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Emlékek, foszlányok,
repedések
Ha akarnám, sem tudnám a repedéseket betomni. De nem is aka
rom, s ezért kérem ennek elfogadását. Vagyis foszlányok következ
nek, amelyek sorrendjét a véletlenre bízom.

Mészöly Miklóssal. akinek a Sauluséi jól ismertem, véletlenül talál
koztarn, bár keresni akartam, mivel tudtam, hogy földik vagyunk
és egy helyen születtünk. (Csak huszonöt év eltéréssel.) Épp Jékely
Zoltánnál voltam, amikor beállított Mészöly Miklós, mert együtt
készültek a Dunakanvarba: Jékely a Visegrád melletti völgybe, Mé
szöly azzal szembe, Kisorosziba. "Itt van egy nagy vad, ezt fény
képezd le!" - biztatott Zs oli bácsi. Itt és ekkor készült el első port
rém Mészöly Miklósról. Hogya többi mikor, nem tudom pontosan.
De azt már pontosan tudom, hogy Polcz Alaine-nel, a feleséggel
több mint tíz évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy bejárjuk Tolnát, Szek
szárd környékét, vagyis azokat a helyeket és helyszíneket, ahol
Miklós élt, és amelyek regényei és novellái helyszínei is egyúttal.
Ezen útról itt most csak egy különös emléket idézek fel.

A szekszárdi szőlőhegyen elindultunk felkeresni azt a helyet,
ahol aSallllls megszületett. Egy lakóház nagyságú présház, mel
lette egy terebélyes cseresznyefa. Ez alatt, ennek árnyékában írta
a Suulusi, A porta gazdája, egy fiatal férfi roppant barátságtalanul
és ellenségesen fogadott, s nem engedett be sem kérlelésre, sem
könyörgésre. Amikor emeltem a fényképezőgépemet, hogya há
zat és a fát kívülrőllefényképezem, hogy valami kép azért ké
szüljön, egy karó után nyúlt, és ránk förmedt, hogy ő nem enged
te meg a fotózást. Később körbejártuk a bekerített részt, hogy va
lami rálátást találjunk, de mint egy dühödt vad mindenütt ott
csörtetett a botjával és villogó szemét ránk vetette. Értetlenül áll
tam az eset előtt. Lassan kiderült, hogy valami örökösödési per
van folyamatban, és bennünket a másik fél kémeinek nézett. De
tovább haladva azért a horhost lefényképeztem. (Van ahol hor
gosnak mondják a mélyutat. Otthon, Tevelen is volt ilyen, s na
gyon szerettem arrafelé bolyongani.) Itt azért fényképeztem le a
szurdik lejtőjét, mivel itt ér véget a Saulus története. Ahogy
Brueghel az Alpokba, úgy Mészöly ide, a szekszárdi horhosba
("ahol semmi árnyék") helyezte a damaszkuszi utal. Itt lett a Sa
ulusból Paulus, amit aztán 1989 után annyit és annyiszor idéz
tek, de a legtöbbször elfelejtették. hogy ez az idézet Mészölytől

származik.
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A 2000. évben szépséges és hosszú volt a vénasszonyok nyara.
Október végén, ragyogó napsütésben indultunk el hárman a Ki
rályhágón túlra, a Kolozs és Bihar vármegye határán emelkedő

Vlagyászára. Igaz, hogy részletes utóatlasz volt nálunk, de ez
nem segített, mert itt véget ér az út - már-már véget ér itt a vi
lág is. Kérdezni kell, tanácsolták. Szerencsénkre velünk volt Cs.,
aki kérdezni is tudott, merthogy ideáti. (Mi lett volna, ha nincs
itt? Még ma is ott állnánk, ebben biztos vagyok.) Tehát volt, aki kér
dezett, s néha jött valaki, akitől kérdezni lehetett. A harmadik meg
állás és kérdezősködés után, mert volt rálátásunk (igen, mint a repü
lőn, hisz 1870 méteres csúcs felé tartottunk), azt is észrevettük, hogy
másfél óra alatt alig haladtunk valamit. A legvégén derült ki, hogy
gyalogosan valóban egyszerűbb lett volna: egyórányi út vezet arra a
helyre, ahová több órás autózással értünk el. S azt is láttuk, hogy
majd mindenki a legbonyolultabb (kerülő) utat magyarázta el, s két
egyforma útmutató nem volt.

Mindenki máshová küldött! - mondtam a telefonba. Szokták
ezt csinálni - válaszolta Mészöly Miklós felesége. Tapasztalatból
tudta, hisz velük is ez történt annak idején. - Azt gondoltuk ak
kor, hogy fél évig Budapesten, és fél évig Bukarestben, vagy itt fo
gunk élni. De egy év múlva minden megváltozott, a határok be
zárultak - mondta Alaine, amikor felhívott, és érdeklődött, hogy
megtaláltuk-e azt a helyet.

Megtaláltuk. Szép és nagy anyaggal tértem haza, s valóban mara
dandó élmény volt ez a nap: itt találkoztam a romlatlan közép-euró
paisággal, ami valóban megérintett. (A gazdag szegénység, vagy a
szegény gazdagság, nem is tudom, hogyan lehetne ezt jól jellemezni.)

A Volt egyszer egy Kozép-Európa cím ű, a Magvetőnél 1989-ben meg
jelent, több mint 600 oldalas könyvről egy kivétellel mindenki csak
elragadtatással beszélt. Számomra nagyon fontos munka (kínló
dás!) volt, mert ekkor olyasmit tanultam meg, ami azóta is segít
majd minden munkámban. Röviden a kép és szó egymás mellé
illesztését itt és ekkor tanultam meg, nem kis munkával és nem
zsőrtölődésekés súrlódások nélkül. Az ötlet, hogy ezt a kötetet én
illusztráljam, Mészölytől való. Soha nem vágy tam erre, soha nem
beszéltünk erről, s ezért is lepett meg. (A végeredmény is.) A leg
többet a címlapon gondolkodtam. Mivel semmire nem jutattarn. azt
próbáltam - én naiv - elhitetni Miklóssal, hogy ez nem is olyan
jó cím, mint a többi, az előző köteteié. és ezért jobb lenne, ha adna
valami más címet. Itt van előttem a gépelt javaslat, s azon két cím
szerepel: Változatok a szép reménvielenségre, illetve 7hkép, repedésck
kel. Mindkettő Mészölytől való: az első az alcím volt, és ezt cserél
tem volna én meg, a másik az egyik elbeszélésének a címe. Mind
kettőhöz vittem is magammal a már kész terveket. De Miklós nem
tágított, s maradt ennél a eimnél, hihetetlenül elkeserítve engem,
mert a borítóhoz semmiféle ötletem nem volt. És közeledett a le-
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adás határideje. Az utolsó korrektúrát s a mellé tett illusztrációkat
nézegettük a szobában, amikor egyszer a polcon észrevettem vala
mit: - Miklós, nézz csak oda - mondtarn, és arrafelé mutattam. De
nem ott állt meg tekintete, hanem a falon, egy barna képnél. Szinte
elámulva nyúlt a falon függő kép után: - Ez az, megvan - vála
szolta, és mosolyogva a kezembe nyomta. Egyáltalán nem erre gon
doltam, de örültem, hogy végre megszabadulok a nehéz munkától
mert az volt -, és végre teljesen kész a könyv. Most, hogy Miklós már
nincs, a feleségétől, Alaine-től próbáltam megtudni valamit e fénykép
ről. "Nem tudni, hogyan került a házhoz - írta. Sokszor nézegettük.
kerestük a nyitját. Pontos, világos, áttekinthető. De mit ábrázol? Mit
csinál ez a három ember? Milyen távol állnak egymástól. Valami még
is összetartja őket." Hogy mi az a valami, azt hiszem tudom. Tudom,
vagy talán csak sejtem, de nem magyarázom. Hisz még mindig arra
gondolok, hogy mi került volna a címlapra, ha nem ez a kép?

A következő könyvet is én illusztráltam. de ez sokkal könnyebb
volt. Az én Pannániámtú a szekszárdi Babits Kiadó adta ki 1991-ben,
a fotók műnyomó papírra kerültek, s bár a címlapra nem volt itt
sem javaslatom, a bemutatott fényképek alapján a képszerkesztő

azonnal választott egyet: a gemenci holt Duna-ágat ábrázoló, bar
nított kép került a borítóra. Könnyű volt, mert az előző években
összegyűlt egy nagy anyag, ugyanakkor az a pannon táj az én Pan
nóniám is, lévén szintén tolnai, aki ugyancsak ott, Szekszárdon szü
letett. De az előző évek munkája alapján is könnyű - vagy köny
nyebb - volt nekem azonosulni e táj szerelmesével: érzéseivel és
gondolataival. "Ugyanis mindannuiunknak van egy kisajátíthatatlan
belső Pannoniáia - egy végső táj, ahol a dolgok történnek, s egyáltalán
meg tudnak történni. Mondják ezt hazának is, cédulázhatatlan szetelem
nek. Mondják sokféleképpen, ha a kimondhaiatlant próbálják mégis szóba
hozni."

A következő kötet, az Egy marék emlék s kép szintén szekszárdi ki
advány. Titokban készült, meglepetésnek szántuk: a 75 éves Mé
szölyt ezzel köszöntötte szülővárosa, (A jó és rossz meglepetés ak
kor ért, amikor az ígért pénzek sehonnan sem érkeztek meg, min
den támogató visszakozott. A Tolna Megyei Könyvtárnak, aki a
kiadó volt, végül nagy nehezen sikerült összekoldulnia a kiadáshoz
szükséges összeget.)

Azért is szeretem ezt az albumot, mert ha nehezen is, de elké
szült, s lett egy tolnai triptichonnak a középső része. (Illyésről és
Baka Istvánról is sikerült megjelentetni egy ugyanilyen albumot.)
Azután szeretem a formája miatt is, mivel ez egy olyan "kötet",
amelyik kiszedhető oldalpárokból áll. Ennek a könyvtárosok nem
nagyon örülnek, mert ami kiszedhető. azt ki is szedik. Mit mond
jak erre: ez volt a célom.

A könyv bemutatóját az Írók Könyvesboltjában rendezték: az



egyik régi barát, Fogarassy Miklós szólt a könyvről és Mészöly
ről. Az egyik legszebb méltatás volt, amit valaha hallottam. Ekkor
már 1995-öt írtunk, a magyar szellemi élet szétesett, egymásnak
feszült indulatok, sérelmek és sértesek "tartották össze". Fontos
elmondanom, hogy e bemutatón ott volt, de már nem szólt sem
mit Miklós, Úgy emlékszem, hogy ez volt az utolsó nyilvános
szereplése. Jó is volt ott látni és szomorú is, hisz szellemi életünk
egyik tartóoszlopa 1989 előtt Mészöly volt, de ugyanakkor rossz
volt látni, hogy ez az oszlop megroggyant.

Nem is nagyon akartam én őt többet fényképezni, de a család ké
résére az utolsó két évében többször meglátogattam Kisorosziban,
és bár kommunikálni nem tudtunk, órákat töltöttünk együtt, leg
többször hármasban. Fényképezés közben a szemét figyeltem, és az
elkészült képeket nézve azon törtem a fejem, hogy vajon mire gon
dol, gondolt Miklós? Miről tudott, s érezte-e jövendő sorsát? Én azt
olvasom ki ezekből a képekből, hogy igen. S azt meg feleségétől

tudom, hogy soha, egy szóval sem panaszkodott, hogy fájdalmai
vannak. Azt is tőle tudom, hogy ha elesett, vagy leesett az ágyról,
nem engedte, hogy felsegítsék.

Időrendben a töredék emlékek felidézésének a vegere értem, de
nem a lezáruló életműről akarok szólni, sem a temetésről. Egy rö
vid Mészöly szöveget másolnék ide, s ezzel kapcsolatban egy ki
sebb kiállításról szólnék. A nyolcvanadik születésnapra páros ké
pekből készítettem egy anyagot, amelynek bemutatója a Könyv
áruházban volt, de sem a megnyitó szép szövegét író Nádas Péter,
sem a beteg Mészöly Miklós nem volt jelen. A bemutatónak azt a
címet adtam, hogy Arc-harc. Itt egy tucat régi, fiatalkori (jórészt
amatőr) kép volt látható, amelyeket felnagyítottam, és tettem mind
egyikkel szembe az elmúlt huszonöt évben készült egy-egy fotó
mat. Oka és előzménye körülbelül tíz évvel korábbra vezethető:

akkor láttam először ezeket a régi képeket, és némelyiken alig is
mertem Mészölyre, mert annyira más volt az arca. Én már azt a
másik, a "megdolgozott-kidolgozott" arcot fényképeztem, a "végső

vázlatot". Ezért is lehetett egymás mellé, egymással szembe tenni,
és arc-harcnak nevezni. Mindebben segített egy Mészöly írás is,
amit mottónak ajánlottam, de végül nem került ki. Most befejezésül
hadd másoljam ide azt a néhány sort, amely egy öninterjú, és a
címe is találó: A vendég. Igen, vendégek vagyunk mindannyian, és
az arcunkért - akár tudjuk, akár nem - harcolunk mindannyian.

"Aztán elmúlik húsz év, harminc. .. S e01/szerre valami kattan. És ez aö.

pokoli. Rájössz, hogy legalább egy arcot szereinéí köziiliik, amelyikbe utó-
lag kapaszkodni lehet. Valami beszélgetést vagy cinkosságot kicsikarni...
valami képtelen szcretetet! Akire számíthatsz, akárhogy iorten! is. S ha
némán, de mégis odaáll mctléd..."
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