az
írök nagyon régóta, talán az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása óta foglalkoztak
azzal, mit jelent Közép-Európában élni. Konrád Györgyöt és MészölyMiklóst azért kértem
meg, hogy beszélgessünk erről, mert úgy érzem, munkásságukban, esszéikben, szépiro
dalmi műveikben ezt a kérdést boncolgatják. Nem csupán azért, mert Mészöly Miklós
legutóbbi kötetének Volt egyszer egy Közép-Europaa címe, és nem csupán azért, mert
Konrád Györgynek néhány hónappal ezelőtt a Világosság című folyóiratban Középen
címmel jelent meg ilyen vonatkozású írása, hanem azért is, mert úgy érzem, ez a téma
végigkisérte egész eddigi munkásságukat. Külön utakon járnak, gondolataik azonban
gyakran találkoznak. Véleményem szerint ne csak a közép-európaiságról beszélgessünk,
hanem arról is, mit jelent ez a fogalom az irodalomban, az író számára.

Konrád: Azt hiszem, az emberi történelem minden tartós jelenségének utólag születik
meg a neve. Közép-Euröpa fogalma a 20. században vált közkeletűvé. Természetesen úgy,
mint a kontinens földrajzi közepe. ősidők óta létezett. Történelmi értelemben a magyar, a
cseh és a lengyel királyság megalapítása óta beszélhetünk róla. Később ezek az államok
elvesztették szuverenitásukat, más birodalmi szervezetekbe kellett bekapcsolódniuk. Így
ezen a tájon természetessé vált a hűbéri értelemben vett csatlós szerep és a szuverenitás
vágyának kettőssége, a büszkeség, a méltöság és az okos alkalmazkodás közöttí dilemma. A
közép-európai népek ezekkel a problémákkal szembesültek, amelyek megoldása nagy
körültekintést, jó stratégiát, bonyolult látásmódot igényel - ez a fajta viselkedés
tekinthető talán közép-euröpaínak. Hogy az irodalomban létezik-e? Hát persze.

Filippinyi: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után egyre inkább előtérbe

került a közép-európaiság gondolata. Ez a gondolat a századfordulón, a századelőn

született művekben erősödött meg, leginkább Joseph Roth: Radetzky induló című

regényében, Kafka műveiben, vagy Musli:A tulajdonságok nélküli embercíműművében.

Mészö/y: Fontosnak tartom a kérdésben a Habsburg-monarchía történelmi szerepét,
ezért időben egy kicsit vissza kell ugranom. Természetes, hogy a Habsburg Birodalom
fennállásáig szükségtelen volt hangsúlyozni Közép-Euröpa létét. Éppen a Monarchia
történelme tette Európa színterévé ezt a területet. Európa történelme nyugaton és
keleten egységes egészet alkotott, Európát közös vállalkozásként lehetett értékelni:
integrálódtunk hozzá, pápát ajánlottunk neki, nálunk is virágZott a reneszánsz. A
Monarchia megszünésével azonban ez az egységes államalakulat megszűnt, s helyén
csupán a hiány érzete maradt. Ez a hiányérzet tette hangsúlyossá Közép-Euröpa létét,
illetve nem-Iétét, ez hozta létre Közép-Eurépa politikai, szellemi és irodalmi vetületét.

• Elhangzott a Magyar Rádió 1989. szeprember 12-i Társalgójában.
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Közép-Euröpa létezésének kérdését hol teátrálisan, hol akadémikusan vetik föl. pár hete
egy budapesti nemzetközi írötalálkozö egyik"központi témája is ez volt. Az osztrák költő,

Artmann kétségbe vonta még a kérdés fölvethetöségét is, és úgy fogalmazott, hogy azt sem
érti, miről van szö.

Filippinyí: Úgy tudom, másutt Brodszkij is hangot adott kétkedésének.

Mészöly: Igen, léteznek ilyen nézetek, én azonban ezekkel mélységesen nem értek
egyet. Ebben az elzárkóZásban a Közép-Európát rossz értelemben igazoló egyfajta
provinciális gondolkodási attitúdöt vélek fölfedezni, hiszen aki valóban Európához
tartozik - vélik -, annak nincs szüksége arra, hogy gomblyukába tűzve viselje közép
európaiságát. Európa szerintem ugyanis .közös vállalkozás", de a közös vállalkozás nem
jelenti egyben az uniformizált Európát is. Létünkkel kell színesítenünk, gazdagítanunk
Európát. A konferencia egy tehetséges indiai írónőjénekszavai szerint az író olyan szivacs,
amely magába issza mindazt, ami körülötte található. A közép-európai író itt szivacs, itt
kell magába innia mindazt, ami itt, és nem Hispániában vagy Angliában történt meg.

Filippinyi: Azt hiszem, Európát és kultúráját valóban nem lehet ilyen mereven Nyugat-,
Kelet-, és a köztük lévő Közép-Európára osztani. Ha ennek ellenére mégis megállapítjuk,
hogy Közép-Europapolitikai, földrajzi fogalomként és történelmi helyzetként létezik, ezt
némi szomorúsággal tesszük. A Közép-Európa című kötet írásai a tatárjárásról, a
törökdúlásról, Buda fölszabadulásáról, az 1950-es évekről szölnak, s a könyv olvastán rá
kell jönnünk, hogy mindezt ily mödon csak itt Közép-Európában lehetett megélni. Úgy
érzem, ez a közép-európai irodalom alapvetőbázisa, s a közép-európai író azért van olyan
nehéz helyzetben, mert ezeket az állandó kudarcélményeket kell valamilyen módon
feldolgoznia.

Mészöly: Új kötetemen magam is, és még jópáran az olvasóim, kritikusaim közül, azért
lepődtünkmeg, mert évtizedeken keresztül úgy könyveltek el, mint akinek művészete

távol áll nemcsak Közép-Euröpatöl, de a magyar valóságtól is, vagy durvábban fogalmazva:
nyugati burzsoá eszmék kolportálója vagyok. Ezértvolt érdekes számomra is, hogy amikor
áttekintettem írásaim egy részét francia kiadóm számára a Volt egyszer egy Közép-Európa
címü kötethez. rájöttem, hogy legtöbb írásomat furcsa, számomra is ismeretlen kohézió
fogja össze.

Filippinyí: Ez közép-európai regény.

Mészöly: Igen, erre azonban írás közben nem figyeltem föl, mert én nem tudatosan
akarok közép-európai lenni, hanem csak úgy, ahogyan azt az az indiai írönö megfogalmaz
ta - úgy látszik, én igyekeztem öntudatlanul is szivacs lenni. És amit magába szívott ez a
bizonyos szivacs, arra szerétnék vagyszeretík azt mondani, hogy Közép-Euröpa. Így állt
össze bennem ez a kötet, és belső megnyugvással és felismeréssel tapasztaltam, hogy az
adottból meritettem, és ez lett belőle.

Konrád: NL. ember nehezen mérí föl helyesen saját teljesítményét, ám a.könyveknek
köszönhetően egy későbbi korban talán határozottabban fognak kitűnni a közép
európaiság jellemző jegyei. Így válnak majd a zártabb művek is nyitottakká, függetlenül
attól, hogy Prágában, Varsóban vagySzekszárdon írödtak, ugyanis közös maggal rendel
keznek. Kafka~n egy fekvő ember ágyamellett egy reggel két vadászatra öltözött úr
jelenik meg, és letartóztatják. Kafka korának kedélyes Prágájában ez még kicsit mesebeli,
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megfoghatatlan történetnek tűnt,'azóta azonban már elég sok emberrel megesett ez
Európának ebben a részében. A kívülről érkező meglepetések, hogy egyszer csak
megváltozik egy ország vagy egy város neve, hogy megszúnik valamilyen mesterség
értelme, hogy népcsoportok egyszercsak búnösökké válnak - ez az élmény mintha
természetesebben hatna ebben a térségben. Ez pedig elbizonytalanodáshoz, létbizonyta
lansághoz vezet, az ember már azt sem tudja, mik is az igazán értékes dolgok.

Mész6/y: Génjeinkben mi még mindig hordozzuk a közös Európa álmát, s azt az illúziót,
hogy mi ennek szerves részei vagyunk, voltunk.

Konrád: Voltunk: is, meg nem is. Az bizonyos, hogy a Habsburg Birodalom a térség első

igazán jelentős gazdasági közössége volt. Mindazonáltal a. birodalomböl még gróf
Széchenyi Istvánnak sem volt könnyű kiutaznia, hiszen angliai útjához magától Metter
nichtőlkellett útlevelet kérnie. Széchenyi Metternich mellett ült az Opera páholyában, és
Metternich így' szölt hozzá: Grófom, azzal, hogy Vas megye rendi gyűlésén latin helyett
magyarul beszélt, kirúgta az épület sarokkövét. És a megszületö nyelvi nacionalizmus,
mint a Pandora szelencéjéból kiszabaduló szellem, szétvetette ezt a szellemkastélyt,
amelyet egyedül a közös király és csásZár személye tartott egybe. Ha kihal egy orosz vagy
egy német dinasztia, az orosz és a német továbbra is egységes állam és nemzet marad. Nem
így a Habsburg Birodalom, amely utódállamok sokaságára esett szét,

Mész6/y: A történelemból jól tudjuk, a sarokkő hasonlattal élve, hogy a legerősebb

sziklának is megvan a maga Achilles-sarka. Ha ma megérett az idő a továbblépésre, a
javításra, akkor nekünk pontosan kell tudnunk, hogy hol található ez a sarok. A mai
nemzedéknek mérhetetlenül nagy felelőssége és feladata, hogy tegye meg azt, amit itt meg
kell tennie.

Konrád: Azt hiszem, mai Achilles-sarkunk a személyes emberi szabadságjogok körüli
konszenzus. Ez kötheti össze például a magyarokat és a románokat is. Közös elemi
érdekünk, hogy senkinek se kelljen többet félnie. Ha a románoknak nem kell már félniük,
akkor az erdélyi magyaroknak sem kell. Ez a törekvés összekötheti az egész régiót, s ez a
demokratikus mozgalmakat, átalakulásokat elkerülhetetlen és elháríthatatlan jelen
ségekké teszi, mert mihelyt az emberek tömegesen törekszenek arra, hogy ne féljenek,
akkor már nem is félnek annyira.

Mész61y: Még azt tenném hozzá, hogy meg kell találnunk: a félelem leküzdésének
egyetlen ésszerű és reális módját: a századok alatt felgyülemlett jogos, vélt vagyjogtalan
sérelmeket toleranciával kell szemlélnünk. Mindnyájan évszázados beidegzódések áldoza
taivá váltunk. Ezeket kölcsönösen fel kell ismernünk, és fölkeltenünk magunkban az
érzékenységet egymás iránt.

Ft1ippinyi: Az író feladata az, hogy ezeket az évszázados igazságtalanságokat felidézze, s
megjelenítésükkel enyhítsen rajtuk.

Mész61y: Nekünk kezdeményezőknekkell lennünk, ezt egész egyszeruen lételemünk
nek mondhatnám. Okos ügyvédi stratégiánk pedig az lehet, hogy nekünk kell először

kezet nyújtanunk: a másiknak. A támadásböl sosem lesz kézfogás. Valakinek el kell
kezdenie a megbékélést.
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Konrád: Ezzel én is egyetértek, mert a nemzeteknek hosszú az emlékezete, s
megőriznek minden rossz és minden jó emléket. A nemzeti érzékenység mellesleg
gyakran válhat hisztériás görccsé - ennek természetrajZát Bibó István kitűnően írta meg
Német hisztéria címtl könyvében. Az író igyekszik megakadályozni azt, hogy ez a hisztéria
falakat emeljen a nemzetek közé. Ez ugyanis lehetetlenné teszi a megértést, s azt, hogy az
európai társaságban részt tudjunk venni. A társaság természetéhez tartozik, hogy azok is
elvannak egymás mellett, akik kevésbé szeretik egymást. Váltanak szöt egymással, és nem
becsmérlik egymást vagynem pofozkodnak össze.

Mészöly: A nemzetek közöttí szakadékot nem lehet halottakkal betemetni.

Konrád: De legalább tudnak civiliZáltan egymás mellett élni, és igyekeznek nem
megsérteni egymást.

Mészőly:Az elmúlt hosszú-hosszú évtizedek alatt itt ideológiai alapon az ellenségben
való gondolkodásra tanítottak bennünket.

Füippinyi: lWajdonképpen a bizalmatlanság dominált.

Konrád: A bizalmatlanság. Akifél, az bizalmatlan, és nem mond igazat.

Mészőly:Az ellenség szóhoz azért ragaszkodom, mert az osztályelmélet stb. ideológiá
jával ezt verték bele az emberek agyába, idegrendszerébe. Ez a félelem pedig beleivódott
az emberek zsigereibe, s nem könnyű tőle szabadulni. A legkülönbözőbb területeken
nyilvánul meg. Megszoktuk, hogy gyanakodjunk egymásra. Az elmúlt évtizedekben a
családi kisköZösségektőlkezdve a társadalom legkülönbözőbbpontjain érvényesült az
ellenségben való gondolkodásnak ez a pszichológiai mérgezése. Egy ilyen mérgezést
kitisztítani magunkból nem megy egyik napról a másikra.

Filippinyi: Azt mondtuk az előbb, hogy a félelemtől való megszabadulásnak egyik
lehetősége az, hogy kimondjuk azt, amitől félünk.

Konrád: Térségünk sajátossága az, hogy amíg polgáraik, átlagembereik nem annyira
szuverének, hogy ne a félelem mondassa velük az igent vagy a nemet, addig sem az
irodalom, sem pedig az állam nem lehet igazán szuverén. Ezen a tájon természetes, hogy
krónikákban, naplókban, emlékiratokban idézik meg az emberek múltjukat. Apolgáriasult
országokban természetesebb kommunikációs formának sZámít a kávéház. Itt kialakulhat a
tagoltabb és finomabb társalgási möd, ami nem annyira harsány, ám okosabb. Ez az igazi
urbanitás, melyet Európa sajátos kincsének tekinthetünk.

Mészőly:És talán még egy árnyalat ahhoz, hogy ez a kultúra és ez a létezési gyakorlat,
amelyet Európa par excellence magáénak mondhat. Olyan kincs ez ráadásul, amelyhez
szüntelen szenvedélyes önretlexió társul.

Füippinyi: A kávéhbakkaJ kapcsolatban eszembe jutott nálunk nemsokára megjelenő

könyve, amelynek Kerti mulatság a címe, és az Agenda l. alcímet viseli. Az agenda azt
hiszem, itt valami olyasmit jelent, hogy elintézni való, megcsinálni való dolog, de
ugyanakkor liturgikus értelemben a szertartáskönyvet is jelenti.

861



Konrád: Nem akarom a könyvet megjelenése előtt ismertetni, októberben talán már
kapható lesz. Röviden csak annyit magáról az alcímröl, hogy ezzel nagyobb vállalkozásba
fogtam, egy könyvsorozat első kötete ez a Kertt mulatság. Egy ember ül mozdulatlanul a
kertben, néha a kávéházi asztalnál, onnan aztán kinőnekaz alakok, a történetek. Ki is ez az
ember? A gyerekkora például az enyém, aki a berettyóújfalusi zsidó közösségben nőttem

fel. A háboru előtt mintegy ezer zsidó élt ott, ma már egy sem. Ezekkel az emberekkel
történt valami, valahogy eltűntek onnan, erről is számadás ez a könyv, meg az
osztálytársaimról is, akik ott vesztek. Bizonyos szempontból a túlélés magakalandos dolog
volt. A történet azonban nem ér véget 45-ben, mert mind a mai napig úgy érzem, elég
kalandos volt itt a lét akkor is, ha az ember csak egy helyben ült, és nem keresett magának
vadnyugati filmekbe illő életsorsot. Nekem ez a különös ebben az itteni létben, hogy a
polgárias ténykedés egyszeriben üldözötré válhat. Apámról is szö van ebben a regényben.
Apám, miután mint zsidót kirabolták és majdnem megölték, hazajött, és tovább folytatta a
vaskereskedést. Ma is abban a házban és boltban árulják a bihariaknak a vasárut. K.ésoöb
azonban államosítják és még csak dolgozni se hagyják a boltjában. Ugyanaz a történet, mint
Tevan Andoré, ugyanazzal a vonattal vitték Ausztriába, és az benne a véletlen, hogy ezt a
vonatot igazából Auschwitzba akarták irányítani, de összecserélték egy másikvonattal, így
jutottak ők Ausztriába, ahol dolgozni lehetett, ezért élnek a szüleím, Persze az ottani
deportáltak felét is elvitték Mauthausenbe, akik aztán ott pusztultak. Tehát így éltük végig
az elmúlt negyven évet. Én soha nem éreztem, hogy igazában felszabadultam volna. Az
ember mindig valamilyen rnínöségében támadott lény. Ebből következően vagy ellen
támadásba lendül, vagybehúzza a nyakát, vagymegpróbál elrejtőzni,vagyelmenekül. Ezek
a lehetségesválaszok jelennek meg a könyvemben. Ez a reagálás szellemibb értelemben az
a reflexió, amiről Mészöly Miklös is beszélt, hogy az ember megérti, mit csinál, és miért
csinálja. Ez az irodalom feladata, de az olvasó sincs felmentve alóla.

Mészöly: Mélységesen igaznak találom, mert azt a sérthetetlen belső magmámat,
szernélyíségem autonómiáját, sérhetetlenségét csak akkor veszíthetem el, ha az infámia
nevében cselekvő, létező hatalom odadobott kesztyújét felveszem. Addig a majdnem
sztoikus vagy azon túlmutató bölcsességig kell eljutnunk, hogy az ember a legpokolibb
pokolban is meg tudja őrizni azt a nyugalmat, amely a többiek fölé emeli.

Filippínyi: A méltóságról beszél.

Mészöly: Ez kemény lecke mindenki számára és valószínűleg egyönk se mondhatja el
magáról, hogy ezt az utat bicsaklás nélkül, belső átmeneti összeomlások nélkül járta végig,
de az is az ember méltóságához tartozik, hogy sérelmeit ne feltétlenül teregesse ki.

Konrád: Igen, manapság divat az időzített panasz. Olyan panaszok bukkannak föl,
amelyek eddig nérnaságbavoltak zárva. Mindazonáltal megértem és tisztelem, hiszen talán
többet is kellett hallgatni, mint az elviselhető volt:

Mészö/y: Madách írja: "Ah, az ember mily gyenge, mily gyenge."

Konrád: Ugyanakkor az emberek mintha kicsit gyengébbek lettek volna annál, mint
amennyire gyengének kellett lenni. Hiszen az emberek a gyermekeiknek, a barátaiknak
sem mondták el azt, ami velük történt. Pedig ha az ember valamilyen mödon saját
gyengesegen túllép és a megaláztatásoknak belsőleg ellenáll, akkor már nem is lehet
megalázásról beszélni.
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Filippinyi:Azt hiszem, hogy könyvét ilyen időszakbankezdte el írni, ha úgy tetszik, belső
emigrációban.

Konrád: Igen. Belső emigrációban, de úgy gondolom, lesz idő, amikor erre a belső

emigrációra úgy fogok gondolni, mint egy jógagyakorlatra.

Filippinyi: A kézirat elolvasása után úgy látom, a magyarországi kiadásához némileg
átdolgozta, hiszen belekerültek olyan epizódok is, amelyek azóta történtek.

Konrád: Így van. Valahogy attól érzem véglegesnek ezt a könyvet, hogy magyarul is
megjelenik nyomtatásban. Hangsúlyozom, nyomtatásban, hiszen Demszky Gábor jóvol
tából a szamizdat AB kiadó közreadta, Most újból átnéztem. egy s más dolgot bele
építettem. Így már véglegesnek tekintem. Komikus történet, de hát a könyvek akkor
válnak el szerzőiktől, amikor ki vannak nyomtatva.

Mészöly: És főképpen saját hazánkban.

FilippinyiÉva

RAINER MARIA RILKE

Elalvás előttre

Szeretnék valakit becézni,
ülni és lenni valakivel,
téged szeretnélek dallal igézni
és álomba ringatni el.
Szeretnék az egyetlen lenni, aki
tudná: hideg volt az éj.
Szeretnék rádfigyelni s odaki:
mit mond a Mindenség s a Mély.
Az órák egymást hivó hangja bong,
látni az Időfundamentumát.
És lenn egy idegen bolyong,
és riaszt idegen kutyát.
Mögötte csönd. Nagyra tárt
szemem rád zárom, köréd;
szeliden őriz s mindjárt elbocsájt,
ha valamit megmoccant a sötét.

Kányádi Sándor fordítása
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