
BODNÁR DÁNIEL Mészöly Dezsővel

Mészöly Dezső (1918) igazi polihisztor, költő, író, műfordító, iroda
lomtörténész. Beszélangolul, franciául, németül, görögül, olaszul, latinul,
héberül. Évek óta vezeti az általa kigondolt Lyukasóra cimű kulturális
tévéműsort. Legfontosabb könyvei: Villon és a többiek; Shakespeare új
tükörben; önarckép retus nélkül; A teljes Villon; Századok szính á
za; Villon árnyékában; Don Quijote nyomában.

Az Ön édesapja a híres
nyelvtudós, Mészöly
Gedeon volt. Ilyen csa
ládi háttérrel feltétele
zem, hogy természetes
volt: Ön valamilyen hu
mán pályát választ ma
gának...

Ifjúkorában aversírásés
afestészet mellett a szí
nészette1 is kacérko
dott...

Ha jóltudom, {jsei között
van a híres festő, Mé
szöly Géza.

Sosem akartam tudós lenni, mert tudtam, hogy ezen a területen
úgysem érhetném utol édesapámat, aki igen nagyra becsülte, sze
rette a kamaszkoromban írt verseimet. Szüntelenül aggodalmasko
dott azonban, hogy mi lesz ebből a Dezső-gyerekből, hiszen a vers
írásból nem lehet megélni. S megtalálta a megoldást: Dezső, téged
az emberek szeretnek, kövesd nagyapád és dédapád nyomdokait
- mindketten református papok voltak -, és tanulj teológiát. A
papi hivatás mellett pedig folytathatod az irodalmat meg a képző-

.művészetet is. Az írói, költői ambíciók mellett ugyanis a másik
nagy vágyam az volt, hogy festőművészlegyek. Három évig a kép
zőművészeti főiskola növendéke is voltam a teológia elvégzése
után. Azóta is sokat mosolygok, ha eszembe jutnak apám intelmei:
ha nem is az eredeti műveimmel, de fordításaimmal igen jól kereső
író lettem. A legsötétebb diktatúra idejében is, amikor nagyon ne
héz volt az élet, Shakespeare eltartott.

Sokáig haboztam, hogy milyen pályára menjek, végül a sorsra bíz
tam a döntést. Édesapám tanácsára először a református akadémi
ára iratkoztam, el is végeztem. Megvan a papi oklevelem. Utána
bölcsészetet tanultam, s mivel beszámítottak két éve t, ennyi idő

alatt ledoktoráltam. Közben, mint már említettem, a képzőművé

szetire is jártam, 1940-43 köz ött, Az volt az álmom, hogy mint festő

kikerülök majd egyszer Párizsba.

Igen, apám unokatestvére volt. Ö is kiment Párizsba, nagyszerűen
el tudta adni a képeit, mégis hazajött fél év múlva. Ez érdekes
családi anekdota. Vallatták, hogy miért jött haza, amikor olyan re
mekül keresett Párizsban. Egy képkereskedő valamennyi képét
megvette. Azt válaszolta: tudjátok, gyerekkoromban volt valami be
tegségem, és az egyik fülemet kiszúrták. Azóta kicsit nagyot hallok.
Párizsban sem értettem soha, mit mond a pincér, amikor kérdez
tem, hogy mivel tartozom. Bankóval fizettem, és a pincér mindig
visszaadott egy csomó csörgő aprót, már minden zsebem tele volt
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S Ön végül miért sza
kított a festészettel?

A hithez hogyan viszo
nyult a kés15bbiekben?

ezekkel. Nem lehet úgy élni, hogy az embernek állandóan csörög
minden zsebe...

Bennem mindig rendkívül erősen működöttaz önkritika. Így aztán
megállapítottam, hogy a képzőművészeti főiskolán a csoportomban
van két növendék, akiknek a rajzait irigyeltem. Szebbek voltak,
mint az enyémek. Én sem rajzoltam rosszul, de az övék jobb volt.
Elgondoltam: ha ebben a csoportban van nálam két tehetségesebb
fiú, mennyi lehet a főiskolán, az országban, a világban. A művé

szetben nem érdemes középszerűnek lenni. Ugyanakkor azokban
az időkben már fordítottam Villont, és itt viszont éreztem, hogy az
én fordításaim jobbak, mint Szabó Lőrincéi, vagy akárki máséi.
Éreztem, hogy ebbe az irányba visz a sors. Az első Villon-kötetemet
már 1943-ban sikerült kiadatnom. A Keresztes Kiadótól kaptam rá
ajánlatot, amelynek irodalmi tanácsadója Trócsányi Zoltán volt,
édesapám fiatalkori barátja. Ennek előzménye az volt, hogy az
1942-ben írt doktori disszertációmat elküldtem neki, függelékben
az első Villon-fordításaimmal. Rövid idő múlva Trócsányi Zoltán
fe1hívott telefonon: Dezső, ha lefordítod az egész Testamentumot,
kiadatom a Keresztesnél. Óriási öröm volt ez nekem, még ezer fo
rint előleget is kaptam, ami hatalmas összeg volt akkoriban. Ebben
a sors kezét láttam.

Ha azt vizsgálom, milyen volt az Istenhez való viszonyom életem
során, akkor édesanyámról kell beszélnem. Hárman voltunk test
vérek, és egyikünk sem járt nyilvános iskolába. Tavasztól késő

őszig anyai nagyapám Kunszentmiklóson lévő, százholdos kisbir
tokán voltunk. Igy aztán az iskola helyett édesanyám tanított ben
nünket mindenre, a vallási ismereteket is tőle tanultuk meg. Az ő

színes előadásai - ahogyan elmagyarázta a tékozló fiú históriáját,
vagy az irgalmas szamaritánus történetét -, mélyen belém vésőd

tek. Nem emlékszem, hogy bármikor is kételyeim lettek volna:
édesanyám e1ültette bennem a magától értetődő istenhitet, s a Jézus
alakjához, tanításához fűződő mély vonzaIrnamat. Sokszor elgon
dolkozom azon, milyen ellentmondásokkal együtt kell az ember
nek megőriznie az Istenbe vetett hitét. Istent én személyes valaki
nek tartom, ugyanakkor filozófiai iskolázottságom folytán gyakran
fölteszem a kérdést: ha Isten végtelen, akkor hogyan lehet szemé
lyes? Ami személy, annak korlátai vannak, körvonalai, ami pedig
végtelen, annak nincsenek. Ez furcsa ellentmondás, de ezen csak
mosolygok magamban, anélkül, hogy a hitem megrendülne. Na
gyon érdekes ez. Isten természetesen mindenható, különben nem
volna Isten. S mindig éreztem magamon a segítő kezét, jobban,
mint a világon. Sokszor elszörnyedem azon, hogy mi minden meg
történhetett abban a világban, amely fölött Jézus szavával egy sze
rető Atya uralkodik. Velem mindig jó volt.
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S a világban meglév8
rengeteg rosszat hogyan
magyarázza ?

Az imént utalt rá: aMé
szöly-család apai ágon
szorosan összefonódotta
református egyházzal.

Önbenviszont több volt
a költ8i-műfordítói am
bíció. Talán ezért sem
lett végül lelkész?

A költészet ésa műfordí

tás területén viszont ki
emelked8t alkotott. Két
korszakos egyéniséghatá
rozta megegész pályáját:
Villon és Shakespeare...

Itt már vannak kétségeim, de ilyenkor Ézsaiás prófétához fordulok:
"Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok
az én utaim, így szól az Úr! Mert amint magasabbak az egek a
földnél, akképpen magasabbak az utaim utaitoknál, és gondolataim
gondolataitoknál! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda
vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyü
mölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az
éhezőnek: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem
tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szeren
esés lesz ott, ahová küldöttem" (Ézs 55,8-12). Ez sokszor eszembe
jut. A hitem azonban soha nem rendül meg. Tudom, hogy bizo
nyos dolgokat nem lehet felfogni emberi ésszel, de ebbe beletö
rődtem.

Igen, apai ágon több református lelkész is volt a családban, így
nagyapám, Mészöly Pál és dédapám, Mészöly András. Mindketten
kiváló emberek voltak. Nagyapámat még Arany János is tanította
a gimnáziumban, és beleírta a bizonyítványába: Mészöly Pál költő

iekben is ékesen fogalmaz. Kitűnően tudott bánni a versformákkal.
Ennek ellenére nem voltak benne költői ambíciók, legfőbb hiva
tásának azt tekintette, hogy gyülekezetét jó pásztorként gon
dozza, formálja.

Éber önkritikám nem engedte meg, s úgy érzem, jól döntöttem.
Ahhoz, hogy valaki jó lelkipásztor legyen, több önzetlen szolgálat
készséggel kell rendelkeznie, mint amennyi bennem volt. Hasonló
an a legtöbb művészhez, én is mindig meglehetősenegocentrikus
voltam. Van is erről egy fiatalkori versem: Mint a maiom, aki tükröt
talál, ez a címe. Ebben leírom, hogy olyan vagyok, mint a majom,
aki az őserdőben tükröt talált, és azóta állandóan csak önmagát
nézi. Csodálatos dolgok történnek körülötte, színes lepkék röpdös
nek a virágok között, a Nap lebeg, a fák zöldfényű sátrán át gyö
nyörűek a fényjátékok, de a majom ebből semmit nem vesz észre,
áll egyhelyben és önmagát nézi. Van ebben a versben persze öniró
nia, de aki ennyire csak önmagával törődik, abból nem válhat jó
lelkipásztor. Azt hiszem, a lelkipásztori hivatás iránti mélységes
tiszteletemet és megbecsülésemet fejeztem ki azzal, hogy végül
nem lettem Isten szolgája.

Már fiatalon rájöttem, hogy Villon megítélésében rengeteg a félre
értés Magyarországon. Fölismertem, hogy az egyébként nagyon si
keres és színes Faludy-kötet félrevezette a méltán érdeklődő olva
sókat. Mindez kíváncsivá is tett: milyen az igazi Villon? S ez a
kíváncsiság sarkallt, ezért tanultam meg jól franciául. Nem a gim
náziumban, hanem kezdetben autodidakta módon. S ahogy egyre
jobban elmélyültem Villon tanulmányozásában, rájöttem: nem ma
gányos hegycsúcs ő a francia középkor lírájában, hanem egy nagy
vonulat legmagasabb csúcsa. Rajta kívül más francia költőket is
szenvedélyesen olvastam, az ókoriak közül pedig mindazokat, akik
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hatottak rá - Horatiust, Ovidiust, Catullust. Így lettem Villon
fordító, már nagyon korán: úgy éreztem, ezen a téren újat és
többet adhatok, mint a pályatársaim. Shakespeare? Ez megint
érdekes dolog. Valóban voltak színészi ambícióim: sokáig kísér
tett a gondolat, hogy jelentkezem a Színházművészeti Akadémi
ára. Csak úgy magamtóllefordítottam az Antonius és Kleopátrát,
1943-ban, a II. világháború közepén. A bombázások elől vidékre
húzódtam, s miközben fordítottam, dolgozott bennem a színészi
hajlam: minden szerepet eljátszottam magamban, és ugyanazt
éreztem, mint Villonnál: talán mert beleélem magam a darabba,
a fordításaim jobbak, mint azokéi, akik előttem lefordították ezt
a darabot, Szász Károly és Hevesi Sándor. Hevesi ragyogóan ren
dezte Shakespeare-t, nyelvezete azonban szürke volt ahhoz,
hogy hitelesen visszaadja. Szóvallefordítottam az Antonius és
Kleopátra felét, és az anyagot elvittem a Nemzeti Színházba,
Szűcs Lászlóhoz, a híres dramaturghoz. Még arra is emlékszem,
hogy Gyal1ai Domokos erdélyi író mutatott be neki, aki édesa
pám barátja volt. Azt mondta: Dezső öcsém, add ide a fordításo
dat, vagy vidd be magad Szűcs Lacinak, majd ő elolvassa. Mire
számíthattam néhány biztató szón kívül? Megfogadtam a taná
csot, elvittem az anyagot Szűcs Lacinak, otthagytam. Visszamen
tem vidékre, Kunszentmiklósra. Egyszer csak kapok egy levele
zőlapot, Szűcs László küldi: Kedves barátom, fordításod megle
pett, hajlandó vagyok előleget és megbízást szerezni rá Németh
Tónitól. - Németh Antalról volt szó, a Nemzeti akkori igazga
rójáról. - Rohantam föl Pestre befejezni gyorsan a darab teljes
fordítását. Igen ám, de mire elkészültem vele, Németh Antal már
nem volt a Nemzeti igazgatója. Jött a nyilasuralom, leváltották.
A háború végén, miután a történelem viharai elzúgtak fölöttünk,
és megindult a színházi élet, elvittem a fordítást az új igazgató
hoz, Major Tamáshoz. 6 sokáig bele sem nézett, mert bár Major
nagyon jó olvasó volt, mindig csak azokat a darabokat olvasta
el, amelyeket ő rendezett. Ott hevert a fordításom az asztalán. S
akkor váratlan dolog jött közbe: szerepet kerestek Bajor Gizinek.
Több darabot elküldtek neki, szovjeteket is, még az Anna Kare
nina egy dramatizált változatát is, de egyik sem felelt meg neki.
Mindenáron az egykori sikeres szerepét, a Kaméliás hölgyet
akarta újrajátszani, de Major már a CÍmtől is ideges lett, utálta
ezt a darabot. Végül Major Szűcs Laci bácsival elküldte az én
fordításomban neki az Antonius és Kleopátrát. Bajor Gizi elolvasta,
és visszaüzent: ezt a darabot akarja játszani, ebben a fordításban.
Bajor nem volt kifejezetten klasszikus színésznő, összesen két
Shakespeare-főszerepet játszott csak: egészen fiatalon, tizenhét
tizennyolc évesen Júliát, és érett asszonyként, már a halálához
közel Kleopátrát, az én fordításomban. A bemutató 1946-ban
volt. Bajor Gizi volt Klepotátra, Tímár József pedig Antonius.
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Két évvel a Il. viLágJui
borút követ&n, 1947
ben tíz hónapot Párizs
ban töltött. Nem gon
dolt arra, hogykint ma
radjon, hiszenjóL tudott
franciául, és gondolom
tisztában voltazzal: csa
ládi hátterével, világné
zetévei nem számíthat
fényes jövőre itthon.

Lehet-e azt mondani,
hogy nagyfokú előítélet

élt Majorban az Ön vi
lágnézetével szemben,
de szakmaitudását elis
merte?

ön rendkívül sikeres mű
fordító volt, de máraz57.
életévében járt, amikor
1975-ben megjelent azel
sf5 verseskötete: önarc
kép retus nélkül. Hajól
tudom, csak nagyon ke
vesen tudták, hogya mű
fordítás meLlett eredeti
verseket is ír, ahogy Né
meth lJíszLó fogaLmazott
1952-ben: MészöLy eseté
ben "nemegyszerű fordí
tóvaL, hanem oLyan nyeL
vészhajLamú költf5veL van
dolgunk, aki eredeti mű
veit nem írja meg, vagy
nempublikJíLja, hanem in
dáivaL a viliigirodalom
nagyjait futja be."

Én akkoriban nem sokat tudtam arról, hogy mi történik Magyaror
szágon. Azzal viszont tisztában voltam, hogy igazi képességeim a
magyar nyelvhez kötnek. Sok nyelvet megtanultam, de leghőbbvá
gyam az volt, hogy minél előbb hazajöjjek, és foly tassam a megkez
dett költői, műfordítóipályámat. S emellett a becsület is azt kíván
ta, hogy hazajöjjek. hiszen az Antonius és Kleopátra megrendezése
után Major fölvett a Nemzetibe segédrendezőnek.Ennek ellenére
elengedett Párizsba, a fizetésemet pedig továbbra is folyósította.
Azt kell, hogy mondjam: gavallérosan viselkedett velem. A színhá
zak 1948-ban történt államosítása után B-listára kerültem, és ekkor
Major elbocsátott, de megígérte, hogy fordítóként továbbra is szá
mít rám. S bár nem nagyon bíztam, beváltotta a szavát. Ha egy
darabnak elégedetlen volt a fordításával, rámbízta, hogy fordítsam
újra.

Ez így volt. Nem sokáig voltam egyébként állás nélkül, mert '48
ban Pártos Géza lett a Madách Színház rendezője. Vele együtt vol
tunk a Nemzetiben segedrendezők.Pártos beajánlott a Madáchba
dramaturgnak, ott dolgoztam egészen '58-ig. Akkor elbocsátottak,
mert 1956-ban tagja voltam a forradalmi bizottságnak, és Darvas
Iván baráti köréhez tartoztam. Mindez elegendő ok volt ahhoz,
hogy gyanús elem legyek. Ezt követően majdnem öt évig voltam
állás nélkül, de a fordításból megéltem. Szinetár Miklósnak köszön
hettem, hogy megint lett állásom: összefutottam vele az utcán,
mondtam, hogy mi történt velem. Megígérte, hogy segít, és betar
totta a szavát: így aztán 1963-tól a televízió dramaturgja lettem.

Valóban kevesen tudták csak, hogy költő is vagyok, nem csupán
műfordító. Utoljára 1948-ban, az Illyés Gyula és Sárközy Márta
Sárközy György özvegye - szerkesztette Válaszban jelentek meg
verseim. Természetesen ezt követően is írtam "eredeti" verseket,
bár nem sokat. Úgy éreztem, hogy rámsütötték a dzsentri bélyeget,
talán azért is, mert egyetlen versben sem tettem le a garast a rend
szer mellett. Vártam hát néhány évtizedet, s valóban, már 57 éves
voltam, amikor első verseskötetem megjelent. Olyan időszak azon
ban soha nem volt az életemben, hogy ne írjak. Bizonyos fokig
azonban elsodort a versírástól az is, hogy élveztem a műfordítást

- főleg a verses drámák fordítását -, ez nekem olyan szenvedély
volt, ami elszívta a nedveket az eredeti művek alkotásától. Németh
László gályapadnak nevezte a műfordítást, utalva arra, hogy az
ötvenes években sok elhallgatott írónak, költőnek menedékül szol
gált, ugyanakkor feszengtek mások bőrében, és nehezen viselték a
napi penzum rabságát is. Én sohasem éreztem azt, hogy gályapad
hoz lennék láncolva. Diákkoromtól kezdve vonzódtam a fordítás
hoz; emlékszem, az első versfordításomat az iskolapad alatt, tizen
hat éves koromban csináltam meg. Mindig élveztem, hogy nekem
ez nagyon megy, és sokat is tanultam belőle, hiszen a műfordítás

jelentősen fejleszti a formaérzéket. Egy nagyon szűk körben egyéb
ként mindig elismert költőnek számítottam. A nagyközönség előtt
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ön anépszerű televíziós
kulturális műsor, a
Lyukasóra kitalálója,
évek óta egyik játékve
zet8je...

Sokat beszélnek ma a
vers, a költészet vissza
szorulásárol, sőt közelgő
haláláról is. Valóban
nincs már igény a köl
tészetre?

pedig még most is mint műfordító szerepelek elsősorban. Az olva
sóim közül sokan csak a fordításairnat ismerik. Amikor megkaptam
a lehetőséget, hogy önálló verseskötetem jelenhet meg, akkor a tel
jes őszinteség mércéjét állítottam magam elé.

Akkoriban már képtelenné váltam volna bármiféle kompro
misszumra, ezért is hangsúlyoztam a kötet címében: Önarckép re
tus nélkül. Néhány versemet azonban a kötet szerkesztője politikai
okok miatt így is kihagyta. Én azonban nem tettem le arról, hogy
ezeket a költeményeket egyszer majd publikáljam. Az eddigi leg
teljesebb gyűjteményem 1983-ban jelent meg a Szépirodalminál,
Villon árnyékában címmel. Ebbe sikerült belecsempésznem a koráb
ban kiiktatott verseimet. Egy vagány barátom azt javasolta, hogy
a nyilvánvalóan politikai és 1956-ra fájdalmasan emlékeztető ver
seknek adjak valamilyen megtévesztő címet. Megfogadtam a ta
nácsát és azt írtam föléjük: San Salvadori énekek. Ezzel a címmel je
lentek meg. Tavaly ősszel, amikor megjelent a Don Quijote nuomá
ban című versesgyűjteményem, ezek a verseim már eredeti cí
mükkel olvashatók. Érdekességként elárulom: amikor az új világ
ban már szabadon lehetett beszélni '56-ról, a televízióban elmesél
tem a cím keletkezésének történetét, és Dömölky Jancsi rendező

nek annyira megtetszett, hogy arra kért: hadd legyen a forrada
lom verseiből összeállított műsor címe: San Salvadori énekek.

Öregkorom egyik legfőbb öröme ez a műsor, Annak pedig külön
örülök, hogy egyre nagyobb az érdeklődés iránta, gyakran megál
Iítanak az utcán, metróban, autóbuszon ismeretlen emberek, akik
lelkesen nyilatkoznak a Lyukasóráról. Sokan kérdezik tőlem, nem
bosszant-e, hogy csak mint afféle showmant ismer a nagyközön
ség? Egyáltalán nem, sőt: remélem, hogy azok, akik televíziós sze
replőként megismernek, idővelolvasóimmá is válnak.

Egészen bizonyos, hogy van, ezt a műsorom visszhangjának isme
retében nyugodtan állíthatom. Rengeteg levelet kapok, s ez annak
bizonyítéka, hogy az embereket minden ellenkezőhíresztelés dacá
ra igenis foglalkoztatja a költészet, még azokat is, akiknek a vers
olvasó korszaka lezárult a középiskolai tanulmányokkal, és másfelé
sodorta őket az élet. Nosztalgiával gondolnak életük azon szaka
szára, amikor még versolvasók voltak. A költészet szeretete jellem
ző a magyar népre, még akkor is, ha a verselés kultúrája, a külön
böző versformák ismerete, használata valóban alacsony szinten
van. A különböző verstanismeretekkel szinte csak a zeneszerzők

vannak tisztában: a zeneművészeti akadémiát végzők tudják, hogy
mi a különbség a jambus, a trocheus, az anapesztus, a daktilus
között. Ami szomorú, hogy az irodalomtanárok nem nagyon fordí
tanak energiát arra, hogy mindezzel megismertessék a diákokat. S
az is elkeserítő, hogy a szerkesztőknek gyakran nincs fülük a vers
hez: egymás mellett közölnek teljesen süket szövegeket, formailag
kifogástalan versekkel keverve. Azért reménykedem, hogy egyszer
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majd visszatér a verselés kultúrája, Ami biztató, ahogy említettem:
az embereknek most is szükségük van a versre mint lelki táplálék
ra. S ha ezt a táplálékot nem kapják meg a jelenlegi költőktől. akkor
boldogan szívják magukba Arany János, Kosztolányi, Tóth Árpád
stb. költeményeit. Hasonló problémák vannak egyébként a képző

művészetben is. Festőbarátairn gyakran panaszkodnak, hogy a
szakmai tudás becsülete visszaszorulóban van, rengeteg a szélhá
mos és dilettáns alkotó. Ugyanez a helyzet a költészet területén is.
Ennek egyik okát abban látom: ahhoz, hogy valaki absztrakt képe
ket állítson ki, nem szükséges elvégeznie azokat a rajzstúdiumokat,
amelyeket a főiskolán tanítanak. Aktot rajzolni, fejet, anatómiával
tisztában lenni, most is kell. így van ez a verssel is. Valamikor volt
a szabadvers, amit most már kiszorít a prózavers. Sokszor már nem
is tudom, hol a határ a kétféle vers között. Pedig az igazi vers az,
amelyben szervesen együtt van a gondolat és a zeneiség.

Egészen pontosan Galsai Pongrác mondta ezt rólam. Ami azt jelen
ti: nem tartozom egyetlen irodalmi táborhoz sem. Magányosan in
dultam a pályámon, és ez a magányosság mindvégig megmaradt,
annak ellenére, hogy mindig rengeteg barátom volt. Kéretlenül rám
ütött dzsentri bélyegemmel nem lehettem otthon az egyébként ál
talam nagyra becsült népi irodalom költői, írói között, De mit ke
restem volna az urbánusok közt szerteágazó vidéki gyökérzetem
mel, szókincsem, élményvilágom valahogy más volt, mint az övék.
Pedig jó lett volna valakikhez tartozni, úgy, ahogy a Nyugat első

nemzedéke vagy az Újhold köre összetartott, de nem törekedtem
erre, és nem is adatott meg. Így aztán maradtam afféle "kóbor lovag".
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