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Kérem, beszéljen atr ál,
hogyan alakult az olva
sáshoz va16 viszonya
gyerekkorában?

Mensáros Lászlóval
A besze1getés 1988. szeptember l -jén készült a Magyar Rádió Helyet
tem írták cimü m üsora számára. - A hangfelvétel szerkesztett, rövidí
tett változatát Mensáros LÁszló születésének 80. évfordulója alkalmából
közöljük.

Elég korán elkezdtem olvasni, annak ellenére, hogy tulajdonkép
pen soha senki nem adott könyvet a kezembe. Otthon volt könyv
tár, és saját magamtól kerestem ki és kezdtem elolvasni őket. Ele
inte nem nagyon értettem, de tíz éves koromban már kezdtem át
rágni magam a klasszikusokon, példáulDickensen, aki döntő be
folyással volt jellembeli alakulásomra. Megismertem a rosszat, a
jót, a sorsot, a végzetet; furcsa, de épp ilyesmikre figyeltem fel.
Borzasztóan hatott rám egy-egy könyv, soha nem rajtam kívül álló
történeteket láttam bennük. Ez egész életemen végigvonult, pró
báltam mindig mindenkinek elmagyarázni, színházzal kapcsolat
ban is, hogy nem elég ha az ember úgy néz valamit, mintha az egy
vitrinbeli tárgy volna, és megcsodálja, hanem az az igazi, amikor
az embert "átmossa" a történet, s valóban magára ismer benne,
akár pozitív, akár negatív irányban, de mindenképpen saját magá
ról szól. Nem lehet elkerülni, nagyon rossz könyvnek kell lennie
ahhoz, hogy az ember ne gondoljon arra: ez velem is megtörténhe
tett volna, én is viselkedhettem volna így egy ilyen helyzetben. Ez
elkerülhetetlen, másképp élvezhetetlen az irodalom. Az irodalom
nagyon élő dolog, nem kitaláció, laikus emberek úgy képzelik,
hogy az írók leülnek, és elkezdik témákon tömi a fejüket - énsze
rintem az életen törik a fejüket, és az annak megfelelő téma aztán
sz üks égszerűen beugrik nekik. Tehát mindaz, amivel kifejezik,
már csak egy eszköz. Thomas Mann nyilván egy életen keresztül
gondolkodott és töprengett a művészlét mivoltán: ki az, mi az,
kell-e, hasznos-e, jó-e, milyen poklokat kell ehhez megjárni, mi
lyen kétes is tulajdonképpen maga a művész, aki az erkölcsöt hir
deti. Mindezek alapján jutottak eszébe az ennek megfelelőszimbó
lumok és szituációk, első könyvétől az utolsóig. C..) Wagner
összes művei is egy folyamatos önvallomás r észei, A bolygó hollan
ditól, a meg nem értett, Sátántól üldözött embertől a Parsifalig,
ahol már megtalálta "a tiszta balgát", és Siegfried, aki még elbu
kik - ezek mind az ő életének a periódusai, és nyilván, ahogy ő

maga fejlődött, az összefüggésbe hozható a műveivel.
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Thomas Mann isamü
vész sorskérdéseit veti
feltehátegyilyenfolya
matban? - Fel tudná
idézni,volt-evalamifé
le megoszlás abban,
hogymikor, melyikmü
vét érezte magához a
legközelebb? Például
most melyik Thomas
Mann-művet érzialeg
közelebb?

Érdekes, hogyönmagá
val vannak ilyen konf
liktusai... Melyek en
nek a legfájdalmasabb
pontjai?

Thomas Mann a művész emberi sorskérdéseit, tehát nem a művé

szetit és esztétikait, hanem kimondottan az általános emberi kér
déseit veti fel. C..) Most a József és testvéreit kezdtem elolvasni, már
nem tudom, talán harmadszor, de valami miatt rendkívül vonzöd
tam megint hozzá. Utána a Háború és békét szeretném elolvasni,
szintén idestova harmadszor vagy negyedszer. Ne higgye, hogy
leülök és egy ilyen művet csak úgy el tudok olvasni, hogy van
annyi időm, de szerencsére a jó Isten úgy rendezte, hogy hol bör
tönben/ hol kórházi ágyon, el tudtam olvasni ezeket a hosszú regé
nyeket. Nem vagyok szisztematikus olvasó, de rendkívül fontos
nak tartom, hogy újra felelevenítsem őket. (. ..) Thomas Mann azt
mondta, a szőkék és kék szeműek világa után vonzódik. Nem va
gyok Victor Hugo és Thomas Mann, de bennem is megvan, hogy
tulajdonképpen egész életemben szerettem volna nagyon egysze
rű ember lenni, szőke és kék szemű. Hans Hansen, aki jelentékte
lenebb, mint Tonio Kröger. Rettentő nehezen viselte el az ember
azt, hogy vannak Tonio Kröger-i vonásai, nagyon nehezen tudta
ezt egyensúlyban tartani, nagyon sok útvesztőbe tért bele, és na
gyon irigyelte a szüleit, a nagyszüleit, akik le tudtak élni roppant
következetesen egy nagyon szép és kiegyensúlyozott életet.

Ne térjünk privát részletekre, mert ezek teljesen fölöslegesek. ..
Olyan lehetetlen leveleket szoktam kapni, fáj a szívem, hogy akár
egy mondatot is mondtam magamról, annyira félreértik azt, amit
az ember mond, s annyira csak azt akarják látni, amit ők belema
gyaráznak. Stefan Zweig Arcképetben van Tolsztojról egy írás, és
abban egy mondat, amit valószínűlegvalahonnan kiírhatott: "még
mindig nem sikerült megtanulnom azt, hogy ne az emberiséget
szeressem, hanem a környezetemet" . Ez például számomra meg
rázóan döntő és fontos, az életemet végigkísérő probléma... a sze
retet kérdése. Már régóta bosszantó módon felismertem, hogy az
ember hajlamos az általános, nem pedig az egyéniszeretetre. Tolsz
tojnak ifjúkori naplójában szerepel egy olyasféle kitétel, hogy "tu
dom, a családi életre alkalmatlan vagyok, pedig a legnagyobb
mértékben vonzódom utána". Nem akarom magamat összehason
lítani vele, de visszavetítem magamra: igeni az embernek észre
kell vennie, hogy nyilvánvalóan az önzés erősebb volt benne. Én
sem tudtam alkalmazkodni, ami a családi életben rendkívül fon
tos/ mindig azt kívántam, hogy hozzám alkalmazkodjanak, így
fölborult, lehetetlenné vált, pedig miután nagyon szép és kiegyen
súlyozott családi életkörülmények között éltem, nagyon vágy tam
ezt folytatni, de nem sikerült. Ez is a szeretet fokmérője. De a sze
retet fokmérője az is, hogy az ember az emberiséget olyan nagyon
könnyen tudja szeretni, és rettentően tudja a tévé előtt sajnálni az
5000 kilométerre történt tragédiákat, ugyanakkor mondjuk a
szomszédját agyon tudná ütni dühében. Most nem akarom a Bibli
át említeni, vagy az Újszövetséget, rajtuk kívül is vannak művek,
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Most többet képes befo
gadni, mint régen?

amik a szeretetet erősítik, tehát a környezet, az egyes embereknek
a szeretetét, és nem az emberiségét. Én tényleg, ha olvasok, min
dig tükrőt akarok magam elé tartani, hogy megismerjem még job
ban magamat, hiányaimat. vagy pedig bátorítást szeretnék ahhoz,
hogy lassan eljussak oda, ahová kellene, s ami természetesen re
ménytelen. Nem hiszem, hogy van ember, aki eljutna oda, ahová
el kellene jutnia, az az érzésem, ez már egy halál utáni küzdelem
és állapot. Laikus fejjel mindig úgy képzelem, hogy végső fokon
senkinek az élete nem lezárt és teljes, viszont maga az élet hihetet
len teljesség. Valami mégiscsak van, valami rendszer és logika az
egészben. Ebben a rendszerben és logikában kizárt dolognak tar
tom, hogy legyen egy lény, amelyik állandóan megtört. kettétört
életeket éljen, és ne teljesedjen be az élete. Tehát nyilván kell le
gyen valami, ami ezt majd teljessé teszi, ha befejeződik, ami nem
feltétlenül idő és térhez kötött dolog, de még csak nem is a sejtek
hez kötött, az élet nem csak tér, idő és sejt. Ehhez is olvasok sok
minden jót, Heisenberget ugyanúgy, mint esetleg bármilyen teoló
giai könyvet, Rahnert például. Nagyon hasznos, de nem azért ol
vasok, hogy többet tudjak, én már nem fogok többet tudni. Ahogy
öregszik az ember, rájőn, hogy az értelme, észbeli felfogóképessé
ge nem gyarapszik, nincs az,' amit gyerekkorában régen elképzelt:
most nem értem ugyan teljesen az integrálszámítást, de majd 60
éves koromban előveszek egy könyvet, addigra már megérek. és
biztos meg fogom érteni. Nem igaz, nem értem meg. Vannak dol
gok, amikből az ember ki van rekesztve, s nem fogja soha megér
teni. Érzékenyebbé válhat és egyre "felszeleteltebbé", nyitottabbá
a problémák iránt, ez kétségtelen, és jobban van már bátorsága
szembenézni és kimondani önmagáról dolgokat. Ez az egy, ami
ben az ember megy előre - tehát nem a tudás miatt olvasok, nem
azért, hogy többet tudjak, hanem jobban akarok beleérezni, vala
hogy az életemet szeretném jobban...

Mennyiségben nem, de talán érzékenyebb vagyok, amit nem a be
fogadáson tudok lemérni, hanem a tűrőképességemen: sokkal job
ban bírok már megpróbáltatásokat, mint régen, mert nyilvánvaló
an valahogy lekoptak bizonyos dolgok, és ha szabad ezt mondani,
mélyebbre látok, mint annak idején. Már nem annyira a felületen
mozgok, nem csak a felületi dolgok fontosak az életből, mint ré
gebben. De nehogy azt higgye, hogy ez egy bevégzett állapot,
vagy hogy bármit is elértem. Nem értem el semmit, de megyek
ezen az úton. A magam formálása mindig is fontos volt, bár most
úgy alakult, hogy megint elkaptak azok a külsőségek, amik erről

elterelik a figyelmemet már évek óta. C..) Nem tudjuk viszont be
csapni önmagunkat teljes mértékben, szerintem minden művész

akkor ér véget, ha ez mégis sikerül neki, ideológiát tud önmaga
köré felállítani, és már életében készül a saját szobra, az utókor
számára. Nem tudom, a többiek hogy vannak ezzel, de akikkel be-
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És mikor szembesült
először önmagában ez
zela fajta érzelenység
gel? Mert valahogy ez
is biztos kialakult.

Deezt valamiképpakor
is provokálta.

szélgettem. legyen akár költő, író, hasonlóan van ezzel, egy életen
át tart az önmagával való gyötrelem, azt is mondhatnám, ez min
denkinél azonos. (. .. )

15-16 éves koromban. Világosan láttam, ha nem is tudtam megfo
galmazni, de a másságomat világosan megláttam. Más volt a véle
ményem, mások voltak az érzéseim, de nem azért mondjuk, mert
rossz tanuló voltam, hanem mert másképp voltam rossz tanuló is.
Nem értettem egyet a környezetemmel, nem tudnám ezt most
megfogalmazni, hogy miben és miért, ezek nem konkrét dolgok
voltak, ám valami idegenséget éreztem mindennel kapcsolatban.
Nem éreztem a dolgokat magától értetődőnek,nem értettem, hogy
az emberek miért viselkednek és élnek úgy ahogy azt teszik, mitől
minden olyan maguktól értetődő és természetes - számomra
minden új és külön élmény volt, a legkisebb dolog is felfedezés
számba ment. Láttam, hogy senkit nem érdekel- akár egy könyv,
akár egy naplemente, bármi -, ami megpendítette az érzéseimet,
nem szólva a zenéről, amiről nem is tudtam senkivel értekezni.
Úgy voltam, mint Tonio Kröger Hans Hansennel, hiába kezdtem
el beszélni a Don Carlosról, másra terelődött a téma, süket fülekre
találtam a problémáimmal. A fantáziám őrületesen nagy volt, és
mindig akörül forgott például, hogy emberekért, eszméért, ügyért,
milyen áldozatra volnék képes az életben. Behelyettesítettem ma
gam például a római korba: a keresztényüldözés idején meddig
tudnék elmenni, kiállni másokért, megmenteni másokat, volna-e
bátorságom. Ilyeneket tápláltam magamban, de ha néhány alka
lommal beszélgetettem erről valakivel, kinevetettek, nevetséges
dolognak tartották.

4D-42-ben, tizennégy-tizenhat évesen én nem tudtam a korról
semmit. Újságot nem olvastam, nem tudtunk az akkori aktuális
problémákról, nálunk szóba nem került ilyesmi. Utólag egy kicsit
talán rossz néven is vettem, hogy ennyire hermetikusan, minden
től elzárva éltünk, ezt néha később szégyelltem is, de még talán a
mai napig is szégyellem, nem szólva az iskoláról, ahol szintén tel
jesen el voltunk zárva minden fajta napi politikától. Viszont más
oldalról nézve ma már tudom, hogy ez nagyon is helyes volt. Egy
gyereket nem szabad belevinni abba, hogy ítélkezzen, vagy akár
befolyásolni erre, arra, amarra. Naivelképzeléseim voltak az em
berekről, nem tudtam, hogy közben milyen gonoszságok történ
nek, nem is feltételeztem. Számomra az életet Dickens, Thackeray,
Balzac és Victor Hugo világa alkották, amelyekben voltak rettentő

gonosz emberek, de én ezt, mint mondtam, elsősorban magamra
vonatkoztattam, a jót és a rosszat egyaránt. Az egyik miatt szé
gyelltem magam, hogy jaj, bennem is megvan, hogy szeretnék
másnak ártani, vagy rossz gondolataim vannak, irigy vagyok,
mindenféle, amit felismertem a negatív hősnél. A másiknál pedig
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Szerenesés helyzetben
volt...

És ezt a váltást hogyan
élie túl? Védett világ
MI belekerülni egy po
kolba, traumatikus él
mény lehetett.

AbMl, amit mondoti,
nem azt érzem, hogy
maga val6ban alkal
mazkodott, inkább hogy
mindig szuverén volt,
ésettől viselte eljobban
az em!ftett helyzeteket.
Mindig egy picit távol
is maradt tőlük.

jaj, de szeretnék ilyen lenni, és példaképnek állítottam, így szerét
nék gondolkozni, másokon segíteni stb. Szóval nem érintett meg a
kor, szégyen ide, szégyen oda.

Igen. Rejtély, lehet hogy a pár évvel idősebb korosztályt már nem,
engem éppen hogy kikerült. Amikor 43-ban leérettségiztem, és
utána belekerültem az élet sűrűjébe, rendkívül meglepődtem, és
nagyon kétségbeestem, hogy mik történnek a világban és az élet
ben. De hát akkor már 18 éves voltam.

Nem tudom, az életösztön mindig is nagy volt bennem, és valami
módon mindig tudtam alkalmazkodni;' abban az értelemben leg
alábbis, hogy bárhová vetődtem, mindig azt kerestem, mi az értel
me annak, hogy épp azt kell csinálnom, még ha kényszerből is, és
mi az értelme, mi a feladatom, ha már odakerültem. Ez mindig va
lahogy életben tartott. Valóban, 44-től elég sok lehetetlen és ször
nyű helyzetbe kerültem, csalódások is értek, de valahogy ezeket is
megpróbáltam értelmessé tenni, bár lehet, ez nem volt más, csak
életösztön, hogy ne essek kétségbe. Ugyanígy volt ez a börtönben,
a betegségeknél, nagyon sokszor megingott a hitem is, hogy miért
pont velem történnek ilyen dolgok. De nem olyan egyszerű ezt így
mondani, ehhez az embemek adott esetben, amikor kínlódik,
szenved, gyötrődik, el kell jutnia. Ám mindig is éreztem, hogy a
kétségbeesés és a pánik lehetetlen, nem emberhez méltó dolog, ab
ból ki kell mászni, s valahogy meg kell magyaráznom a magam
számára a történteket - akkor még az adott rettenetes helyzet is
elrendeződik, jobbá vagy legalábbis indokolttá válik.

így is lehet fogalmazni, de én nem akartam így, inkább a rosszab
bik megfogalmazást használtam. De az, hogy távol tartottak min
ket a napi eseményektől,ez végső fokon a későbbiek folyamán na
gyon gyümölcsöző volt. Attól kezdve, hogy elsős gimnazisták let
tünk, felnőtt gyerekeknek számítottunk. Tizenegy éves korunkban
olyannak éreztük magunkat, mint a mai tizenöt évesek, amikor
gimnáziumba mennek. Nyolc évig a gimnáziumban az életre let
tünk nevelve, nem pedig ilyen-olyan eszmére, politikára. A neve
lési elv annyi volt, hogy bármi lesz az ember, állja meg a helyét be
csülettel, rendesen. Ez roppant egyszerű mondatnak tűnik, de ez
volt a lényeges. Nem vezettek rá senkit arra, hogy ez legyen, az le
gyen, orvos vagy mérnők, engem se beszélt rá senki arra, hogy szí
nész akarjak lenni, hagyták kibontakozni az embert, de ehhez
nyolc év kellett. Nem engedtek arra figyelni, hogy az életben mi
történik, vagy hogy fölfedezzük, az élet milyen igazságtalan vagy
nem igazságtalan - egy gyereknek nehéz is lett volna elmagya
rázni, hogy igazságtalan ugyan az élet, de hosszútávon mégsem
az, és van igazság, nagy I-vel. Mert a gyerek akkor hajlandó szen
vedélyesen belevetni magát a kétségbeesésbe: hát mi ez, mit tanu-
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lunk mi itt, ha ilyen szörnyűségek történnek a világban. Ez nem
lett volna helyes. Így viszont az ember megvédte magát, s meg
kell mondjam, egyikünk sem ment át olyan válságokon, amiken itt
átmentek emberek az elmúlt 40 év alatt, kénytelen váltogatván hol
így, hol úgy a gondolataikat, eszméiket, megmagyarázgatva ön
maguknak így, úgy, amúgy, hogy ezt meg azt miért csinálták ré
gen. Valóban kívül tudott az ember maradni, mert valahogy érez
te, hogy ezek múló dolgok, a "happy end" máshol van, másképp
van, ezek múló dolgok, ezekért nem kell hajlongani, lelkesedni,
egy hétig, három évig tartanak. Így aztán az ember meg tudta óvni
magát rengeteg csalódástól, még ha más szempontból rengeteg
szenvedést is vett látszólag magára, de az még mindig jobb volt,
mint aztán késöbb azoknak a csalódása, akik összeroppantak an
nak a súlya alatt, hogy milyen hazugságokban vettek részt, és mit
idéztek elő - mert ha maradt bennük igazi lelkiismeret, akkor
kénytelenek voltak összeroppanni, és belátni, hogy micsoda téve
dés volt az életük. Ettől legalább meg lettünk óva, igaz, nem let
tünk gazdagok, nem lettünk ügyesek, nem tudtunk részt venni eb
ben a káprázatos folyamatban, és a Rózsadombon sincs villánk, de
megóvtuk magunkat a nagy csalódásoktól és félreértésektől. Ez
volt ennek az "elefántcsonttoronyban" való nevelésünknek a hasz
na. A maradandóságot másban tanították nekünk, másban is talál
tuk meg, és másban keressük a mai napig. Azt a stabil, maradandó
dolgot, amiért egyáltalában érdemes élni, s amiért érdemes szen
vedni. Az "emberiség jövője" attól függ, hogy én hogyan gondol
kodom, és a másik hogyan gondolkodik. Amíg mindenféle hülye
ségen, addig rossz lesz az emberiség jövője, így is, úgy is. Amíg
ezt nem veszik észre, addig nem megy semmi sem előbbre, de
még béke se lesz addig, amíg acsarkodó, elkeseredett, másokat
gyűlölő emberek járkálnak az utcákon, és meg tudják magyarázni
miért azok - a maga gyűlöletétmindenki jogosnak érzi, mivel ezt
meg azt csinálták vele... Amíg mindez nem oldódik fel, addig
nincs az emberiségnek jövője. Azt a feladatot be tudtuk tölteni a
neveltetésünk által, hogy belül egy kicsit olyan dolgok felé töre
kedtünk, amik igazi értékek és maradandóak. Hittünk a halhatat
lanságban, hittünk az örökkévalóságban, és emiatt másképp ren
deztük be a belső életünket is. Azt hiszem, ezzel többet haszná
lunk az emberiség jövőjének, mint az emberiség jövőjébe vetett
hittel. Az emberiség jövőjét senki sem ismeri, ezt nem tudhatja, ak
kor már baj van, ha valaki azt mondja, én tudom, és kövessetek.
Az már csak rossz lehet. Ezt belül intézze el az ember magában, a
saját rossz gondolatainak a feloldásával, a környezetének - mint
ahogy Tolsztojt említettem - a szeretetével, és nem az emberiség
szeretetével, hanem a szomszéd szeretetével stb. stb. Nem kell be
szélni róla, és nem kell nagydobra verni, egyszer csak megváltozik
a dolog. Rossz a gondolkodásunk, azért mennek tönkre a dolgok.
Állítom, ha az ember bemegy egy lakásba, hiába minden külsőség,
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megérződik. reped a fal, ha ott feszültségben és hazugságban él
nek emberek. Nem tanítják, és nem foglalkoznak eléggé azzal,
hogy a legmesszebb menő kihatása van a belső életnek és a belső

gondolkodásnak, hogy minden azon múlik. Ha sok ember belül
gyűlölködik, akkor biztos, hogy háború lesz, akkor hiába, nem az
amerikaikat vagy az oroszokat, meg a szomszédját kell okolnia,
hanem önmagát, benne van a háború, a lelkében. Gyűlöli az életet,
mert nem sikerült neki, gyűlöli az igazgatóját, a kollegáját, a nem
tudom kit, ez mind-mind valamikor egyszer összegyűlikés kive
tűl, Ahogy Tolsztoj írja, Napóleon nem találhatta ki azt, hogy em
berek gyertek, menjünk, mert ha nincs benne az emberekben, ak
kor hiába mondja, kiröhögik. Napóleon kitermelődöttaz emberek
belső lelkivilága, a forradalom alatt összegyűlt rengeteg gyűlölet és
egyéb következtében, ami szabad utat engedett egy olyan felszólí
tásnak, hogy akkor most gyerünk neki a világnak, és faljuk föl a vi
lágot. Ezt Tolsztoj egészen világosan leírja a Háború és béke végén.
Belső életünk irányít mindent az égvilágon, a politikát, a politikuso
kat, aszerint beszélnek, és aszerint dó1nek el dolgok. Szeretném,
hogyha minden ember érezné azt, amit egyszer Pilinszky János
mondott nekem, rettentően elgondolkoztam azóta rajta. Egyszer,
emlékszem, az Andrássy úton egy eszpresszóban találkoztunk, ott
konyakoztunk, és akkor mondta: Te, Laci én olyan bűnösnekérzem
magam, nekem a belső életem olyan, hogy az az érzésem, miattam
van a vietnámi háború. (Nem tudom, hogy az volt-e akkor, de vala
mi távol-keleti háború.) Belül ártok azzal, hogy szörnyű dolgok tör
ténnek a világban. - Én ezt akkor rögtön nem, de később teljes
mértékben megértettem, és igazat adtam neki; a lelkiismerete ilyen
hatalmas volt. Képzelje el, ez a teljesen jelentéktelen életet élő em
ber micsoda belső életet élhetett, ő aki sehová nem járt el, nem volt
társasági ember, életrajzot se lehetne róla jóformán írni, micsoda ha
talmas belső életet élhetett, hogy így gondolkodott, és milyen fele
lősségteljesen érezte a maga életét, létét és gondolkodásmódját.
Nem a verseit, hogy menjen el a szerkesztőségbe, vagy a pártba,
vagy kinél, hol járjon el, vagy írjon egy olyan sort, amitől megjele
nik egy verse - nem ezt tartotta fontosnak, nem a költői karriert.
Azt tartotta fontosnak, hogy a belső élete olyan legyen, nehogy va
lahol 5000 mérföldre valami baj legyen, mert érezte saját maga
összefüggését az egész mindenséggel. Ezt tartom én igazán fontos
nak, s ezért említettem Thomas Mannt és Tolsztojt is, bennük is
megtalálható ez a felelősségérzet.

(Közreadja Hafner Zoltán)
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