PRÓZA

MESTERHÁZI LAJOS: VAKÁCIÓ
Az ötvenéves író egy nyári hajnalon fiával a tihanyi Belső-tó vizén horgászik,
amikor megérinti egy hirtelen jött, időben távoli hangulatokkal és érzésekkel teli
pillanat. Ezt a pillanatot szelídíti kezessé, s ennek a pillanatnak a fénytörésében
bontja színeire egy másik vakáció emlékeit, egy egész nyárét, sőt egy egész korszakét, „amikor még állt az idő". S akkor üti szíven ez a pillanat, amikor megérzi,
hogy „meglódul velünk az idő, mint a lejtőn tehetetlen szekér". Harmincöt év
feszül ívként a két pillanat között: az egyik vakációtól a másikig megtett életút.
Ennek a harmincöt évnek az élettapasztalata viszi előre a regény sodró áramát,
amely az első döbbenetes pillanatig gyűjtött élményanyagot hömpölygeti egyszer
mesélő derűvel, -másszor az értelemhez apelláló igazságkereséssel, de mindig higgadtan, sokszor fanyar iróniával. S ahogyan bevezetőjében az író hét „idő-korszakról" beszél, ugyanúgy — talán itt is kabalisztikus ingertől vezettetve — hét fejezetre osztja könyvét.
A hét könyv együtt egy genezis könyve: annak a rajza, ahogyan a beszélni
kezdő emberpalánta a folytonos zárt ajtókba ütközésektől eljut „a világ millió szobás kastélyrengetegében" való eligazodásig. Egy „kialakult, kész férfi" születésének
folyamata bomlik ki előttünk, korántsem kafkai víziók formájában, ¡hanem nagyon
is reális .talajon: a húszas évek Magyarországában, Kispesten a Wekerletelepen, egy
polgárcsalád otthonában, polgári-kispolgári rokonok között. A genezis folyamata
lassan bontakozik ki: az első három könyv eseményei szabálytalan kanyarodókban
torlódnak meg, s vontatottnak tűnik a kisfiú koordinátarendszerének kialakulása is
(Képeskönyv, A nyitott kérdések könyve, Az árvaság könyve). Becsület, jóság, Isten
és bűn kérdései kavarognak a gyermekiélékben. Itt fenyegeti az írót a leginkább
annak a veszélye, hogy élményvilágából az esetlegeset, a lényegtelent és a kevésbé
általánosíthatót ragadja ki. De átsegíti a buktatókon őszintesége, amely átsüt közlésvágyán, áthatja millió közlendőjét.
Háromszázötven oldal után, úgy véljük, homogénebb cselekményt hömpölyget
az epikus sodrás: tisztábban láthatók a partok, áttetszőbb a víztükör, s igazán szép
emberi mélységekbe pillanthat az olvasó. Az elvek könyve ez, középpontjában a
barátság szép eszméjével. Az ötödik könyv, a Rokonok könyve, úgy tűnik, nyugvópont. A leginkább „mesélő" fejezet; a gyermek tizenhárom évessé serdült, s az író
a tágabb családot rajzolja meg: a „szerzett" rokonokat és a vérségieket. Sógorok,
nagynénik és nagybácsik kerülnek bemutatásra. A könyvnek ez a fejezete az, ahol
az emlékek szövetéből kevésbé bontható ki a saját arc, kevésbé tapintható ki a saját
fejlődés. Inkább abból a célból íródott, hogy értsük a genezist, perspektivikusan
lássuk az emberszületés valamennyi segítő-befolyásoló motívumát. Itt válik a leginkább uralkodóvá a visszapillantó jelleg. Az apai nagybácsi, Géza bácsi bemutatása
pedig jó alkalom arra, hogy az író összefoglalja a fejlődésrajzot, és anticipálja a
következő fejezetet. Azt a periódust ábrázolja itt, amelyben — mint írja — „mi,
akárcsak Noé fiai, akárcsak minden újabb és újabb nemzedék, eljutottunk egy napon oda, hogy illő szeretettel bár, de fölülről nézzük a szüleinket, túlhaladott elődökként a magasztalt 'ősöket".
A legizgalmasabb fejezet a Noé fiainak könyve. Az első kenyérkereset története és az első lázadások rajza tölti ki. Lázadás a drága Anya ellen, szembefordulás a z Apával — vagyis a kamaszodás. Ritka szép, nagy szeretettel megrajzolt
portrékat kapunk a két szülőről, megkapó elemzések sorát a hozzájuk fűződő viszonyról. Itt hangzik el az első novella története is. Sorsfordító, helyesebben: szemléletfordító élmény. „Éltem tehát külsőre úgy, mint azelőtt, mégis alapvetően másként. S ha ritkán jutottam is odáig, hogy írjak, folytonosan fogalmaztam, s ha
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évszám nem írtam egy sort sem, akkor is tudtam: író vagyok." A lábdihegyi „méhes" rajza, a nyaralás története és az „én-isten" elemi erejű boldogsága a záráshoz
repít bennünket Ahhoz a pillanathoz, amikor minden cselekmény-mozzanat a helyére kerül, a mozaikok képpé rendeződnek, s a tizennégy éves fiú úgy ézi, megállt az idő, s felismeri, hogy „ é r t e m . . . a rendszert, vagyis a lényeget". Észre sem
veszi, hogy egy óra ingáját billenti k i nyugalmi helyzetéből az önelégültségnek ebben a boldog pillanatában, és az idő elindul.
Mesterházi írói módszerének legnagyobb erénye, hogy kerül mindenféle írói
bűvészkedést, amelyre pedig a téma, a sokféle idősfkon bonyolódó cselekmény szinte
csábítaná. Nem szalad előre feleslegesen az időben, utalásai szervesen kötődnekilleszkednek egymásba is és a cselekmény szövetébe is. Annyit közöl előrevetítő
oéllal, amennyit az egy szereplő vagy egy esemény kiváltotta érzelmi töltés a felszínre dob. Vagy más szóval: akkor tér á t más idősíkra, amikor az érzelmi töltés
szinte kilendíti a cselekmény adott síkjáról. Ezek az idősíkok aztán furcsa arabeszkként szövik át meg át a cselekményt, s funkciójuk kettős: vagy az író meditativ
intermezzójának válnak színhelyeivé, vagy — s ez a gyakoribb — a szereplők további (a legkülönbözőbb idősíkokba transzponált) sorsára utalnak. Ezek az „előrefutások" meggondolkoztatóak: általuk kilépünk a regény cselekményéből, másodlagossá válik a folyamat, s fontossá a tanulság, a regény mondanivalója. Ezért nem
bűvészkedő formáns ez a szerkesztéstechnikai módszer, mert a mondanivaló egységesebbé tételét szolgálja. S ezért nem tűnik feleslegesnek a regény végi „előrefutás" sem, amelyben megismerjük a kortárs szereplők, unokatestvérek és barátok
sorsát Hiszen nem más ez, mint annak a -mérlegeléssarozatnak a továbbvitele, amely
a regényen végigvonul, s amelynek az író is óhatatlanul ki van téve.
Az írás — az író maga mondja ezt — igazságtevés a világban. Azaz ítélkezés.
Ehhez azonban türelem kell, higgadtság, hogy a z érzelmek kohójából el n e illanjon
az igazság. Ezt segíti ez a szerkesztéstechnika, ez a mesterségbeli megfontoltság is.
A regényben mindvégig érezzük ezt a higgadtságot, derűt, amely sokszor spontán
módon átcsap iróniába. A mű egyik vigyázó szemű kritikusa m á r jelezte (Kritika,
1970. 6. sz.), hogy az író „nemegyszer ébreszt rá e g y e s . . . társadalmi sablonok, h a zugságkonvenciók változatlan funkcionálására", s arra, hogy „tegnapi, tegnapelőtti
énünk alól még nem szabadultunk fel igazán". Mindez igaz. Van azonban a regénynek egy olyan tanulsága is, amelyre az író szüntelen figyelmeztet, s amely tragikus
szövetévé válhatna a műnek, hiszen olykor megdöbbent bennüket: az emberi értékek hallatlan méretű pusztulása, amelynek az író t a n ú j a volt, s amelynek m i n k e t
is tanújává avat. Nem jellemhibák miatt kicsorbult emberi sorsokról van szó, h a nem az úri Magyarország gazdasági-társadalmi-politikai struktúrájából következő
elnyomásról, itt nemcsak a szó elvont értelmében. Tehetséges apja példáját emelnénk ki elsőként; aztán ott a jogfilozófus Vilmos bácsi, egész „keddi társaságával",
benne az inkriminált Ságody bácsi (Vö. Élet és Irodalom 1970. júl. 11.); és Béla
bácsi, akinek pályafutása szintén „a foríadaimak bukásával tört meg". Az unokatestvérek közül pedig a sértődött Vilmos, az elkallódott Bélus, vagy Gyulus, a tiszti
becsület áldozata. Közvetlenül nem vádol az író. Közvetve azonban — mint ezt
felsorolásunk is jelzi — ítélkezik egy olyan korról, amely hazug konvenciókkal
rakta meg az átlagember szellemi-emberi poggyászát, s politikájával kiváló tehetségeket szorított útszélre.
Nem ez az ítélkező magatartás határozza meg azonban a regény alaphangját.
Sokkal inkább az apró eseményekkel humort villantó derű, hősei szóhasználatával:
„gunyor". Jut ebből magának az írónak, a nagynéniknek, apjának és a vele körömszakadtáig vitázó rokonnak is. A távlat iróniájának nevezhetnénk leginkább ezt a
hangnemet, ami talán a higgadt ítélkezés következménye is.
Egy prózaírónál különösen nehéz annak vizsgálata, hogy miért vált íróvá, m i
tette őt azza, s mi írói ars poeticája. Mesterházi ebben a regényében nem is egy
ízben ad kulcsot írói céljai megfejtéséhez. Sommás megfogalmazásai közül csak
egyet idézünk: „ . . . a z t az én első novellámat a megsértett igazságérzet diktálta.
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Sőt, azóta is minden írásomat a megsértett igazságérzet diktálja." Ha ebből az aspektusból nézzük a művet, ez sem más, mint szüntelen igazságtevés: az emberség
mentése az egymásra torlódó események alól, hiszen az az állni vélt idő akkor is
munkált. Ott munkált a genezis folyamatában, útszélre szorított hőseiben, ott munkált a Horthy-rendszer embertelen légkörében. Nem kétséges: az, hogy hogyan látn a k egy írót, vagy az, hogy hogyan szeretné, ha látnák, nem mindig esik egybe. „Így
kellett élnem, ahogy éltem, másképp nem élhettem volna" — mondja önelemző
monológjai egyikében. Azt mondtuk, hogy a két pillanat között, amely töprengésre
késztette, harmincöt év telt el. S ezalatt ugyancsak megiramodott, helyenként meg
is torlódott az akkor állni vélt idő. Egy életmű a bizonyíték rá, hogy nem múlt
haszontalanul.
Heroikus mű lenne? Nem az. Az analízis állandó jelenléte nem engedi, hogy
álheroikus pátoszba csapjon, biztosítja viszont férfias komolyságát — vagy ha úgy
tetszik, komolytalanságát. Nyelve fegyelmezett, dísztelen, egyszerű. Hasonlatokkal
alig él, távol áll tőle a virtuozitásra törekvés. Pontosan fogalmaz, fegyelmezetten,
érzékletesen. Ritkán ragadja olvasóját intim hangulatokba, de azok az alkalmak
sokáig emlékezetesek: érett, férfias líra ihletett varázsa alá kerülünk általuk. (Szépirodalmi Könyvkiadó 1969.)
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