
GONDOLKODÓ

Lengyel Boldizsár

Másként kell néznünk
a történelmi játszmát

Mészöly Miklós 1921. január 19-
én született Szekszárdon. Szülővá-
rosában érettségizett. A budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetem
Jogi és Államtudományi Karán dok-
torátust szerzett. A frontra került
1943-ban, ahol többször is fogságba
esett. A háború után volt malomel-
lenőr, munkás, terménybegyűjtő.
Szerkesztett újságot, volt színházi
dramaturg. Már régóta szabadfog-
lalkozású író.

- Az elmúlt évek változásainak tük-
rében hogyan ítéled meg Európa és
Közép-Európa viszonyát?

- Szomorú, ugyanakkor teljesen ter-
mészetes tünet, hogy változatlanul úgy
teszed fel a kérdést: Európa és Közép-
Európa. Természetesen van specialitá-
sa az; Európán belül tagolódó részek-
nek. Hiszen beszélünk Hispániáról,
Skandináviáról, Németalföldről, miért
ne beszélhetnénk joggal Közép-Euró-
páról is. Hiszen szerves kiegészítője
volt az egységesnek mutatkozó Euró-
pának.

Abból kellene kiindulni, hogy a má-
ra banálissá, újságírói szlogenné kopta-
tott Európa-ház fogalommal olyan je-
lentős mértékben lehet visszaélni, és
bizonyos reményeket, nosztalgiákat
könnyűszerrel megalapozni, hogy
szinte már veszély is van ebben. Euró-
pai házról addig nem beszélhetünk,
amíg azt a bizonyos májusfát a házte-
tőn ki nem lehet tűzni. Majd akkor.
Addig viszont szép és ígéretes romhal-
maz, amit házépítés közben látunk.
Meszesgödrökkel van tele. Bontott
vagy éppen kopácsolt tégladarabokkal.
Valójában így néz ki a mi Európa-há-
zunk is.

Történelmi távlatból nézve mégis
azt kell mondani, hogy Európa sosem
egységesen fejlődött, és ért el bizonyos
egységes szintet. Különböző jellegű és
típusú vállalkozásoknak folyamatosan

létrejövő közös vállalkozása volt. A
szellemileg és geográfiailag meghatá-
rozható Európának kevés olyan idősza-
ka van a történelemben, amihez Kö-
zép-Európa igen erőteljesen ne járult
volna hozzá. Vegyük csak Magyaror-
szág esetét. A mi reneszánszunkat pél-
dául, amikor nagyon szervesen, az élő
organizmus közvetlenségével jelen
voltunk Európában. A történelemnek
voltak olyan szakaszai is termé-
szetesen, amikor mesterségesen lemet-
szették Közép- Európát Európáról. Ak-
kor a közös vállalkozásban nem tudott
igazán részt venni. Az elmúlt időszak-
ban annak a központi hatalomnak a
létrejötte volt például az ok, amely a
maga nagyhatalmi és történelmi misz-
sziótudatával mindent elkövetett azért,
hogy önmagával együtt a birodalom
peremállamait is leválassza Európáról.
Az egésznek a létrehozója két messia-
nisztikus nagyhatalmi tudat küzdelme,
a germáné és a nagyoroszé. Az utóbbi-
hoz sorolódván egy tőlünk szellemileg
és igen sok-sok reflexben idegen hatal-
mi és társadalmi rendszernek a szerves
alkotórészeként kellett volna működ-
nünk. Az ebben a státuszban eltöltött
időszak soha nem tette ezt a térséget a
birodalom természetes és szerves alko-
tórészévé. A keleti mentalitású ortodox
gigantikus hatalom földcsuszamlás-
szerűen lelepleződött. A hatás tehát
gyenge volt, ugyanakkor azt is meg
kell állapítanunk, hogy a rontás, amit
végzett a társadalmunkban, viszont
olyan mélyre hatolt, hogy az újat aka-
rás periódusában, napjainkban renge-
teg gondolkodásbéli sémát örökletes-
nek kell tekinteni. A „Volt egyszer egy
Közép-Európa" kötetcím ironikus, két-
értelmű megfogalmazás. Valamilyen
szinten szerencsés periódusokban volt.
Igazában történelmi tartóssággal funk-
cionálni nem tudott. A mi belső ál-
munk, külső feladatunk az volna, hogy
új alapokon, huszonegyedik századi
alapokon valóban megszülessen. A

szovjet birodalomban az oszd meg és
uralkodj elve érvényesül. Ennek tartós
történelmi következménye az volt,
hogy ebben az úgynevezett egységes
politikai periódusban sok szempontból
még jobban eltávolodtunk a szomszéd
államoktól, még kevésbé tudtunk egy-
más irányába közlekedni, mint azelőtt.
Mert ez a központi hatalom átvett egy
korábbi, hosszú lejáratú központi ha-
talmat, amiben mi társszerzők voltunk.
A monarchiában. A státuszunk tehát
teljesen más volt. A monarchia elmúlá-
sa után mi nem olyan Magyarországot
tudtunk magunknak és a világnak bizo-
nyítani, amely egyértelműen hatható-
san és jól szinpátiát támasztott volna
felénk. A sérelmeink, az illúzióink, a
történelmi fantazmagóriáink az igé-
nyeknek olyan típusú megfogalmazá-
sát és rendezését tartósították a tudat-
ban, ami feszültséget teremtett. Ezek a
feszültségek ma is megvannak. A civil
gondolkodásmód ugyanis arra hajlik,
hogy a térségben követett gyakorlati
politikánk olyan sok hibát eredménye-
zett, amelyeknek egy része nehezen
korrigálható. Nem teremtette meg,
nem használta ki azokat a lehetősége-
ket maximálisan, amelyek az új hely-
zetben az orosz hatalmi vonzástól
megszabadult környező országokban
az egymásra utaltság gesztusait a bizal-
matlanság feloldását segíthették volna
elő. Nem sorolom fel, hogy melyik
részről milyen hibák követődtek el az
utóbbi időszakban is. Álláspontom az,
hogy nekünk a magunk udvarán kell
sepernünk. Ha úgy érezzük, hogy a
történelem bonyolódásában úgyneve-
zett sérelmek értek bennünket, világo-
san gondoljuk végig azt is, hogy mind-
azok az igényféleségek, amelyek érzel-
mileg, gondolatilag jelentkeznek,
mennyiben jegyzettek a világ politikai
börzéjén. Teljesítésüknek mennyiben
van realitása. Ez egy olyan per, ahol a
magyar társadalom nagy része úgy érzi
a trianoni sérülés után, hogy ő az alpe-



GONDOLKODÓ

res. Tárgyi vetületében azt érzi, hogy
olyan európai rend alakult ki Jaltával
megerősítve, korábban Trianonban el-
döntve, ami az ország lakosságának jó
részét a korábbi határokon kívül he-
lyezte. Ez egy politikai realitás, amin
belül nekünk, a modus vivendit meg
kell találnunk. Valószínűleg nem az a
helyes érzelmi, politikai gondolkodás-
mód, ha mi a klasszikusan nem bevált
határfogalmak további erőszakolásá-
nak újraépítésével és újragondolásaival
próbáljuk az igényeinket gondolatban
politikává kovácsolni. Ez ront bennün-
ket is. Belülről. A határokat valami-
lyen formában szellemiesíteni kell.
Nem akadályokat kell építeni, hanem
az áthatolásokat biztosítani.

- A centralizált szovjet hatalom ve-
szélye változatlanul fennáll, vagy vég-
leg megszűnt?

- Nem vagyok jós. Koromnál fogva
viszont kialakult bennem egyfajta tör-
ténelmi szimat, jártasság. Visszaren-
dezhetetlennek érzem és hiszem azt,
ami térségünkben bekövetkezett. Az
viszont bizonyosnak tűnik, hogy a ha-
talmi egyensúlynak egy új erőközpont-
ja fog kialakulni. A világ valamikép-
pen igényli a hatalmi centrumokat és
azok vonzáskörének kialakulását. En-
nek végleges jeleit még nem látjuk,
nem alakulhattak ki ilyen rövid idő
alatt. Európa, ez a morzsányi terület,
nyugati részével Amerikához kötődik,
mint nagyhatalomhoz. És Angliához.
Ez egy pólus. A Szovjetunió eltűnése
és felbomlása a másik oldalon vákuu-
mot teremtett. A Szovjetunióban még
alig kiszámíthatók azok az esélyek,
hogy ez milyen formában alakul majd
tovább. Nem tudni, leköti-e magát ke-
leti, másik hatalom felé. A Szovjet-
uniónak és Kínának egy új típusú szö-
vetsége ismét egy teljesen új erőegyen-
súlyt teremtene Amerikával, illetve a
nyugati hatalmakkal szemben. Nem
valószínű, hogy mindez a hidegháború
égisze alatt következik be. A Szovjet-
unió keresni fogja, hogy a saját legyen-
gült állapotából Kelet felé - pillanat-
nyilag ez, ami megfogható - támaszt
jelentő kapcsolatokat teremtsen. Ne-
künk egyetlen ésszerű cselekedetre van
lehetőségünk a két malomkő között. A

malomkövek nem akarnak zúzni, de ez
mégis egy sajátos helyzet. A két ma-
lomkő közötti keskeny rést kell kihasz-
nálni. A búzaszem úgy tudjon át-
csusszanni, hogy ne zúzódjon porrá.
Kicsit meg fog zúzódni. Megeléged-
nék azzal, ha autonóm, sajátságainkat
megőrizni tudó grízzé morzsolódnánk.
A gríz autonóm formája a lisztfélesé-
geknek, de mégsem por.

- Brezsinszki már korábban megjó-
solta, hogy ebben a térségben komoly
problémát okoz a nacionalizmus. Mi-
lyen jellegű gondok merülhetnek fel?

- Közös fertőzés, közös betegség
áldozatai vagyunk. A tüneteket nem-
csak a szomszédokon, magunkon is
megfigyelhetjük. Ebből csak egy közös
belső szándékkal lábolhatunk ki, mert
a politika rengeteg olyan taktikát ki-
dolgozhat, melyet autonóm módon az
állampolgárok nagy része nélkül is
végre tud hajtani. A nacionalizmus vé-
gül is pszichológia. Emberi voltunk
gyengeségéhez, ugyanakkor erejéhez
is tartozik. A méltó megmaradás kate-
góriájába sorolható be. Valahová tarto-
zunk, valamibe beleszülettünk. Azt
kell kiszűrnünk, hogy ez ne ellenség-
képek kiépüléséhez és tartós konzer-
válásához vezessen. A patriotizmus
teljesen más. Az önbecsülésünknek po-
litikai kategóriában való megfogalma-
zása, önbecsülésünk előfeltétele. Szün-
telenül gazdagítani és nemesíteni kell.
Nem mondhatunk le róla. Minden ná-
ciónak legszebb hivatása az, hogy
olyan modellértékűvé próbálja kultu-
ráltan kicsiszolni, felemelni az önmaga
olyan talentumait, amelyek őbenne
vannak meg a legelemibben és legsajá-
tosabban. Hívás legyen a világ felé,
hívás legyen a szomszéd felé. Tehát
mintát adunk. Szellemi, lelki és érzel-
mi mintát. Külföldi találkozásaim so-
rán írókkal, politológusokkal teljesen
oldottan tudtunk beszélni ezekről a
kérdésekről. Élesen, őszintén vetődtek
fel a sajátos problémák. Ha tapasz-
talatainkat, hibáinkat elmondjuk, meg-
nyílik az ajtó minden vitában. Azt lá-
tom, hogy mindenütt küzdenek ezzel a
problémával. Gyakori, őszinte és sze-
mélyes kontaktusokon kell a témákat
kibeszélni. A népek között is van lelki-
zés. Ebben a térségben, ezen a terüle-
ten kellene a legmélyebben lelkizni,
kertelés nélkül. Tudnunk kell, hogy

minden lélekben lejátszódó dolog
hosszú és nagyon érzékeny folyamat.
Toleranciára, türelemre van szükség.
Kíváncsiságra a másik értékvilága
iránt. Ebben mi, magyarok nem na-
gyon vagyunk élenjárók, még egymás
között sem. Fújjuk a magunkét, mint a
nemzeti kürtöt, úgy, hogy a másik be-
lesüketül, mégsem halljuk, hogy a má-
sik mit gondol, vagy mit akar.

- - A gyors társadalmi változásokban
sokan aggódnak a művészetért. Te mi-
lyennek látod a művészet lehetőségeit?

- Mérhetetlenül jobb lehet és jobb
lehetne, mint egy diktatúrának még a
lakályosítottabb formájában is. Tehát
lehetne jobb. De itt is, mint más, eddig
érintett politikai területen, fontos felis-
merni azt, hogy az elmúlt időszak mik-
be rázott bele minket. Megszokottság-
ba és beidegzésbe, amitől nagyon ne-
héz szabadulni. Ha a szabadság és
rabszolgaság két kategóriáját nézzük,
mi emberek olyan csodálatos fajta va-
gyunk. A legszívósabb és a legalkal-
mazkodóbb. Nincs olyan rossz életkö-
rülmény, amit, ha tartós, valahogy ne
próbálnánk lakályosítani, mert élni
akarunk, és holnap felébredni. Meg-
szokjuk. S amíg diktatúra van, annak
kemény feltételeit is bármilyen szen-
vedés és elzsibbadtság árán. Tudjuk a
mechanizmusát, a fogaskerekek moz-
gását. Ez az állati szint. Megszokja az
ember. Sajnálatos módon a rabszolga-
ságotjobban tudjuk feldolgozni, minta
megnyíló szabadsággal gazdálkodni.
Ez ugyanis tudatunkat, akaratunkat
sokkal magasabb szinten veszi igény-
be. A szabadsággal való gazdálkodás
művészet ahhoz a magatartáshoz ké-
pest, amire a diktatúra kényszerít, és
amilyen játékteret hagyva engedi,
hogy szeretkezzünk, néha nevessünk,
együnk és aludjunk. A szabadság ma-
gasabb kategória. A létezés művészi
kategóriája. Bicsaklások árán ezt most
tanuljuk. Végig kell olvasni a lapokat,
az eluralkodott retorikát, a társadalmi
és személyes közlekedés játékszabá-
lyainak teljes kavartságát, az ízléste-
lenségbe fulladó önzéseket, karrieriz-
musokat. Ezt látjuk a politika arénájá-
ban is, ha bizonyos napokon bekap-
csoljuk a televíziót. Van ok elkedvetle-
nedésre. Nem jól gazdálkodunk azzal a
szabadsággal, amelyet valójában telje-
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sen szabadon használhatnánk fel, a ma-
gunk jobb céljaira.

- íróként hogyan éled meg az érté-
kes művészet háttérbe szorítását, illet-
ve kiszorítását?

- Régi probléma ez, nem most szü-
letett. Egy kialakultabb társadalmi be-
rendezkedés egy idő múlva kidolgoz
magának egyfajta elosztást a működés-
ben. Kialakult az Aczél- korszakban is
az irodalompolitikában is egy funkcio-
nálni tudó, úgynevezett irodalmi élet.
Pontosan lehetett és kellett tudni azt,
hogy amit a kultúra, a művészet a
nemzet asztalára letesz, az milyen
fenntartásokkal, milyen keretek között
volt lehetséges. Most parttalan játéktér
látszik megvalósultnak, amelyben a
szellemi gazdálkodás is zavarba jött.
Az anyagi háttérrel is napról napra
több a gond, rosszul megy. De mindent
az anyagi háttér bizonytalanságára rá-
fogni nem lehet, veszélyes is volna. Az
értéktelen árasztotta el mindenütt a pi-
acot. Az emberek nagy része ezt igény-
li. De a szellemi táplálék nívójáén
nem teljesen az átlagpolgár a felelős,
hanem az a mentalitás és nevelési elv,
ami ezt az állampolgárt felnőtté és
olvasóvá tette. Ha nem érték után nyúl,
azért nem csak az állampolgár felelős,
hanem az a neveléspolitika és iroda-
lompolitika is, amely alacsony szinten
tartotta a kulturális és művészeti érdek-
lődést.

Boldogult Joob Dániel, a Vígszín-
ház igazgatója mondta a két világhábo-
rú között valamikor, hogy a közönség
ízlését nem lehet eléggé alábecsülni.
Az iróniával megfogalmazott gondolat
azt jelenti, hogy a nagy tömeg gondol-
kodása és művészeti érzékenysége
mindig más területeken volt otthon.
Érzékenység és művészi kvalitás
szempontjából alacsonyabb szinten
mozgott, és az igazán értékes művek-
nek a történelmi hatása lassú folyamat-
nak az eredménye. így volt ez mindig.
Ne féljünk kimondani, hogy a tömeg-
cikkel szemben mindig arisztokratikus
minőség volt, mindig kevesebben
nyúltak hozzá. Ezen nem kell kétségbe
esni. Amíg ember lesz, mindig meg-
lesznek ezek az eltolódások, hiszen
nem vagyunk egyformák. A modern
konfekcióipar is nagyon jól tudja, hogy
csiricsárét is kell csinálni, meg elegán-
sát is. Ha bemegyek a magyar szellem

áruházába, természetes, hogy ízlésem
szerint megyek a különböző osztályok-
ra. De az igenis gond, hogy az értékek
létrehozásának és terjesztésének ilyen
mértékű problémája állt elő. Ez már
veszélyhelyzetet sugall. Az értékek el-
maradásával kezdődik a nemzeti kultú-
rának a sírásása. A kultúra irányítóinak
most erre kell figyelniük. Ez nem fel-
tétlenül pénz kérdése csak. A művészet
élésének, funkcionálásának a politikai
miliőjét, kereteit megteremteni: ez
koncepció kérdése.

- Napjainkban ismét sokan vissza-
térnek a valláshoz. Mit szólsz Marlow
híres mondásához, mely szerint a hu-
szadik század vagy vallásos lesz, vagy
nem lesz?

- Mély, önkínzó, az ezredvéghez
illő mondás. Az öreg Marlow mondta
ezt. Az, akinek politikai pályafutása,
belső hitbéli fejlődése korántsem ilyen
mondatot ígér, mely nem sokkal halála
előtt hangzott el a szájából, amikor
teljes szellemi frissességgel mérte fel a
világot, a politikát. Azoknak a felisme-
réseknek a hatására, amelyeket az em-
beri tudás létrehozott erre az ezredvég-
re. Ez a tudás a maga gépi, technikai
világával olyan veszélyekkel és olyan
véghelyzetekkel szembesítette az ez-
redvég emberét, amelyik szükségsze-
rűen elgondolkoztatta azon, hogy va-
jon az ember pusztán van-e, vagy pe-
dig tudomásul veszi, hogy elmúlik.
Ilyen egyszerű a lélektani háttere an-
nak a mélységesen archaikus érzésnek,
hogy igazában nem tud valamilyen
szinten tartósan kibékülni az emberbe
zárt ember eszményének a gondolatá-
val. Egy olyan gondolattal, amelyik az
embert úgy képzeli el, hogy képtelen
önmagán túltekinteni és önmagából ki-
lépni. Ez a különböző korok hitvilágai-
ban mindig megteremtette a valóság-
nak egy olyan ellenpontját, amit nem
tudunk felfogni. A tizennyolcadik szá-
zad a maga racionális önhittségével, az
emberi léttel és az univerzum létével
szembesülve naiv eleganciával tudta
elmetszeni azokat a köldökzsinórokat,
vagy azt az egyetlen köldökzsinórt,
amelyik mégiscsak kivezet abból a vi-
lágból, amelyet én az értelmemmel be
tudok fogni. A technikai és termé-
szettudományos fejlődés mai végkö-
vetkeztetései olyan kategóriákkal
szembesítenek, hogy az emberbe zárt

ember eszménye kevésnek bizonyul.
Más kapaszkodókra van szükség. Ez
nem egy vallásnak az apológiája, ha-
nem az élet legaljáig végiggondolva az
embert magát, egy föltételezés, vagy
egy érzelem természetességének az
apológiája, hogy az emberbe és csupán
emberbe zárt eszmény nem kielégítő.
Még az értelmem számára sem. Az
érzelmeim számára különösen nem.
Most azt éljük meg, a vallásos érzület
felfrissülésével, hogy a rációval agyo-
netetett, az ideológiáktól megcsömör-
lött ember nem találja helyét sem ön-
magában, sem maga körül a világban.
Kapaszkodót keres. S ezek a kapaszko-
dók mindig az irracionalitás irányába
nyúlnak ki, vagy történelmileg kiala-
kult vallások érzelmi keretrendszeré-
ben, amelyek valamilyen belső békét,
távlatot tudnak nyújtani az embernek.
Elég sok tapasztalatunk van ahhoz,
hogy a történelemben feltűnt vallások
önmaguk is milyen iszonyatokat pro-
dukáltak. Emberek élték, emberek pro-
dukálták ezt. A kereszténységnek is
van bőségesen gyónni valója. Mint
azoknak a fundamentalizmusoknak,
amelyek most végigperzselik a világot.
A mohamedán fundamentalizmus vég-
letességére gondolok, amely egyszerű-
en politika és vallási hit, a társadalmi
lét és a vallás között oly mértékben
nem tud különbséget tenni, és nem
akar különbséget tenni, hogy a testvér-
háború iszonyatáig visz a vallási hit
égisze alatt. Európában sem lehetünk
büszkék. A kereszténység is végigjárta
ezeket az utakat. Gondoljunk a pápa-
ság időszakaira, a máglyákra, a har-
mincéves háborúkra. A vallási hitek
hogyan kergették bele Európa marok-
nyi népeit a testvérháborúkba. Gondol-
junk a keresztes háborúkra és a keresz-
ténységnek vérrel és vassal végrehaj-
tott misszióira, csupán azért, hogy az
általa igaznak tartott hitnek a részesévé
tegyen egy másik kultúrába született
embert. Gondoljuk azt, hogy a történe-
lem ismétlődés. Az a szellemi és morá-
lis export, amit századokon keresztül
mi, európaiak hitünkkel, civilizációnk-
kal exportáltunk a világba fenntartás
nélkül, remek tanítványokat is terem-
tett. Az export most mint egy távoli
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echo, egyre közeledve, ugyanarra az
Európára visszacsöppen. Most fel va-
gyunk háborodva és meg vagyunk
döbbenve! Ez így nem őszinte. Más-
ként kell néznünk ezt a történelmi
játszmát! Küzdenünk kell. Nem fogad-
hatjuk el a fundamentalizmus iszonya-
tait. Ma mégis csak kétezret írunk. A
régen elviselhetetlen normák talán
most még elviselhetetlenebbek. Itt van
a konfliktus, ami ezt az ezredvéget
beárnyékolja. Olyan reflexek szaba-
dultak fel a népek mély rétegeiből,
hogy időzíteni látszanak olyan
konfliktusokat, amelyekről azt hit-
tük, hogy a politika színpadáról ki-
buktak. Úgy tűnik, nem. Nem csak

a kultúrák különbözőségéből adódó
konfliktusokról van szó, a politikával
keveredett vallásháborúnak egy új
megfogalmazódásáról is, amitől félhe-
tünk.

- Ezredfordulóhoz érkeztünk. Mi-
lyennek látod az emberiség búcsúját,
illetve mit gondolsz a jövőjéről?

- Két iszonyatosan erős mozgás és
faktum van a történelemben. A homo
technicusé, amely mai világunkat lét-
rehozta, összes csodálatos adottságai-
val és mérhetetlen kártevéseivel. Ezt
kell a helyére tenni. A következő évez-
red politikai és emberi szemléleti vilá-
ga zöld kell, hogy legyen. Újra fel kell
fedeznünk, hogy technikai hatalmunk
nem lehet arra való, hogy elveszítsük
az egymásra utaltságnak a felismerését
az univerzummal, a környezetünkkel, a

természettel. Nem lehetünk a termé-
szet ellenségei és kihasználói. A viszo-
nyunk teljesen új értelmezésére van
szükség. Nem függetleníthetjük ma-
gunkat a földtől, amelyen két lábbal
állunk. Az egyik faktum tehát a zöld.
Organikus kapcsolódásunk a termé-
szethez rengeteg szálon emberi érte-
lemmel nem befogható. Tehát a racio
nalitással kitörölni vélt hitbéli, morális
hátteret az emberi agyból, az emberi
érzelmi háztartásból kiakolbolítani bi-
zonnyal nem lehet. A vallásosság érzé-
sét is a maga helyére kell tenni, hogy
emberszabású legyen, és ne más hitvi-
lágok kárára működő. Mindenkiben
azt kell tisztelnünk és elfogadnunk,
ahogy ő ezt személy szerint megélni
akarja. Mindennemű fundamentaliz-
mus nélkül.

Szenti Ernő rajza


