
Mészöly Miklós hite
Mészöly Miklós és a Vigilia

A felnőtt ember vallásos hitét, istenképét, a Teremtőt, Abszolútu-
mot feltételező (vagy azt tagadó) világképét sok tekintetben a gye-
rek kor ban megszerzett vallásos élmények és a családban — és a
csa ládról — kapott benyomások alakítják ki. Miklós édesanyja,
Szászy Jolán katolikus családból származik, a nála tíz évvel idősebb
édesapa, Molnár Sándor ármentesítő főmérnök viszont református
család sarja. Molnár nagyapa Cservenkán volt református lelkész.
A katolikus anya reverzálist adott református férjének, azaz a meg-
 született gyermekek az apa felekezetét követték. Ennek ellenére
Molnár Sándor és Szászy Jolán Miklós nevű hatéves gyermeke is-
 kolai tanulmányait 1927-ben a szekszárdi Isteni Megváltó Leányai -
ról elnevezett római katolikus elemi népiskolában kezdte meg.
Hogy az iskolaválasztásban az édesanya katolikus volta, a család
úri-polgári származása, vagy egyszerű praktikus ok (az iskola kö-
 zelsége) játszott szerepet, ma már nehéz eldönteni. Az első osztály
negyven tanulója közül mindössze négyen más vallásúak: ketten
evangélikusok, ketten reformátusok.1

Az apácák által vezetett iskolába járó kisdiáknak a református
hit tant a Felső utcai iskolában tanították, és istentiszteletre a Kálvin
téri református templomba járt. Miklós már elemi iskolás korában
megismerte a Bibliát és a hitújítás tanait: a predestinációt, a hit és a
kegyelem fontosságát. A kisdiák — későbbi visszaemlékezése sze-
rint — különös vonzalmat (gyermeki „halálos” szerelmet) érez apá -
ca osz tálytanítója, a „kirobbanóan szép és szelíd, nagyon fiatal fekete
tün dér” Berta nővér iránt. A szülők eltérő felekezeti hovatartozása,
az apácák vezette iskola és a református hitoktatás ellentmondásos
szelleme minden bizonnyal nem a harmonikus vallási élmény kia -
la kulását segítette a kisdiákban, inkább a viszonylagosság (a relati -
vizmus) és a kételkedés (az agnoszticizmus), valamint a vallási kér-
 dések iránti közömbösség irányába terelte. A felnőtt író műveiből az
úgynevezett vallási-felekezeti kérdések, a szorosan vett teológiai
jellegű problémák, a világnézeti viták általában hiányoznak. Az
ilyen kérdésekre (és az író válaszaira) legföljebb áttételesen törté-
nik utalás. Ezeket a kérdéseket és utalásokat is inkább esszéiben,
naplójegyzeteiben, az Érintésekben, mint szépirodalmi alkotásaiban
találjuk meg. És a jegyzetekben is áttételesen: amikor magányról,
szabadságról, demokráciáról, „metafizikai függőségről”, marxiz -
mus ról elmélkedik. Vagy amikor a halott apai jó barátra és írótársra,
Dallos Sándorra emlékező jegyzetének ezt a címet adja: Képeslevele -
zőlap, odaátra. Aki ezt a címet rója írása fölé, annak a hitében kell
lenni egy „odaátnak”.

TÜSKÉS TIBOR

Tavaly október elején kül-
dött írása közlésével bú-
csúzunk a 2009. novem-
ber 11-én, 79 esztendős
ko rában elhunyt jeles iro-
dalomtörténésztől.

1Vadas Ferenc: Mészöly
Miklós és a szülőváros.

Művészetek Háza,
Szekszárd, 1996, 27.
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�

Két idézet kívánkozik ide.
Nádas Péter mondta Mészöly Miklós búcsúbeszédében 2001-

ben egyetlen tagadó mondatban, kiemelt bekezdésben: „Nem hitt
Istenben.”2

Thomka Beáta Mészöly Miklósról írott könyvének bio-bibliográ -
fiai jegyzetei között egy érdekes adat található.3 Az információ elő-
ször Thomka Beáta könyvében volt olvasható. Mészöly Miklós
egyetlen írásában sem találtam rá utalást. „1955. Mészöly Miklós a
magyarországi buddhista misszió (Hetényi-féle csoport) bejegyzett
tagja lesz.” Ha a buddhizmus vallás és istenhit, akkor az utóbbi
adat — a Thomka Beátáé — mintha cáfolná Nádas Péter állítását…

Egyaránt tiszteletben tartva a baráti-tanítványi véleményt és az
irodalomtörténész könyvében olvasható adatot, két megjegyzést
szeretnék hozzájuk fűzni.

Az egyik: A vallásos hit az ember legszemélyesebb ügye. Kérdő -
íven nem lehet rákérdezni, és hiteles igen vagy nem választ kapni.
A válasz a lélek legmélyét érinti. És ez a válasz nem olyan, mint egy
akkreditált vizsgáló laboratóriumban a vérvételkor nyerhető képlet:
ennyi benne a nátrium, a kálium, a kalcium, a foszfát stb. „Nem jut
be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram,
Uram. Csak az, aki teljesíti Mennyei Atyám akaratát” — olvassuk
Jézus szavait Máté evangéliumában (Mt 7,21).

A másik: A vallásos hit az ember életében idővel változik. Más a
hittant tanuló gyerek hite, aki a templomi festményen vagy a hit tan-
 könyvben látható kép alapján az Istent nagyszakállú öreg bácsinak
képzeli, más a felnőtt emberé, és más a megtört, a halál kapujában
várakozó aggastyáné. A vallásos hitet érintő, a másik emberre vo-
 nat kozó általánosítás, a sommás megállapítás, az ítélkező magatar -
tás és vélemény félrevezető és hamis. Szemünk színe születésünk
óta egész életünkben elkísér, de a vallásos hit „tartalma” az ember
életében változó. Ugyancsak a hegyi beszédben hangzott el Jézus
intése: „Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” (Mt 7,1).

�

Mészöly Miklós vallásos hitéről csak tapogatózó választ adhatunk.
Maga az író munkáiban erről közvetlenül nem vall, az interjúkban
csak a legritkább esetben beszél, mert általában nem is faggatják.

A kérdés megközelítéséhez két fogódzó, két közvetett bizonyí-
ték kínálkozik.

Az egyik: A tárgyak, amelyek körülvesznek bennünket, a tárgya -
kat használó, a tárgyakat megőrző embert is jellemzik. Mészöly
Mik lós tisztelte a tárgyakat, ragaszkodott hozzájuk. Nem az eldobó,
hanem a megőrző típusú alkotók közé tartozott. Móser Zoltán — az
író halála után megjelent — albumában kiemelt helyet szánt a Mé -
szöly Miklóst körülvevő, lakásában található tárgyak bemutatásá -

2Nádas Péter: Sebzett
ember. Élet és Irodalom,
2001. augusztus 24., 3.

3Thomka Beáta: Mészöly
Miklós. Kalligram,

Pozsony, 1995, 171.
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nak.4 A képeket a fotográfus szavai és a feleség, Polcz Alaine kom-
 mentárjai kísérik. Egy Izraelből kapott ajándékról mondja Alaine:
„Füstölő? Szentségtartó? Nem tudom. Egy húsvétkor Komoróczy
Szonjának akarta adni. Aztán maradt — majd eltűnt. Csak a kép őr -
zi.” Egy, az utolsó vacsorát ábrázoló román üvegfestmény Alaine
szo bájában található. „A Fogarasi-havasok alatt megbúvó kis fa lu -
ból hoztuk… Nem tudtam, hogy Miklós szereti” — mondja a fe le ség.
„Az orosz ikon Miklós könyvespolcán állt, mindig szemma gas -
 ságban” — írja a fotográfus. Polcz Alaine ezt fűzi hozzá: „A pra vo-
szláv ikonnak csak a fém borítása áll szemmagasságban — hiá -
nyoznak az arcok. Nem látni Krisztus arcát.” Egy újabb tárgy Mik lós
szobájában: „Elmosódó, fára festett olajkép, Krisztus-fejjel” — írja a
fotográfus. A feleség megjegyzése: „Azért vettük le a borítót, hogy
láthatóbb legyen… A borítás nála állt, a kép nálam. Nem tudtam,
hogy szereti.” Újabb tárgy: egy letört szárú ortodox kettős kereszt:
„a kisoroszi Kálváriánál találtuk Nádas Péterrel. Egyikünk meg-
 látta, másikunk felvette, ezért Miklósnak adtuk” — írta Alaine a ke-
resztet ábrázoló kép alá. Egy Ravennából küldött képeslap, mely
Szent Pál mozaikképéről készült reprodukció. Ez került a Saulusnak
a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent kiadására. „Barátunk,
Brasch Lóránt küldte a képeslapot Olaszországból. Kemény Pál
apostol-ábrázolás. Az ágy fölött áll még most is a könyvespolcon, a
könyveknek támasztva” — írta Polcz Alaine 2003-ban.

A másik fogódzót a feleség személye kínálja. Polcz Alaine hosszú
és kanyargós lelki és világnézeti utat tett meg, amíg eljutott a hazai
hospice-mozgalom megszervezéséig. Számos könyvében vall erről
a szellemi-spirituális „utazásról”. Alapvető fölismerése: az embert
élete legmegrendítőbb helyzetében, a halál kapuján csak az elfoga -
dás, a keresztényi szeretet segítheti át. Ez az évekig végzett áldo -
za tos munka és annak lelki „háttere” aligha lehetett hatástalan
közös életükre, a környezetében, a mellette élő és alkotó férjre.

�

Mészöly Miklós és a vallásos hit viszonyát egyetlen nézőpontból, az
író és a Vigilia folyóirat közti kapcsolat tükrében kívánjuk meg vizs-
 gálni. A Vigilia 1935-ben indult, a francia, úgynevezett neokatoli-
kus szellemi mozgalom, a „katolikus reneszánsz” hatására. Fiatal
ma gyar írókat vonzott maga köré, ugyanakkor az európai iroda-
lom felé is ablakot nyitott. Konzervatizmus helyett szellemi-vallási
megújulást, a tradicionális keresztény értékek megőrzése mellett az
általános emberi értékek tiszteletét, a keresztény humanizmus gon-
dolatát képviselte. A háború utáni újraindulást követően a lap ar cu-
latát a szerkesztő Sík Sándor alakította ki, de munkáját már a korai
időkben Rónay György segítette, aki Sík Sándor halála után a Vigi -
lia legmeghatározóbb, legigényesebb szerkesztője volt. Rónay 1978-
ban bekövetkezett haláláig a dialógus (a keresztények és a mar xis-
ták közötti párbeszéd) és az ökumené (a különböző felekeze tek

4Móser Zoltán:
Mészöly Miklós arcai, tár-

gyai, tájai. Babits Kiadó,
Szekszárd, 2003.
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közti közeledés) gondolatát képviselte, és szerkesztői gyakorlatá-
ban is ezt érvényesítette.

Az 50-es évek végétől a Vigiliában Rónay György legendás ro-
va ta volt a minden hónapban jelentkező „Az olvasó naplója”. Itt a
hi vatalos és uralkodó marxista kritikával szemben már a vizsgált
mű vek kiválasztásában és értékelésében valódi esztétikai szempon-
tokat érvényesített.

Arra, hogy Rónay és Mészöly mikor és hol találkoztak, hogy mi
volt Mészöly véleménye a nála nyolc évvel idősebb Rónay írói és
kritikusi munkásságáról, nem találtam adatot. Viszont Rónaynak
Mé szöly Miklós munkásságáról alkotott ítélete bőven dokumentál -
ható. Mészölynek a forradalom után, 1957-ben megjelent első rep re-
 zentatív novelláskötete a Sötét jelek. Rónay a Vigiliában a következő
évben méltatta a könyvet.5 A kritika első mondata: „Mé szöly Miklós,
a Sötét jelek című elbeszélés-kötet írója nagyon figye lem reméltó, te-
hetséges novellista.”

Rónay valóban megőrizte figyelmét Mészöly „realista és mo-
 dern” írásai, „jó, hiteles, eredeti és művészi súlyossága”, „erős, ér-
 de kes, nagyon rokonszenves és nagyon becsületes tehetsége” iránt.
Az olvasó naplójában az újonnan megjelenő Mészöly-könyvekről,
Az atléta haláláról, a Jelentés öt egérről című novelláskötetről és a Sau -
lus ról is elismeréssel írt. Ezeket a bírálatait beválasztotta Olvasás
köz ben című kritikai gyűjteményébe.6

A Vigiliában Rónayn kívül mások is, majd Rónay halála után töb-
 ben is foglalkoztak Mészöly Miklós írói munkásságával. Doromby
Károly 1963-ban Az ablakmosó miskolci bemutatóját méltatta, Nagy
Sz. Péter 1978-ban a kísérletező Mészölyről írt, Csűrös Miklós 1981-
ben az esszéíró Mészölyt elemezte. Amióta (1984 óta) Lukács László
szerkeszti a Vigiliát, nem csökkent a lap kritikai figyelme Mészöly
Miklós művei iránt. Balassa Péter 1984-ben Mészöly művészetének
alakulását vizsgálta, 1986-ban Károlyi Csaba a Merre a csillag jár cí -
mű Mészöly-könyvet, 1990-ben pedig Jolanta Jastrzebska A pille ma-
gányát méltatta.

Mészöly Miklós 1991-ben töltötte be hetvenedik évét. Ebből az
alkalomból a lap Szörényi László esszéjével és Baka István Mészöly
Miklósnak ajánlott versével külön összeállításban köszöntötte az
írót. Ugyanebben az évben olvashattuk a Vigiliában Kenyeres Zol -
tán kritikáját Mészöly Ballada az úrfiról és a mosónő lányáról című kö-
tetéről, valamint Kosztolánczy Tibor Mészölynek ajánlott elbe szé -
lését. Az elismerésből még a következő évben is jutott a Vigiliá ban.
1992-ben Kabdebó Lóránt Mészöly Bolond utazás című köteté ről
szóló kritikáját közölte a lap.

Mészöly Miklós a Vigilia legmegbecsültebb szerzői közé tarto -
zott. Nemcsak a könyveiről és munkásságáról megjelent kritikák
és tanulmányok jelzik ezt, hanem Mészöly Miklós írásainak a lap-
 ban közölt bősége is ezt igazolja. Már a Sötét jelekről megjelent Ró -
nay- írás utáni évben, 1959-ben a Vigilia helyet ad a Jelentés öt egér-

5Rónay György:
Az olvasó naplója. Vigilia,

1958. február, 119–122.

6Rónay György:
Olvasás közben.

Magvető, Budapest,
1971, 424–436.
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ről című Mészöly novellának (ami majd 1967-ben megjelent köteté-
nek lesz címadó írása). Ezt követi 1968-ban a Saulus részlete, majd
1981-ben a My Jo című „rövid játék”. Az 1985-öt követő tizenöt év -
ben ke vés olyan esztendő volt, hogy a Vigiliában ne jelent volna
meg írás Mészölyről, vagy a lap nem közölte volna Mészöly Miklós
írását. Például 1985-ben egyszerre három munkája is napvilágot lát a
fo lyó irat ban. Ugyanebben az évben a Vigilia működésének 50. év for -
du ló já ra rendezett ünnepi esten felolvasással szerepel. A Vi gi lia a
nyolc vanas és a kilencvenes években kritikát (Kukorelly Endre ver se-
 i ről), novellát (Egy útikalauz apoteózisa), emlékezést (Karácsony, adagio),
tanulmányt (Négy beszélgetés Anton Pavlovics Csehovval; A „nem zeti ön-
 kritika” és „keresztény értékeink” dilemmái), interjút (Beszélgetés Közép-
Európáról) egyaránt közölt tőle.

A kilencvenes évek második felében a Mészölytől származó mű -
vek hiányoznak a Vigiliából, és a róla szóló írások is megritkulnak
a lapban (véleményem szerint részben az író politikai szerepvál la -
lá sa, majd betegsége, részben a Vigilia szerkesztési elveinek módo -
su lása miatt, amióta főként a tematikus számok megjelentetése ke-
 rült előtérbe), de a munkássága iránti figyelem teljesen nem szűnik
meg. A folyóirat kritikát közöl Mészöly Miklós újonnan megjelent
művéről, a Hamisregényről (Liptai Csilla írását) és Móser Zoltán Mé -
szöly-fotóiról (Fogarassy Miklós írását).

Amikor Mészöly Miklós 2001 nyarán meghal, a Vigilia külön nem
emlékezik meg az íróról. Ám a következő évben a januári szám ban
három írás is Mészöly munkásságával foglalkozik. Bengi László
„A tör téneteknek nincs végük…” címmel a Saulust elemzi, Móser Zol -
tán arról a kapcsolatról ír, amely a fotóművészt az íróhoz fűzte, to-
 váb bá a lap magyar nyelven közli Andrzej Szulc 1981-ben készült
és először egy varsói lapban lengyelül megjelent interjúját.

�

A Vigilia már Rónay György szerkesztése idején, a hetvenes évek vé-
 gétől elég rendszeresen, évente egy alkalommal körkérdéssel for dult
munkatársaihoz, írókhoz és más szellemi emberekhez, hívők höz és
ateistákhoz, papokhoz és világiakhoz egyaránt. A rovatot (a fölkéré -
se ket és a beérkező válaszok közlését) kezdetben a szerkesz tő ség
mun katársa (majd rövid ideig a lap főszerkesztője), Hegyi Béla szer-
 kesztette. Ha Mészöly Miklóst szólította meg a lap, nem há rította el
a fölkérést, és a Vigilia körkérdésére több alkalommal válaszolt.

1971-ben a Vigilia erre a kérdésre várta a választ: Mit jelent a Bib-
lia az életemben? A huszonöt válasz közül Mészölyé a legterjedel me -
sebb: két folyóiratoldal.7 Válaszát gyermekkori emlékkel kezdi: „Ha -
gyományos protestáns »bevezetést« kaptam a vallásba. A Bibliát már
korán kellett sűrűn lapoznom, nem téve lényegesebb hang súly-
különbséget Ó és Új között. Tanács és követel mény volt, hogy egy-
forma alapossággal ismerjük mind a kettőt. A szer ves összefüggést.
A logikai-időrendi kapcsolódást. Ezért még íróként is hálás va-

7Vigilia, 1971.
december, 843–845.
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gyok.” (Az az igény, amiről itt Mészöly Miklós beszél, a II. Vatikáni
zsinat óta a nemzeti nyelvű katolikus liturgiában, a mise változó és
egymásra utaló szövegrészeivel, az olvasmány és az evangélium
kiválasztásában megvalósul.) A kamasz a világiroda lom (Doszto -
jev szkij) és a filozófia (Bergson) irányában tájékozódik, de „a Bib-
lia még mindig több fejtörést és érzelmi zűrzavart okozott, mint a
másik kettő együtt. Páratlanul világos egy- és többértelmű sé ge tar-
tós nyugtalansággá tárolódott bennem.”

A személyes emlékek után, a témától kissé elkalandozva („talán
mert soha nem fogalmazgattam effélét”) filozófiai elmélkedésbe
vált. A jelről elmélkedik, majd a nyilvánvaló evidenciát közli: „a
bib li ai szövegek szó szerinti sommázó elfogadására már gyermek -
ko romban sem volt hajlamom”. S mintha ebből vezetné le gon dol -
ko dásának egyik alaptételét: „a teremtő kételyt”. A kifejezést írásá-
ban még háromszor ismétli meg. A szókapcsolat szinonimái ná la
(és további igénye): a nyitottság, a többértelműség. Ezt követően
két ifjúkori — huszonhárom évesen megélt — háborús emlékét idé -
zi föl. Haldokló katonák között feküdt, „amikor nem logikából, ráci-
óból, értelmi megértésből kellett vizsgáznom. Adnom kellett vala-
mit, hogy emberként ülhessem végig közöttük az éjszakát. Kivételes
ügyetlenséggel és zavarral a Bibliát sem kerültem ki, bot csi nálta
papként.” Majd visszakanyarodik a körkérdésben megfo gal mazott
gondolathoz, és mintha még annál is továbblépne: „a Biblia nekem
— legbonyolultabban — a termékeny kétely iskolája ma radt… A dog -
matizált Isten szóval változatlanul nem tudok mit kezdeni. Csak az
üresen maradt helyével, ami mintha zsúfoltabb lényeggel és tarta-
lommal volna tele, mint amit a megnevezés, utalás és ráfogás va-
laha is kévébe gyűjthet. A Jézus-alak — nekem — eb ben a kimetszett,
üresen maradt térben a leghitelesebben biztató ma gá rahagyottság.
A Lehetőség legrejtélyesebb, emberi kihívása.”

Mészöly 1971-ben aligha sejtette, hogy néhány év múlva, 1977-ben
mi lesz a Vigilia körkérdése: „Isten és én.” Mintha már 1971-ben vá-
 laszolt volna a kérdésre. Most ő az, aki a harmincnyolc válaszadó kö -
zül a kérdésre a legrövidebben felel. Elismeri a kérdés fontossá gát.
„Nehéz — végül is lehetetlen Beckettnek nem igazat adni, hogy
egyetlen döntő kérdés van: Isten léte vagy nemléte” — kezdi vá la -
szát. Majd ismét kedvelt fogalmával él: „a bizonytalanság nyitott -
ságát” hangsúlyozza, aminél „a hivatalossá jegecesedett biztos vá-
 lasz — akár hívőé, akár nem — egyaránt halványabb”. Beckett után
egy másik tekintélyre hivatkozik: „Avilai [Szent Teréz] és a többiek
ak kor késztetnek jobban igenre — természetesen magamról beszé -
lek —, mikor a nem préselődik ki a szájukon.” „Szeretnék nem ját sza -
ni a szavakkal” — mondja, de válasza valójában nyelvi parado xon:
„az űr, a hiány mindent átjáró élménye teheti csak mindennapos köz-
érzetté, hogy valamiképpen minden betöltött és kitöltött”.

1985-ben a Vigilia decemberi számában négy író, Gyurkovics Ti -
bor, Sőtér István, Szakonyi Károly és Mészöly Miklós vall kará -
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csony- él ményéről. Ismerünk válaszokat, amelyek tagadják a meg-
tes tesülés misztériumát. Mészölynek van karácsony-élménye. Ka-
rácsony, adagio címmel gyermekkori emlékét eleveníti föl. „A Ka rá-
csony hajszálgyökereit legelső eszmélésem óta egy gyermek tartja
a kezében” — írja. „Az álom és az álmodozás mindig úgy hozta a
gyermekszobában, hogy a mesék biztos kalauzolása mellett egy élő
Világfát díszítettünk föl.” A gyermeket „már reggel óta a végtelen-
ség foglalkoztatja”. Egy bárányszelíd macska kínzásán, majd Jeanne
d’Arc példáján szeretet és kegyetlenség ellentétén és párhuzamán
töpreng. Válasza itt is két, látszólag ellentmondó állítás: „Nem is-
 mer jük Jób éjszakáit. Nagyon is jól ismerjük őket.” A visszaem lé -
kezést a felnőtt író figyelmeztetése zárja: „Higgyétek el, jó embe-
rek, tonnányi a súly, amit odacipelhetnek a Karácsonyfa alá. De
azért odacipelik. S remélik, hiszik, vagy csak szentül játszanak a gon-
 do lattal? — mintha a végtelenség örvénye is képes volna rá, hogy fe-
lülmúlhatatlan, tovább nem részletezhető arccá rajzolódjon.”

Említettük, hogy a Vigilia Mészöly Miklós halála után, 2002-ben
közölte egy eredetileg 1981-ben, lengyel nyelven megjelent interjú
szövegét. Nos, ebben a beszélgetésben több olyan kérdés elhang zott,
amelyet Mészöllyel itthoni interjúkészítők általában nem szok tak
megfogalmazni. Az író válaszaiból kiemelünk néhányat. A kér désre
— Saulus című regényében a főhős útját miért csak a megtérésig kö-
veti? — így felel: „Úgy éreztem, nem ismerem olyan jól azt, ami Da -
maszkusz után történt. Az már túllépi az írói lehetőségek hatá rait,
vagy legalábbis az én képességeim és eszközeim elégtelenek
ehhez.” A kérdésre — a különböző ideológiák ma távolodnak egy-
mástól? — így válaszol: „Ami a vallást illeti, az ökumenikus el vek
állnak legközelebb hozzám. Nagyon közel áll hozzám Teilhard de
Chardin víziója, főleg ahogy késői írásaiban megformálódik. Úgy
gondolom, hogy Szent Tamás kora óta ez a legjelentősebb kí sér let
a hit és a tudomány világának összeegyeztetésére.” Amikor a kér-
dés a demokráciára való törekvés gondolatát érintette, Mé szöly a
dogmák elleni véleményét hangoztatta, és kedvelt fogalmát, a „nyi-
tottságot” emelte ki: „Ma a művészet a nyitott műben keresi rene-
szánszát. Hasonlóan az emberi együttélés módjait is a nyitott lehe-
tőségekben, nem pedig a dogmákban kell keresnünk. Ez nem
könnyű probléma.”

Ide kívánkozik még egy személyes emlékem. Amikor 1991-ben
Titok kereső címmel — Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig
alcímmel — könyvet állítottam össze, a vizsgált tizenkét no vella
közé Mészöly Miklós Az árnyék című elbeszélését is fölvettem.8 Az
elbeszé lésben — rövidre fogva a tizenkét oldalas elemzés meg álla-
pításait — va lójában parabolisztikus írást, „transzcendenciába át-
csapó” novel lát láttam, Az árnyék a bibliai esemény parafrázisa:
fordított teremtéstörté net. Amikor írásomat Mészöly Miklós és fe-
 lesége elolvasta, elfo gad ták megállapításait: Alaine „gyönyörű ta-
 nul mánynak” mondta, Mik  lós pedig így reagált rá levélben: „Az Ár-

8Tüskés Tibor:
Titokkereső.

Pátria Könyvek,
Budapest, 1991,

155–166.
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 nyék-elemzésed erősen érin tett, annyira alkotás-közeli kö ze lí tés…
Kritikusnak mi mondható több?!”

�

Vizsgálódásunk végén, a Mészöly-szövegek ismeretében oda jutot -
tunk el, ahonnét elindultunk: a vallásos hit megléte vagy hiánya az
ember legszemélyesebb ügye. Mészölynek gyerekkorában voltak
vallásos élményei, de ezekre nem épült felnőtt korában gyakorlati
vallásosság. Hitét már kamasz korában „a nagy csalódás iskolája”
motiválta. Felnőttként pedig a szkepszis, a „teremtő kétely” fon tos-
 ságát vallotta (ahol persze a jelzőn épp akkora nyomaték van nála,
mint a jelzett szón!), és a „nyitottság” szükségességét hangsúlyozta.
Nem tagadja a vallásos hit értékét, de azt mondja, hogy vallásos hit,
azaz „út nélkül” is lehet „ugyanúgy elégedetten” élni. (Lásd Summa
theologica című versét Esti térkép című kötetében.) A karácsonyt, a
húsvétot ünnepként éli meg, de a gyakorlati vallásosság, a dogmák
idegenek a számára. Kereső, kérdező, kételkedő ember, hitetlen hí -
vő. Ebben a felfogásában a filozófiai irányzatok közül az agnosz ti -
cizmushoz, a kortárs magyar írók közül talán Máraihoz és Illyéshez
állt legközelebb. A Bibliát, az európai zsidó-keresztény kultúra ér-
 té keit becsüli, Assisi Szent Ferencet tiszteli, Pascalt olvassa, Berg -
sont érti, Heidegger filozófiáját ismeri, Simone Weilt idézi. A hit ér-
tékeivel való írói azonosulás gondolata — magára vonatkoztatva
is — talán akkor fogalmazódik meg nála a legérzékletesebben, ami-
 kor a Veres Péternek 1964-ben írt levelében azt mondja: „az íróság,
hitem szerint, mindenképpen Jób-hivatás”.9

�

A Vigilia 1985. májusi száma közölte Mészöly Miklós Egy útikalauz
apoteózisa című írását. (Az ötvenéves folyóirat estjén is ezt olvasta
föl.) A novellát egy olyan ötsoros, hat mondatból álló verssel fejezi
be, ami akár jelen vizsgálódásunk summája, egy írói pálya zára-
déka lehet:

EPILÓGUS — HÚSVÉT

Élet van mögöttem.
Mi volt, nem tudom.
Mit kaptam kitől, csoda.
Lezúgtak bennem a folyók.
Meder maradtam. Feltölt a hű iszap.

9Mészöly Miklós és Veres
Péter levelezéséből.

Jelenkor, 2002. január, 32.
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