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MÉSZÖLY MIKLÖS 

Mészöly Miklós háborús tematikájú műveinek sorát a Papúr című 
novellája nyitja meg. Akárcsak a Déli szél, a Képek egy utazás törté-
netéből, az Agyagos utak, a Tragédia, a Befejezhetetlen, a Csöndes dél-
után, a Film, az Emkénél című elbeszélése s a Bunker című drámája, a 
Papúr sem a háború megrázó eseményeinek közvetlen megjelenítése, 
hanem a kataklizma-árnyékolta emberi kisvilág közelképe. Mészöly há-
rom évtizeddel a történelem visszaforgása után, a Nyomozás 1—3 ke-
gyetlen kisnovelláiban idézi meg a drámai képtelenségek korát; korábbi 
műveiben az emberi viszonylatok széthullását, az egyes ember elmagá-
nyosodását, elidegenedését, a háború-okozta torzulásokat írja meg. 
„A háborúnak igazi élményei még csak áloméletünknek kísértő víziói 
közé tartoznak", írta Kuncz Aladár öt évvel az első világháború után. 
„A távlat még nem elég nagy ahhoz, hogy ébrenlétünk óráiban hozzá 
merjünk nyúlni. A háború igazi megélői némán jöttek vissza, s egye-
lőre némák is maradnak."1 

A Papúr (1945) már jellegzetes Mészöly-novella, tárgyilagos beszá-
moló egy köznapi „eseményről" (hiszen még eseménynek sem nevez-
hető): egy katona betér egy falubeli borbélyhoz, hajat vágat, tovább-
megy. Az ő megfigyeléseit rögzíti az író. 

Ezek az észleletek a diagnosztikai leletek pontosságával írják le a 
hétköznapi fasizmus tüneteit. A finomkodó, szenteskedő borbélymester 
alig tettenérhető szadizmusát, ahogyan az inaslányával bánik. „Bogár-
kám, hát forrázóvizet kértem? Olyan nehéz ezt megérteni?", kérdezi a 
mester a gyereklánytól, „s ahogy a lábast segítette fogni, a lány keze 
csuklóig belenyomódott a vízbe." Később teát főzet a lánnyal vendégé-
nek, a szokatlanul bő köpenyben, széles karimájú kalapban megjelenő 
Papúrnak (reverendát takar ez a köpeny? Papúr a Bibliát idézi), és sür-
getőleg rászól a gyerekre: „Siess m á r . . . Megvárod, míg kihűl? — s a 
szüntelenül csattogtatott ollóval, mintha csak igazítana rajta, belenyírt 
a lány lelógó hajába". Mindössze ennyi történik. Hangsúlytalan mono-
tóniával. Ha azonban a novella minden egyes mondatát figyelmesen el-
olvassuk, Mészöly banalitásokat állóképpé merevítő mikrorealizmusának 
jelentéshordozó és jelentés-felfokozó szerepére figyelhetünk fel. 

A borbély szerepjátszását már bevezetőben így érzékelteti: „A fél-
rehúzott függönyt száraz ujjcsettintéssel engedte vissza a helyére, s moz-
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dulatai szinte állandóan ilyen ok nélküli ügyeskedést hangsúlyoztak". 
E marionettfigura igazi természetére egy-két kegyetlen mozdulatából 
következtethetünk; Mészöly azonban távolabbi utalásokkal is jellemez. 
Az ájtatoskodó, édeskés modorú férfinak „nehéz a lehelete", „szigorú 
gyengédséggel" simogatja meg a lány arcát stb. Semmiségek ezek, apró-
ságok, egyszerű jelzők — egy valamennyire is érdekes történetet elmon-
dó novellában. Itt azonban nem semmiségek, nem egyszerű jelzők, ha-
nem jelzések. Mészöly a cselekmény elhalványításával a járulékos ele-
mek szerepét növeli meg: a kiüresített novellateret néma képekkel, apró 
részletrajzokkal, beszédes tárgyleírásokkal népesíti be. Ezek a csend-
életek és tárgyleírások elsődlegesen nem az ábrázolás hitelességét szol-
gálják — bár karcolatlan tisztaságú, realista pontosságú optikai ábrák 
—, hanem az ábrázolásnál művészileg magasabb szintű megidézést. 

A borbélyműhely szagokkal teli hősége, a pamacsok, krémek, tubu-
sok, szappanok, kölnifúj tatók, üvegcsék és törülközők egy szenteskedő 
mester franciskánus műhelyének légköre helyett, egy bordélyház fülledt 
légkörét érzékeltetik, s ez a felfedés már nem a korai novellákra jel-
lemző külsőleges ábrázolás eszközeivel történik (bár nyílt utalást is tesz 
rá a katona), hanem a tárgyak, a függönyök jelbeszédének útján, a tár-
gyiasított atmoszféra megidézésével. Hogy Papúr mit művel, művel-e 
valamit a lánnyal odakint a konyhában, nem tudhatjuk pontosan; a 
kintről érkező jelzések többféleképpen értelmezhetők. 

A háború könyörtelenségét a faluba érkező katona szemével ismer-
jük fel az elnéptelenedett település néma képeiben. „A zegzugos kanya-
rodok önmagukba forduló magányt sugároztak, a nádfedelek fekete sáv-
jai az ítélet pontosságával rögzítették a házak körvonalát." — A tovább-
menetelő részlegek behavazott lábnyomának jeltelen, üres látványát a 
falubeliek jégbe dermedt tárgyainak látványa követi: „A templomtér 
közepén behavazott kerekes kút állt, jégtömbbé növekedett vödörrel az 
itatóvályúján; akár egy sarki karaván elszórt maradványa. A templom 
fatornya feketén nyúlt a magasba, a kórus ablaka kitörve". Néhány 
mondatban az egész háború. 

Ezek a közlő, kijelentő, mellérendelő szerkezetű mondatok gram-
matikai funkcionáltságukkal is vigasztalanságot, reménytelenséget szug-
gerálnak, mint általában minden nem változó, állandósult nyelvi szer-
kezet; és többszörösen értelmező szerepnek. Az Egyetlen Valakire hivat-
kozó borbély („Nem a magad ura vagy", mondja kétértelműén a kony-
hából belépő gyereklánynak), s a Bibliát egy hasonlóképpen kétértelmű 
mondatban idéző Papúr embertelen mikrokozmoszát (visszautaló for-
mában) a bevezetőben láttatott behavazott kerekes kút, a feketén ma-
gasba nyúló fatorony, a kitört ablakú kórus jelképezi. Mészöly az ítélet-
mondó pontosságával fogalmaz. 

Mondanunk sem kell: ennek a többértelmű tárgyiasságnak már 
semmi köze sincs ahhoz az allegorizáláshoz, amit a Farkasok című no-
vellában megfigyelhettünk. (Ott egyetlenegy allegorikus célzatú mondat 
értelmezte az egész cselekményt.) A Farkasokban az idő „érzelmessége" 
(vagyis az arra való hivatkozás, hogy „nincs semmi érzelmesség benne") 
és a farkasok célzatos jellemzése maga volt a nyílt megszemélyesítés. 
A Papúr című novellában a kanyarodok „önmagukba forduló magánya" 

46 



lelkiállapotot is kifejező objektív kép. Az „ítélet pontossága" sem alle-
gória, hanem logikai reaktivitásra késztető hasonlat, az érzékletes leírás-
nál szárazabb, fogalmibb közlés eltávolító-értelmező szerepű jelegyüttese. 

Mészöly az allegorizálás célzatosságát a logikai értelmezés nyíltsá-
gára cseréli fel. Az olvasó emotív azonosulása helyett az olvasó ítélő-
készségének aktivizálását tar t ja fontosnak. Papúr című novellája egy-
értelműen azt sugallja: az írónak nem szépen és érdekesen; pontosan 
kell fogalmaznia. 

A Képek egy utazás történetéből (1953) az elbeszélés hagyományo-
sabb formájában, frontra utazó újoncok elszemélytelenítésének törté-
netét mondja el, cselekvésszabadságuktól megfosztott, egymásrautalt fia-
talemberek tehetetlen védekezését, gyermeteg játékokba menekülő sza-
badulásvágyát és tömeggé vállását. Mészöly a hagyományos realista 
ábrázolás módszerét alkalmazva, párbeszédekben és eseményekre követ-
kező kommentárokban összegzi véleményét, nem kommentált minia-
túra-rajzai azonban itt is az objektív jelképesség jelentésgazdagító ren-
deltetését töltik be. Lélektani és csoportlélektani megfigyeléseinek va-
lóságos tárháza a Képek..., mégsem zsúfolt írásmű. Tulajdonképpen 
kisnovellák művészi és gondolati egésszé való összeillesztése, időrendet 
követő, egyetlen eseményláncolatot montázsoló rokonpárja a Nyomozás 
1—3 című kisregényének. 

— Eredetiséget és igazságot csak a részletekben találunk! Részletet, 
minél több részletet! — mondja a Vörös és fehér című Stendhal-regény 
egyik szereplője, az öreg Leuwen, s Mészöly mintha ezt a tanácsot kö-
vetné legtöbb művében, így a Képek ... kisnovelláinak megírásában is. 
Az újoncok betérnek egy vasút^közeli kocsmába, „kemény arccal" isszák 
a méregnél rosszabb pálinkát (már utánozzák az „igazi" katonákat), 
s egy stendhali igazságot kifejező részlet jelzi a képtelen mártiriumot, 
ami sorsukká lesz: „A pult mögött porosodó üvegek sorakoztak; a kerek 
unicumos, a nyúlánk vermutos, a nemzetiszínű barackos. A habzó sörös-
poharat markoló kéz, mint egy elhanyagolt szentkép kókadozott a falon; 
a plakát kettészakadt már, de visszaszegelték". A vonatablakból kietlen 
tájra nyílik kilátás: „T. lassan felállt, és a dróthálós, jeges ablakra le-
helt. Éppen kelt fel a nap a síkság szélén. Olyan metsző, végtelen volt 
a kinti táj, mintha egy idegen bolygó tárult volna a szeme elé. Mozdu-
latlan kórószárak, rokkant fák, egy félbehagyott, toronyforma épület — 
se magtár, se pajta". Az újoncok beidomítottságát, a beidegződés-elgé-
piesedés folyamatát Mészöly egy katonai műszóval érzékelteti. A vesz-
teglő vagonok mellett katona bámészkodik: „Unalmában előszedte a táv-
csövét (amit még az apja hozott a Pó mellől), és felderítette a terepet. 
Az arc érintésközeibe ugrott: Kölyök volt. Lassan lépkedett, nem is sejt-
ve, hogy figyelik". S a távcső gazdája rádöbben, hogy ,,»odakint« ugyan-
így lesz. Ha van távcső, először azzal. Megnézi előbb az arcát, a szemét 
a homlokát — és aztán elhúzni csak. Legjobb derék alá venni a célgöm-
böt, valamennyit úgyis fölfelé ránt". 

Mészöly többértelmű tárgyiasságáról, többértelmű mikrorealizmusáról 
tettünk említést korábban. Térjünk vissza egy pillanatra a stendhali 
részlethez, de ezúttal más szavakat húzzunk alá a szövegben: 
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„A pult mögött porosodó üvegek sorakoztak; a kerek unicumos, a 
nyúlánk vermutos, a nemzetiszínű barackos. A habzó söröspoharat mar-
koló kéz, mint egy elhanyagolt szentkép kókadozott a falon; a plakát 
kettészakadt már, de visszaszeg élték". 

Frontra utazó katonákról szól az elbeszélés, és természetes, hogy a 
Képek... megismétlődő motívuma a sorakozó. A kocsmapult mögött 
üvegek, tárgyak sorakoznak, s bár szövegkörnyezetében mindkét szó a 
helyén van, a katonák és az üvegek halvány, elmosódó vonatkozásba 
jutnak egymással. Az unicumos üveg valóban kerek, de a vermutos üveg 
választékos jelzője árnyalatnyilag eltér a hosszúkás vagy karcsú palac-
kok sztereotip jelzőjétől, ez az üveg nyúlánk. A barackpálinkás üvegnek 
pedig — újabb szemantikai ugrással — már nem is a formája, hanem 
a címkéje ötlik a szemünkbe: nemzetiszínű. Fontos megjegyeznünk, hogy 
Mészöly fogalmazása tárgyilagos, hiszen ennek az üvegnek a címkéje a 
jellemzőbb, nem a formája; de minősítései mégis észrevétlenül kimoz-
dulnak, megbontják a logikai sort. Ezt követően, csak a söröspoharat 
markoló kéz megelevenedő látványa után tudjuk meg, hogy sörreklámot 
látunk; s a plakát képe sem statikus, hiszen a kéz kókadozik a falon, 
akárha élne. (Egy pillanatra Hitler hírhedt müncheni sörpuccsát is 
eszünkbe juttathatja.) A szentképre utaló hasonlat ebben a profán kocs-
mai környezetrajzban már kétségtelenül a profán mártiromság sejte-
tése. S ha felfigyeltünk arra is, hogy nem a plakát, hanem a söröspo-
harat markoló kéz kókadozott a falon, akkor a zárómondat igei állít-
mánya, a visszaszeg élték a kereszthalált asszociálja. A vermutos üveg 
jelzője (nyúlánk) választékos volt, s a katonák és tárgyak (üvegek) vo-
natkozásba jutását szolgálta; a visszaszegelték hasonlóképpen választé-
kosabb a köznapi visszaszögezték szóalaknál, s irodalmi visszautalása is 
van: az Ómagyar Mária-siralom alliterációs sorára utal: „vasszegekkel 
veretel". 

Béládi Miklós írja, hogy Mészöly „novellát, regényt már-már köl-
tőkre jellemző pontossággal szerkeszt";2 Alexa Károlyt bevezetőben 
idéztük, ő Mészöly kísérleteiben „a próza teherbírásának majdnem má-
niákus próbálgatásá"-t ismeri fel; Horpácsi Sándor szerint Mészöly pró-
zája „feszes, már-már kínosan kiszámítottnak tetsző próza".3 Ezek a 
megállapítások kiegészítésre szorulnak. Mészöly „aggályos műgondja", 
kínosan pontos fogalmazása ugyanis legkevésbé sem a magyar szép-
prózai ábrázolás ad absurdum folytatása. Csak a puszta kísérletezés 
tényét rögzítve „a próza teherbírásának majdnem mániákus próbálga-
tása". A kísérletezés eredményét tekintve magasrendű művészetetikai 
program teljesítése: a létében és szubsztanciájában fenyegetett embert 
a lehetséges prózai kifejezőeszközök szuggesztivitásával magasabb \ ön-
tudatra ébreszti, tehát számvetésre és szembeállításra készteti. — Hor-
pácsi Sándor jelezte írásában, hogy Mészöly prózája „semmiféle eler-
nyedést, de érzelmes azonosulást sem engedélyez az olvasónak". S ki-
mondta a majdnemek, már-márok után a lényeget: „ . . . ha valaki meg-
szereti ezt a stílust, hálás lesz a szerzőnek, mert rájön, hogy felnőttszám-
ba vették". 

Robog a szerelvény, senki se tudja, hová. Az állandó havazásban 
minden elveszíti „ismerős jellegét". A síkság fölött varjúcsapat köröz. 
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Egy kenyérhéjat elcsenő éhes kutyát a kenyérhéj gazdája pisztolylövés-
sel sebez meg; álmából ébredve megijed a vagonban neszező állattól, 
s a reflexei már jól működnek. Az újoncokat mindennap megszámolják, 
számbaveszik a „készletet". Egyikük sem idősebb huszonöt évesnél, az 
sem, aki hatalmának mámorában a sor előtt ordít rájuk, miközben az 
„onánia önelégültségével" még az iramot is úgy fokozza, „mintha az 
utolsó pillanat kedvéért sietne". A bizakodás, a derűlátás kötelező, s Mé-
szöly egy mondatban adja meg magyarázatát: „Az ellátás észrevehetően 
romlik. Újabban énekszóval kell felvonulni az ebédhez". S végül megér-
keznek az újoncok, ünnepélyes parancshirdetés: „a tömött sorok közé 
csak törmelékképek hullanak be; egy vállpánt, egy fatörzs, egy fej, egy 
darab ég, egy vá l l pán t . . . Nézhetik egymáson a tarkólövés helyét". 

A Képek... kivilágított vagonablakok négyszögébe zárja a kato-
nává — tömeggé — válás stációit. Éles vágásait, merész párhuzamait 
az Agyagos utak (1955) zsúfolt monológdrámája követi. Ebben az elbe-
szélésben megsokasodnak a szimbólumok, utalások, hasonlatok, a mono-
lóg hol tárgyiasan hideg, hol pedig líraian áradó, a cselekmény szálai 
szerteágazók, a történet egyre szövevényesebbé válik, s a két gyilkosság 
— Mára és a gépész megölése — végül is inkább értelmetlen cseleke-
detté lesz, mintsem belsőleg megindokolt tetté. Mészöly a Farkasok pár-
huzamos történetét írta újra az Agyagos utak párhuzamos történetében. 
Ott a „Valahol nagyon megmérgeződtem", itt a „Nem bírok felejteni" 
az action gratuite magyarázata, mélyebb motiváltsággal, kínzóbb emlék-
képekkel, vihar előtti feszültséget érzékeltető atmoszférával — ám a 
képlet képlet-voltát ez sem feledteti. 

Az elbeszélés Aiszkhülosz sorait illusztrálja: „ . . . a halál felidézi 
Erinyst / aki védi a rég megölöttek ügyét / s megin' újabb vészt köt a 
vészhez". Mészöly novellájában a görög sorstragédia tételessége, az el-
kerülhetetlen végzet kisértetiessége fogalmazódik meg. „Egyszerre resz-
ketni kezdek; muszáj megtennem. A két mutatóujjam éppen a körmömig 
összeér •— — —" Ivanics, az elbeszélés egyik szereplője földre dobja 
zsákmányát, a lucskosra ázott hatalmas ícannyulat (miután az agyag-
bányában megölte a gépészt, Mária szeretőjét -— de ezt az olvasó még 
nem tudhatja), a megölt állat üveges szemeit befröcsköli a sár, s Mária 
Kasszandraként mered a látványra: „ . . . összekulcsolt kézzel ült a pad-
kán, és nem vette le szemét a nyúlról". Az elbeszélés narrátora két íz-
ben is a vak sors megszólaltatója: „ . . . tudom, hogy egyedül ő érthetne 
meg; de félek, hogy nem ő válaszol, valaki más lép ki a lisztfelhőből — 
mintha minden pillanatban újra ismétlődhetne minden"; „Mindegy, hogy 
hová nézel, árnyékod rádermed a földre, a kerítés deszkájára — ki mon-
daná, hogy egy emberé? A te kezed, a te lábad, a te homlokod, de hiába 
emeled fel őket, nem mozdulnak a sárból". 

A történet elmondója Márát ok nélkül öli meg („muszáj megten-
nem"), Ivanics a gépészt féltékenységből, s Mészöly a két gyilkosságot 
a háború lelkiismeret-pusztító borzalmaival kapcsolja össze. Az igazi 
magyarázatot azonban az Oreszteia végzet-sugalló sorai adják meg: a 
halál felidézi Erinyst. Az Agyagos utak nagy evokatív erővel a Berta 
nővér „titokzatos", „rejtélyes" túlírtságát s a Farkasok allegorikus té-
telességét ismétli meg. 
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A Tragédia (1956) nem zsúfoltságával vagy tételességével, hanem 
pestiesen frivol párbeszéd-részleteivel és szándékolt naivitásával vált ki 
belőlünk ellenhatást. Andrist elviszi a Gestapo — a novella elején még 
ilyen fogalmazásban: „A férfit éjszaka vitte el a rendőrség". Judit és 
Marika (gunyoros hangnemben, vagy komor hangon) súlyos közhelyeket 
váltanak, s ilyeneket mondanak egymásnak: „Nem is tudod, milyen 
istenit mondtál"; „Barátom, micsoda férjeink vannak!"; „Milyen utolsó 
vagy te i s . . . — kedvetlenedett el Judit"; „Ugye megbántottalak? — 
Dehogyis bán to t tá l . . . " ; „Angyal vagy", mondja Marika Sanyinak. — 
Ebben a novellájában Mészöly a beszélt nyelv üresjáratait híven lemá-
solja, holott művészetére minden inkább jellemző, mint a naturalizmus, 
a tükrözés, vagy másolás. A Tragédia intonatív bevezetője az ítélet pon-
tosságával közli a történteket: „A férfit éjszaka vitte el a rendőrség. 
A szögletes, fekete Studebaker keresztben állt meg az úttesten, reflek-
torával megvilágította a bérház tűzfalát. A kopár falból kályhacsövek 
szúródtak ki a levegőbe, némelyike derékszögben megtört, s fölfelé me-
redt, párhuzamosan a fallal. A világítóudvar függélyes csíkja varrat-
ként nyúlt le a földig". — „Andrist" elviszi a Gestapo, néhány nap múl-
va azonban hazabocsátják, mert tévedésből tartóztatták le; de mielőtt 
hazatérne, Marika, Sanyi és Judit kínjukban-félelmükben berúgnak, 
s ilyeneket mondanak: 

,,— Andris egészségére! 
— A Studebaker egészségére! 
— Formidable! A Studebaker egészségére!" 

Pedig aggódnak Andrisért valamennyien. Novellát sietősebben fél-
reírni nem lehet, mint ahogy Mészöly a Tragédiát félreírta. Andris 
presszó-színvonalú bölcselkedése, kisdiákos nyafogása és maga-kelletése 
elviselhetetlen. Szerb Antal mondta, hogy „az egyszerűség a legvesze-
delmesebb affektáció". S Hemingwayről, hogy néha már „olyan egy-
szerű, mint egy nyolcéves kislány".4 Mészöly azonban nemhogy egy-
szerű, vagy naiv, hanem kondenzált gondolati tartalmakat képekbe sű-
rítő, elrendelten intellektuális alkatú író, olyannyira, hogy az ártatlan-
ságot, az egyszerűséget, a naivitást megjeleníteni-ábrázolni nem is 
igen tudja. 

Pályi András találóan írja: Mészöly humanizmusának „valósággal 
orientációs központja" az ártatlanság; az ártatlanság védelmében akar 
szólni, „ez az, amit minden írásában ott érzünk, s némelyikben szinte 
kultikus tisztelettel szól az ártatlanságról".5 A Papúrban az inaslány, a 
Képek .. .-ben a játékhoz visszatérő fiatal katonák a kiszolgáltatott ár-
tatlanság megtestesítői, novelláinak legtöbbjében a fiatal nők, a gyere-
kek. De erről a kultikusan tisztelt világról Mészöly csak képekben, jel-
zésszerűen, vagy a „népmese anyanyelvén"6 tud hitelesen szólni; rész-
letrajzai elnagyoltak, mesterkéltek. A kismacskaként doromboló Marika, 
a pipázó, vadászkönyveit olvasgató Sanyi meg a pubifiú Andris végső 
soron halálos veszélyben élő felnőttek, még ha ártatlanok is; a történet-
ben ez a döntő mozzanat; kisviláguk megrajzolása éppen ezért nem le-
het naiv. — Megközelítőleg hasonló problémákat vet fel Déry életműve 
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is. A Felelet Nagy Júliája, a Befejezetlen mondat Krausz Évije, a Köpe 
Bálintok és Rózsa Péterek szembetűnően sematikus alakok a Farkas 
Zénók, Wavra tanárok mellett. Déry a Farkas Zenó-típusú dupla hom-
lokú értelmiségieket tudja ellenállhatatlan művészi erővel, belsőleg is 
hitelesen ábrázolni, a Köpe Bálintok ábrázolásában túlzott leegyszerű-
sítésbe téved. 

Mészöly Tragédia című novellája nem műalkotásként, csupán etikai 
elveinek jelzeteként érdemel figyelmet. 

Az emberi kisvilág nem geometrizálható, mondja Andris, a kemé-
nyebb ítéleteket, kérlelhetetlenebb igazságokat számonkérő Juditnak: 
„Te ugyanúgy meg akarod dermeszteni az erkölcsöt, a lelkiismeretet, 
mindent, mint azok, akik nem is köpnek rá. Azt hiszed, ez nem erő-
szak?" S ez igen fontos felismerés. Ideológiai nyelven úgy is fogalmaz-
hatnánk: a szélsőbalra tolódás valahol már jobboldal; a vakhitű, erköl-
csös aszketizmus a vakhitű, erkölcstelen fasizmussal jut közös nevezőre; 
célviláguk merőben más, az emberre gyakorolt elnyomorító hatásuk 
azonos. Judit továbbmegy: „ . . . mondd meg: lehet az ártatlanságot 
ugyanazokkal a szavakkal védeni, mint amikkel hazudunk? Lehet 
ugyanúgy bizonygatni . . .? Egy csepp hazugság, akárhol, akármiben, 
nem forgat fel mindent?" 

A novella a személyesség krédóját állítja szembe a személytelen 
hatalommal, s ez Mészöly életművének egyik vezérlő gondolata: csak 
az megbízhatóan hiteles és emberszabású, aminek személyes érvénye 
van. „Az autó, értitek? Ahogy az végigment a téren . . . Annak már nem 
volt köze személyekhez meg ügyekhez", mondja Judit, máshelyütt pe-
dig így szól: „ . . . n e m is a vádra, bíróságra gondolok m o s t . . . az mind 
Studebaker, azzal nem tudok vitázni, az raj tunk kívül van . . . " — Ma-
rika a nem geometrizált emberi kisvilág minden körülmények között 
való megvédését hangoztatja: a személytelen hatalommal nem vehetjük 
fel a harcot, de a logikáját, a démoniáját — ha ellenállunk — nem 
kényszerítheti ránk. Ehhez nincs eszköze, fegyvere. A Studebakerral 
szimbolizált személytelen hatalom az egyént megfoszthatja szabadságá-
tól, életétől, ehhez megvannak az eszközei, de az ember a végsőkig is 
megőrizheti méltóságát, tisztaságát, önmagát. „Mi az, te tréningruhában 
alszol?", kérdezi Marika Judittól. „Látod, ez a te bajod. Ez, amit nem 
szabad . . . így görcsösködni! Ha jönnek értünk, hát jönnek. De addig 
hálóingben alszunk. Engedd el magad". 

A személyesség a hitelpecsétje mindennek, s az emberi kisvilág az 
egyetlen menedék s otthon — Mészölynek azonban nincsenek illúziói, 
tudja azt is, hogy a kisvilág kalitkájában, szűk kamrájában a magány 
leselkedik, a közösségi kapcsolatokra vágyó egyén vegetatív lecsonkí-
tása ez, a méltóbb élet korlátozása: „Judit félt a sötéttől, meg vágyott 
is rá. »Legalább nem bámulhatnak bele az ember pofájába — mondo-
gatta; de mindjárt hozzá is tette tárgyilagosan: — Viszont annál zavar-
talanabbul bámulhat az ember a saját pofájába«". A kör bezárul: innen 
nincs kiút. Csak a vigasz marad, hogy az ember zavartalanul bámulhat 
a saját nem eltorzított pofájába. És a remény, hogy megőrizve azonos-
ságát, a szabadság lehetőségéről sem mondott le. 
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A Befejezhetetlen és a Csöndes délután, ez a két novella-remek, 
valósághű környezetrajza, logikus cselekményépítése, klasszikus realista 
felfogásban ábrázolt szereplői ellenére, jelentésgazdag metaforikus szer-
kezetté válik az irodalmi művek úgynevezett negyedik struktúrájában, 
az olvasói befogadás folyamatában. A betű szerinti jelentésükön túli 
jelképes jelentésük a fontos; művészi érvénnyel igazolják Mészöly Mik-
lósnak azt a felismerését, hogy „A valóság »valaminek« a parabolája 
is mindig", tehát „minden modellként is megéled számunkra".7 

A Befejezhetetlen (1956) az egyetemes otthontalanság parabolája. 
Hőse (de hisz teljesen alkalmatlan ez a megnevezés: múlt századi 

eszményeket balzsamozó; hány igazi „hőse" van a mai prózának? hu-
manoidái csak „alakok", „személyek", „figurák", vagy pedig, miként 
Ottlik Géza mondaná mosolytalan iróniával: „ürgék"), a narrátor gyer-
mek-, i f jú- és felnőttkorának hármashangzatából az otthontalanság fel-
oldhatatlan disszonanciája hallatszik ki. Kezdetben csak sejtelemszerű 
félhangokkal, később egyre nyugtalanítóbb, egyre élesebb, fülsértő mo-
notóniával. 

A Befejezhetetlen stílusa rendkívül fegyelmezett, az indítósortól a 
zárómondatig egyazon intenzitású. Mészöly a feszültségfokozás mestere: 
nem fokozza a feszültséget. Észrevétlen nyelvi hatásmóddal: fonostilisz-
tikai, egyhangúsággal dinamizál. Szabó Dezső lávázó hangorkánja a 
dobhártyánkat ostromolja, árnyalat-süketté tesz. Mészöly dísztelen ki-
jelentő mondatai elmozduló jelzőire, hangsúly-kihagyásaira vonják a 
figyelmünket. Higgadt mondatkultúrája felzaklat, akár a bádogtetőn do-
boló esőcseppek. 

Sorsértelmezés és létélmény-megidézés ez a novella. A valóság egy-
szeri és konkrét mozzanatainak modellé éledése: a huszadik századi em-
ber, az „ürge" odisszeája, akinek egyetlen Kalüpszó-szigetét, az ottho-
nát is süllyesztőibe nyeli a csak kis kezdőbetűvel írható történelem, 
s aki gerendás padlás-beugróban, elhagyott járványkórházban, pony-
vával letakart, ködben dübörgő teherautóban találhat ideiglenes mene-
déket magának. 

Tamási Áron Ábel-trilógiájában van egy szállóigévé vált mondat. 
Ábel kérdésére, hogy mi célra vagyunk a világon, a fiatal néger így vá-
laszol: „ A z é r t . . . , hogy valahol otthon legyünk benne". Ábel megfo-
gadja a tanácsot, s hazatér falujába, az Olt vize melletti nagy káposzta-
termelő faluba. — A Befejezhetetlen című Mészöly-novella (s az utóbbi 
évtizedek világtörténete) azt példázza, hogy az embernek nincs többé 
ilyen otthonos faluja, nincs hová hazatérnie. A történelem az emberi 
kisvilág fixpont-eltolódásainak kardiogramját rajzolja szüntelen, ürge-
impérium-változások, ürge-deportálások, ürge-kitelepítések, ürge-inter-
nálások, ürge-menekülttábor-létesítések egymásutánját. Nemzeti élettér-
elméletek, világnézeti-„eszmei" megoszthatatlanságok terrorjával, szem-
bemeredő célvilágoknak a megtévesztésig azonos eszközével: az ősem-
ber, illetve az ősmajom bunkójával. íme egy metszet Mészöly novellá-
jából: „Az utcák két oldalán, amelyek ide torkolltak, katonák vonultak 
kis távolságra egymástól, szorosan a házak mellé húzódva, s valahogy 
az egész térre ráerőszakolták a csendet. Ez a csend volt a legiszonyúbb, 
és hogy nem csináltak semmit, még a kapuk mögött állókat se bántot-
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ták, csak a csizmájuk kopogott tompán, és mindig újak jöttek a helyük-
be. A fegyverüket lógatva vitték a jobb kezükben, mint az óriásmajmok 
a dorongot". — S egy újabb részlet: „A katona megállt a bódék mel-
lett, megbontotta elöl a köpenyét, döngetni kezdte a mellkasát, egyre 
vadabbul döngette, mély torokhangon ordított, a puskáját előre-hátra 
lóbálta. Erre az egész tér megtelt katonákkal, és darabokra törték a 
három bódét. Végül a parancsnok előhúzott a romok alól egy véres szőr-
farkot, s feldobta a levegőbe". 

Mivel kiszakított szövegrészek, az idézetekből arra lehet következ-
tetni, hogy Mészöly novellája egyfajta swifti vagy kafkai parabola, 
amelyben az Utca, a Tér, a Csend, a Csizma, a Dorong, egyszóval min-
den nagybetűvel írható. Erről azonban szó sincs, a Befejezhetetlen első 
jelentésszintjén minden elemében realista mű. A városba érkező kato-
nák az első világháború után, az Antant által Magyarországra vezényelt 
intervenciós (gyarmati) csapatok katonái; a véres szőrfarok egy Foncsor 
nevű komondoré volt •—• megbújt a bódék mögött, s neszezésével megré-
mítette „az egész térre ráerőszakolt" csendben vonuló katonákat. A va-
lóság valaminek a parabolája is mindig. 

„Gyermekkoromban egy éjszaka katonák jöttek a városba, pedig 
nem volt háború. Anyám akkoriban hordta a második gyermekét, a hú-
gomat. Szekrényemben már készen várták az elnyűtt, széttört játékok, 
előre őrizgettem neki, s csak vasárnap játszottam velük, hogy épségben 
maradjanak." így kezdődik a novella. A hangja személyes, mégis távoli. 
Ebben a hangnemben folytatódik, s így is fejeződik be: „Kint a beton-
úton még nagyobb, emeletes teherautók dübörögtek el mellettünk és 
vad szirénázással előzték egymást. . . Később lassú derengés tört át a 
ködön, de nem tudtuk, hogy merről. Mintha a fekete föld villódzott vol-
na. Ettől kezdve csak suttogva szóltunk egymáshoz. Pedig nem volt 
háború". 

Tárgyilagos hangon szól hozzánk a narrátor, s ez a távolságtartó 
tárgyilagosság megtévesztően hat: mintha magyarázatot adna. A narrá-
tor elmondja az események egymásutánját, a gondolatait azonban nem 
fogalmazza meg. Sartre írta a Közönyről, hogy csak látszólag én-regény, 
Meursault gondolatait nem ismerjük meg igazán; mintha telefonfülké-
ből beszélne, látjuk, hogy szól, s nyilvánvalóan értelmes amit mond, 
csak a szavakat nem ha l l j uk . . .8 — Mészöly elbeszélője is szigetelt hang-
térből beszél, szavait, gondolatait csak a már említett „negyedik struk-
túrában" halljuk, az értelmezés modelláló munkáját az olvasónak kell 
elvégeznie. Mint egyébként minden művészi alkotás esetében, amely 
létélményt sugall. 

A példázatok igazát a művészetben az ábrázolás, a kifejezés, a meg-
idézés elhitető ereje igazolja, semmi más; a megidézés művészi hitel-
pecsétje. A művész önnön személyességének fénykörébe vonja az emberi 
tudattól függetlenül létező valóságot, a természeti világ, a társadalmi 
lét, a létezés egészét. A művészetben nincs tehát objektív valóság; csak 
személyessé élt valóság van. Éppen ezért a művészet képlet-arzenálja, 
jelkép-készlete egyedien szubjektív logaritmustábla. S a művész szá-
mára nincs egyes emberen kívüli-fölötti „fentebb" tételesség. Ha esz-
mevilágában más övezetekbe lép át, más hitet tanúsít, művei hazudtol-
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ják meg; vagy pedig nem műveket fog megalkotni, hanem ideológiai 
szemléltetőeszközöket fog legyártani, éppen érvényes szabvány szerint. 
A művész mindenkor Prométheusz pár t ján áll, fegyvertelen vakmerő-
séggel, szemben az istenekkel. Napjainkban a már csak kis kezdőbetű-
vel írható istenekkel. Igazsága „szubjektív" igazság, közérzetébe ivódott 
sejtelem, inkább megérzés, mint meghatározhatóság, de mivel személyes 
hitelű („egyetemesen emberi") rejtjel-továbbítás, rendkívül messzeható. 

„A lélegző mitológia kiszámíthatatlanságában jobban tudok minden 
ízemmel, kiegészítéseimmel elterpeszkedni. A realizmus, ha lélegzik, 
szinte »felfoghatatlanul« messze el tud menni, ha komolyan veszi magát", 
mondta Mészöly egyik interjújában.9 — A gondolatsor folytatható. 
A társadalomtudományok soha olyan fejlettek nem voltak, mint ma, 
segédeszközül koncertterem-nagyságú elektronikus agyakat használhat-
nak fel, mégis, a korunkat totalitásában jellemző, példázatokra-jelké-
pekre-képletekre is bontható felismeréseket nem a társadalomtudósok, 
még kevésbé az ideológusok, hanem a művészek mondták, mondják ki. 
„A logika a Világnak csupán egy törmeléke, amit külön kicsiszoltunk 
magunknak. A feltűnően tartós állításaink ezért elgondolkoztatóak, leg-
alábbis", olvashatjuk Mészöly Vigrilia-beli jegyzetében.10 Miszticizmus? 
Fatalizmus? Egzisztencializmus ez? Nem „izmus"; szembenézés a ho-
mállyal. Hiszen Hermann Broch-hoz írt levelében maga Einstein is nyíl-
tan kimondta: a lényeg rejtélyes: „A logikai forma . . . oly kevéssé me-
ríti ki a felismerés lényegét, mint a versmérték a költészet lényegét 
vagy a ritmika és összhangzattan a zenéét. A lényeg rejtélyes, és min-
dig is az marad, csak megérezhető, de nem ragadható meg."11 A Befe-
jezhetetlen című Mészöly-novella (a címe is sokatmondó) egészében ezt 
példázza; szigetelt hangtérből beszélő narrátora a megérzett lényeg tör-
melékét mondja el, a Világ logikátlan törmelék-darabját, a huszadik szá-
zadi ember sorsát idézve meg. A novella képsorai, sűrítései, zárómondatai 
metafizikai jelentéssel telítődnek. A lényeg rejtélyes, csak megérezhető: 
„Később lassú derengés tört át a ködön, de nem tudtuk, hogy merről. 
Mintha a fekete föld villódzott volna. Ettől kezdve csak suttogva szól-
tunk egymáshoz". 

(A huszadik századi magyar próza reprezentatív műveinek ontoló-
giai jelentésrétegét máig nem vizsgálta meg hitelt érdemlő tárgyilagos-
sággal a határközi magyar kritika; valójában nem is világította át, csak 
a primer tartalmait. Pedig modern prózánk jelentéstartománya „negye-
dik s t ruktúrá jában" a leggazdagabb, lebontható lételméleti vonatkozá-
sainak vannak olyan sugallatai, mint költészetünknek: Cholnoky Viktor 
Tammúzátói, Csáth Apa és fiújától, Lövik Árnyéktáncától kezdve, Ba-
bits kisregényéig, A gólyakalifáig, Tersánszky Ruszka Gyuriék kará-
csonya című elbeszéléséig, Krúdy Őszi versenyek című kisregényéig, 
Füst Milán A feleségem története című regényétől Ottlik Géza novella-
művészetéig, Iskola a határon című regényéig, Mándy Mi az, öreg? című 
művéig, Örkény, Rubin Szilárd, Hernádi, Mészöly prózájáig. Kosztolá-
nyi, Karinthy, Gelléri Andor Endre, Tamási Áron, Szentkuthy, Németh 
László, Déry művét a felsorolás hevében majdnem említetlenül hagytuk: 
az Iszony például nem csak a szüzesség regénye, hanem valami szakrá-
lisnak a parabolája is.) 
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A Befejezhetetlen profán példázat, három evilági stáció-kép fog-
lalata. A városba vonuló katonák elől a novella elmondójának apja is-
meretlen helyre távozik. A kisfiú és Sandri nevű barát ja a padláson 
találnak rá: „Óvatosan léptünk be a fénysávos homályba. Vastag falába-
kon pallók szelték keresztül-kasul a padlást, mintha alattuk mélység vagy 
süppedős iszap fenyegetne; vastagon állt mindenfelé a malteros kőtör-
melék meg piszok. A padlásrekeszek lécfalas celláiba sorba belestünk, 
de sehol se zörrent semmi. Csak mikor visszafordultunk, akkor torpan-
tam meg: a bejárat fölötti gerendás beugróban apám bundás kabátját 
pillantottam meg; ott kuporgott a kabát, fej nélkül, és előtte egy kicsi 
vaskályhában izzott a tűz. A kályhából egy U alakú cső kacskaringózott 
a kéményfalba, s még azt is hallottam, ahogy a forróságtól megkattan 
a bádog. Biztos aludt apa, és ölébe ejtette a fejét". A várandós anyát 
orvoshoz kell vinni. A férfi lejön a padlásról. A kislámpát égve hagy-
ják, hogy a gyerek ne féljen, s útnak indulnak. „Mintha magam is mö-
göttük lépkedtem volna, olyan közelről láttam, ahogy a behavazott Séd-
mederben botorkáltak az orvos lakása felé, hogy elkerüljék a járőröket; 
és anyu is könnyebben lépkedett már, mert Sandrival (tudom, hogy ő 
is beleegyezett volna) kivágtuk a vesszőnyi meggyfát, hogy azzal botoz-
zon a hóban." Az álomba átváltó képet Mészöly utánozhatatlan egysze-
rűséggel kapcsolja az ébrenlét képeihez: „és anyu is könnyebben lép-
kedett m á r . . . " . A vesszőnyi meggyfát, amelyet Sandri apja, a Takarék-
pénztár pénzkihordója a szűk, kockaköves udvar végén, néhány felsze-
dett kő helyére, kis földkarikába ültetett, már álmában vágja ki a fiú, 
barátjával, Sandrival. 

Az if júkor állomás-képe a második világháború mellékes, kihagy-
ható, „nem jellemző" mozzanata; ez is „szubjektív" miniatúra. A ma-
gyar katonák megérkeznek egy idegen városba (ők is éjszaka vonulnak 
be, akárcsak az Antant-katonák a fiú szülővárosába), s parancsot kap-
nak, hogy „mindenki magának szerezzen szállást é j s zaká ra . . . A parancs 
nem keltett nagy lelkesedést, noha megnyugtatták a legénységet: a vá-
roska kétszer cserélt gazdát, már csak öregek és gyermekek lapulnak 
a házakban". — A Sandri barátjából lett fiatalember hatodmagával egy 
magános házba zörget be. Fiatal nő nyit ajtót, s a kőpadlós, üveges ve-
randán terít nekik pokrócot. A katonák fáznak (most is tél van, hóta-
lan, fekete tél), s benyitnak egy melegebbnek hitt helyiségbe. „A nő 
sikoltozva felugrott, berohant előttünk, mi meg rögtön utána. De oda-
bent is jéghideg volt. Ötkarú csillár lógott a széles ágy fölött, egy szál 
égő gyertyával; s az ágyban egy kislány feküdt." A kislány: hajasbaba. 
A nő tébolyodott. „Mikor közelebb l ép tünk . . . lassan elhúzta a kezét. 
Egy nagy hajasbaba feküdt a párnán, betakarva, a hajában színes üveg-
gyöngyök, az egyik üvegszeme törött. Az éjjeliszekrény tele gyógysze-
res üvegcsékkel, fiolákkal; az egyik üvegcséből ott a szemünk előtt meg-
itatta a hajasbabát." 

A katonák ú j szállást keresnek, egy helybeli gyerek a városon kí-
vülre csalja őket, egy fcocfcaforma, kétemeletes épületbe; ott még van 
szén, lehet fűteni. A gyerek eltűnik, s a katonák rádöbbennek, hogy el-
hagyott járványkórházba kerültek, „poklosok és kolerások köpetei közé". 
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A férfikor élményhátteréből Mészöly egy kerettelen képkivágatot 
állít elénk: „Feleségem utolsó este még egyszer átkutatta a lakás két 
szobá já t . . . " Milyen utolsó estéről beszél a narrátor? Mintha éssel foly-
tatna egy korábban megkezdett mondatot, amelynek az elejét nem hal-
lottuk. A kisnovella az útraindulás, utazás motívumával zárul, vagyis 
nem zárul le. Akárcsak az előző két történet: az elsőben a kisfiú elal-
szik, s álmában a behavazott Séd-mederben botorkáló szülei nyomába 
lépked; a másodikban a fiatal katona a menetoszlop továbbindulásakor 
a tébolyult nővel találkozik, aki „Mondott is v a l a m i t . . . de nem értet-
tük, hogy mit". 

Azon az utolsó estén is tél van, párbeszédbe rejtett utalásból tud-
juk meg. A férfit családjával együtt kitelepítik — a szülővárosából? egy 
másik városból? nem tudni honnan, hová. S a kitelepítésre sincs ma-
gyarázat, legföljebb az Üj Magyar Lexikonban: „internálás < l a t . - b ó l > : 
a fennálló társadalmi rendre politikai v. közbiztonsági szempontból ve-
szélyes, de konkrét bűncselekményt el nem követett egyének őrizetben 
tartása v. kijelölt helyen való elkülöní tése. . . — 1945 után a demokra-
tikus államrendet veszélyeztetőkkel szemben alkalmaztak ~- t . Ezt 
1953-ban megszüntették. 1956-ban az ellenforradalom leverése után be-
vezették a közbiztonsági őrizet intézményét".12 A közbiztonsági őrizet 
intézményéről: „közbiztonsági őrizet: különböző államokban használatos 
megelőző intézkedés, amelyet az állami berendezkedéstől függően azok-
kal szemben alkalmaznak, akik a közrendet, a közbiztonságot stb. ve-
szélyeztetik, de konkrét bűncselekményt bizonyíthatóan nem követtek 
el. Nálunk 1956 után a ~ -e t kizárólag az ügyészség rendelhette el és 
hosszabbíthatta meg. 1960. márc. 31-én az Elnöki Tanács kegyelmi ren-
delete megszüntette a közbiztonsági őrizetbevételt és ennek következ-
tében a közbiztonsági (internáló) tábort feloszlatták. (-> internálás)".13 

Az éjszaka, a tél, a továbbvándorlás motívumán kívül még egy jel-
képes jelentésű visszatérő motívuma van az elbeszélésnek. Az első kisno-
vellában a magára maradt fiú égve hagyott kislámpa mellett alszik el; a 
másodikban, ötágú csillág lóg a széles ágy fölött, de csak egy szál égő 
gyertya világítja meg a hajasbabát a harmadikban, csomagolás után az 
asszony leoltja a villanyt, és a sötétben csúsztatja szatyrába az alvó kis-
kutyát. A remény fényei oltódnak ki a novellában. 

Vagy mégsem? Olvassuk el ú j ra az utolsó bekezdést: 
„Később lassú derengés tört át a ködön, de nem tudtuk, hogy 

merről. Mintha a fekete föld villódzott volna. Ettől kezdve csak suttog-
va szóltunk egymáshoz. Pedig nem volt háború." 

A magyar próza és a mai próza egyik legszebb, legemberibb rejt-
jel-továbbításaként Mészöly az égve hagyott kislámpa, az egy szál égő 
gyertya s a történet három egymást követő éjszakájának motívumsorát 
nem zárja a kialvó villany, a sötétség motívumával. A lakásban kialvó 
égők, a sötétség alaktalan csendje után a kinti köd vásznára újabb je-
lek rajzolódnak. A zárómondatok tehát többértelműek, lezáratlanul be-
fejezetlenek. 

Mészöly sorsértelmező, létélmény-megidéző triptichonján a lassú 
derengés, a fekete föld villódzása — huszadik századi változatban — 
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Madách megváltatlan reményét, Vörösmarty vas végzetek ellen lázadó 
prométheuszi szembeszegülését fejezi ki. 

Az egyik lehetséges értelmezés szerint. 
Másik jelentésrétegében az einsteini mysteriöst, megragadhatatlan 

lényeget, hasonló tragikummal, mint egyik versében Weöres Sándor: 

a jó csak pillanatnyi sejtelem 
a rossz sem örök ártalom 
eközben elfolyik a vér 
a sebzett élet halni nem tudása 
a halál halhatatlan oldozása 

A novella lineáris jelentésszintjén a zárósorok a természeti világ 
adott jelenségcsoportját ír ják le csupán, ennél többet nem közölnek. 
Mészöly novellájának jelentése azonban kontextuális,14 s a szimbolikus 
jelentés szintjén az objektív zárókép az internáltak nyomasztó lelkiálla-
potát, baljós előérzetét fejezi ki. 

Két jelentésszint négy jelentésrétegét írtuk le, a Mészöly-próza 
konkrét többértelműségének szemléltetésére. A két jelentésszint (lineá-
ris, szimbolikus) jelentésrétegei a következő sorrendben épülnek egy-
másra: természeti kép; természeti képpel kifejezett nyomasztó lelkiálla-
pot; nyomasztó lelkiállapotot tükröző, feltámadó remény; a természeti 
baljós jeleiből és a nyomasztó lelkiállapot rajzából, a makro- és a mik-
rokozmosz azonos ambivalens érvényességéből kiolvasható ontológiai ta-
lány. A természeti képnek ez a legutóbbi „jelentése" már logikai-spe-
kulatív feltételezés, a novella egészének summája, mégsem alaptalan 
fikció, hiszen a szigetelt hangtérből beszélő narrátor semmire sem ad 
magyarázatot, a novella tehát azt sugallja, hogy az emberi létezés leír-
ható, de meg nem magyarázhatóan talányos. 

Jelentésszintek és -rétegek, jelképesség, többértelműség, asszociatív 
gazdagság: észrevétlenül versközeibe jutottunk volna? Mészöly prózájá-
nak tömörsége, telítettsége ezt látszik igazolni; ha a verset nem „mű-
fa jnak" tekintjük, hanem kondenzált nyelvi energiák foglalatának. Lát-
hat juk azonban, hogy Mészöly nem „költői" prózát ír: fegyelmezett el-
beszélő stílusa, epikai törvényeket tisztelő szerkesztésmódja, montázs-
technikája, cselekményvezetése vagy -elhalványítása stb. az elbeszélő 
próza hagyományait követik. Mándy Ivántól kölcsönzött szavakkal13 azt 
mondhatjuk: Mészölynek semmi köze a hülye, „költői" prózához, a da-
gályos ürességhez; amit tesz, nem nyelvi túldíszítés, hanem sűrített 
epikai ábrázolás. 

Ezt példázza egyik legbravúrosabb szerkesztésű novellája is, a 
Csöndes délután (1956). Ebben a kisprózai műben a „voltaképpeni no-
vellát" egy magyar népmese töredékei, A két egyforma királyfi részle-
tei egészítik ki, gazdagítják „a lélegző mitológia" jelentéstartalmaival, 
„kiszámíthatatlanságaival". 

Sötét jelek csillagosodnak ki a Csöndes délután lapjain, Takler Já-
nos vasúti őr világában. A várostól pár kilométerre levő hatos őrház-
ban dél óta nem csöng a masina, „a készülék süket". A nemzetközi 
gyorsnak délután fél hatkor kell érkeznie, de nem érkezik meg, nem 
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robog el az őrház előtt. Reggel a tehén nem akart kimenni az istálló-
ból, úgy kellett villanyéllel noszogatni; délelőtt megkondultak a haran-
gok, erre sincs magyarázat; a városi állomásfőnökségtől senkit se kül-
denek ki, és estére a pályán sötétek a szemaforok. Bernáth Jakabéknál 
három idegen vett ki szobát, „de soha sincsenek otthon, autó hozza-
viszi őket". A Lisztesben az emberek égetik a gazt: „Azt mondják, az 
is valamiért van". Aztán jelzés nélkül, egy kétmozdonyos szerelvény 
robog el az őrház előtt: „mindegyik ponyvával letakart tehervagon, éles 
púpokkal, szögletekkel, a ponyva feszesen simul rájuk, sehol se libben 
föl, mind ugyanolyan púpos és szögletes — és akkor, a rengeteg pony-
vás vagon közé beékelve, egyetlen kivilágított személykocsi, mind a 
nyolc ablakán élesen csap ki a fény, de utas sehol, csak középütt, az 
egyik leeresztett ablaküvegre tagbaszakadt, egyenruhás férfi könyököl, 
két ökle összekulcsolva nyúlik ki a levegőbe". 

Takler felesége zsákba gyömködi a legfontosabb holmit, a tyúkokat 
süveges kosárba terelik, a tehenet kivezetik az istállóból. Az asszony, 
Lackó fia meg Leposa, a szomszéd megindulnak a Sziicsén-szurdikon 
fölfelé, a vasúti őr pedig gyalogszerrel elindul a város felé. 

Ennyi a novella kivonatolt tartalma. De Mészöly novelláinak kivo-
natolt tartalmai is beszédesek: a Papúr, a Képek . .., a Befejezhetetlen, 
a Csöndes délután lineáris történetében is érzékelhetjük a drámai fe-
szültséget, s közben felfigyelhetünk arra is, hogy ennek a feszültségnek 
nincs cselekményszerű feloldása, nincs katarzisa; hogy tehát Mészöly 
legjobb novellái nem csak ellen-anekdoták, de egyszersmind ellen-drá-
mák is. 

Mészöly műveinek nem kis hányadában irodalmi, képzőművészeti, 
filmművészeti és zeneelméleti vonatkozású párhuzamokat, szembeállítá-
sokat, tovább-kifejtéseket találunk, a bölcseleti-etikai premisszák körén 
belül. Mindezek számbavétele külön szaktanulmányt (és sokoldalú fel-
készültséget) igényelne; s bár tovább árnyalhatná az életmű értelmezé-
sét, ettől — terjedelmi okokból és az imént zárójelben jelzett készültségi 
feltételekre való tekintettel — el kell állnunk. Utalólag azonban felso-
roljuk a legfontosabbnak tartott művészeti és művészetelméleti hatás-
impulzusokat, amelyeket Mészöly műveiben, alkotó módon, sajátos pró-
zai módosulattá feldolgozva hasznosított. 

A filozófiai-irodalmi hatásimpulzusok közül elsőként a Biblia-indí-
tásokat említjük meg. A Biblia „páratlanul világos egy- és többértelmű-
sége" Mészöly ars poeticájává vált, alkotásmódszertani elvévé. A Képek 
egy utazás történetéből s aBefe jezhete t len stáció-képeinek, mártirium-
motívumainak bibliai vonatkozásai nyilvánvalóak. Saulus című regé-
nyét az Apostolok Cselekedeteinek 8—9. része alapján írta meg, s a 
Berta nővér című korai elbeszélésétől kezdve a Nyomozás 1—3 című 
kisregényének Vili néniről szóló kisnovellájáig (közvetlen formában vagy 
indirekt módon) számos esetben utal a Szentírásra. 

A magyarországi kritikusok a francia egzisztencializmus és a fran-
cia „új regény" hatását fedezték fel Mészöly műveiben. Pándi Pál ideo-
lógiai bírálatának nyomán, Faragó Vilmos, Tóth Dezső, Köpeczi Béla, 
Rényi Péter, Agárdi Péter és többen mások — fáradságot nem ismerve: 
olykor két, három, négy alkalommal is — kifejtették, hogy Mészöly eg-
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zisztencialista, francia földről és megkésve importálja az egzisztencializ-
must, „polgári" közérzetet és polgári nihilizmust szuggerál stb. más szó-
val: eszmeileg-irodalmilag szembehelyezkedik a szocializmus célkitűzései-
vel. Minthogy ezek a bírálatok nem elemzésekből leszűrt, úgy ért jük: nem 
műelemzésekből leszűrt és nem társadalomtörténeti konkrétumokkal 
(Horthy-fasizmus, személyi kultusz), szembesített ítéletek, csupán kira-
gadott idézetekkel illusztrált nyilatkozatok, itt több szót nem vesztege-
tünk rájuk. Pomogáts Béla és Béládi Miklós elemző tanulmányaikban 
higgadt érveléssel más véleményüknek adtak hangot. Pomogáts rávilá-
gított arra, hogy Mészöly „ . . . az egzisztencialista filozófiát úgy haladta 
túl, mint azok a gondolkodók, akik a cselekvés kategóriáját választot-
ták a Semmi helyett",16 Béládi pedig bebizonyította, hogy „Mészöly mű-
veiben, szemléletében meghatározóan jelen van az egzisztencialista sors-
érzés, de csak motívumként, gondolati elem formájában", s hogy Mé-
szöly „az egzisztencialista sorsértelmezés emberiesítését kísérli meg".17 

A régi és ú j francia regény, a század eleji és az ú j német próza, a 
modern amerikai novella és kisregény, a jelenkori világirodalom Mé-
szöly művére gyakorolt hatásának vizsgálata már gyümölcsözőbb ered-
ményekkel járhat, mint a nouveau romanra, csak a nouveau román 
„rontó" hatására figyelő szigorúság. Mészöly novelláiban, regényeiben 
például Victor Hugó tárgyleírásainak jellegzetesen huszadik századi vál-
tozataira bukkanhatunk (Michel Bútor A velencei Szent Márk leírásá-
ban A párizsi Notre-Dame leírására támaszkodhatott — az irodalomban 
úgyszólván semmi sincs előzmények nélkül). Mérei Ferenc Elkötelezett-
ség és ambivalencia című kitűnő tanulmányában párhuzamba állítva 
mutat ja be Jean Valjean és Saulus, majd Camus Renegátjának és Mé-
szöly Saulitsának lélektani ikervonatkozásait.18 Az viszont meglepő, hogy 
a magyar kritika Robbe-Grillet tárgyfetisizmusát ismeri fel Mészöly 
tárgyleírásaiban — azért meglepő, mert Mészölynél nyoma sincs a tárgy-
fetisizmusnak, annál több nyoma van a lelkiállapotot megidéző, atmosz-
férateremtő, szereplőkre visszautaló, vonatkozásrendszert teremtő tárgy-
leírásnak. 

Robbe-Grillet írástechnikája, geometrizálása és Claude Simon tör-
ténelemszemlélete részben hatott Mészölyre, de nem kevésbé Musil és 
Broch művészetetikája, Kafka parabolikus beszéde, a Gruppé 47 íróinak 
prózája, vagy például Kerouac Ütőn című regénye (Pontos történetek, 
útközben). A világirodalom százféle hatása, vagy sokkal egyszerűbben 
fogalmazva: a nonkonformizmus mint magatartás és az írás fegyelme 
mint módszer. 

A képzőművészeti megfelelések közül is megemlítünk néhányat. Le-
hoczky Gergely szerint Chirico metafizikai távlatait, Braque lényegmu-
tató enteriőrjeit, csendéleteit idéző légkörrel lélegzik a történet Mészöly 
műveiben.19 Albert Pál Roger Van der Weyden és Cosmé Tura bádog-
nál nehezebb drapériáit, időtlen csendéleteit lá t ja a Saulus képein, egy-
egy részletében caravaggió-s „kivágásokat" ismer fel;20 Albert Pál és 
Alexa Károly a manierista művészettel, Alexa Arcimboldi portréfesté-
sével rokonítja Mészöly írástechnikáját;21 Béládi Miklós Az árnyék című 
Mészöly-novellát Chirico Olasz terei „szinte önkéntelen szöveges illuszt-
r á c i ó j á n a k nevezi.22 A filmhatások vagy -rokonítások köréből: Béládi 
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a cinéma direct módszerét látja érvényesülni a Pontos történetek, útköz-
ben mikrorealizmusában, Albert Pál „olykor »antonionis« mozdulatban 
beállított élőlények" látványát olvassa ki a Saulusból, Alexa Károly a 
Hernádi—Jancsó filmek és a Mészöly-novellák párhuzamaira figyelmez-
tet. Maga Mészöly Bosch-élményét írta meg egy miniatűr esszében 
(A stiglic című elbeszélés betétjében), s a Pontos történetek ... mottó-
jában Dürert idézte; Film című regényében, Nádas Péter szavaival: „a 
filmforgatás módszerét irodalomalkotó technikává"23 avatta, megfogal-
mazva e módszer önironikus bírálatát is. Mészöly a Bartók művéből rá-
sugárzó hatásokat bölcseleti és művészetetikai problémákat felvető nagy-
szabású esszéjében fogalmazta meg {A tonalitás és atonalitás történeté-
ről). És így tovább. 

Mindezek a hatások és megfelelések eléggé meggyőzően bizonyítha-
tók is (azzal, hogy Mészöly nem asszimilál olyan merészen, mint Weöres, 
és hogy a Kerouac-párhuzamot csak a vonatkoztatások ad absurdum 
folytathatóságának szemléltetésére villantottuk fel). Meglepő azonban, 
hogy a magyar kultúra, a magyar irodalmi gondolkodás mennyire hát-
térbe szorul egy olyan nagy műveltségű író életművében, mint amilyen 
Mészöly Miklós. Meglepő, elgondolkoztató, és kétségeket támasztó. 

Adynak a legmélyebb magyar hagyományokban gyökerező költé-
szetét a század elején minden valamirevaló magyar ideológus francia 
importnak (és párizsi rontottságnak) hitte. A magyarázat egyszerű: nem 
ismerték a magyar hagyományokat, és kortévesztett hazafiassággal, fél-
feudális ideológiával tiltakoztak ellene. 

A rokontalan Füst Milánnak Berzsenyi-tanulmányt kellett írnia 
ahhoz (természetesen nem kényszerből tette), hogy Berzsenyin-gyúlt lá-
zára Németh László és később a magyar kritikusok egy része fel-
figyeljen. 

Végül egy mai példa: Weöres Sándor költészetét már nehezebb volt 
hagyományosság dolgában megkérdőjelezni, mert gyermekverseinek je-
lentős részét magyar népdal-ritmusokra, Kodály-dallamokra írta, s Ba-
bitstól Kosztolányiig sok játékosságot, komolyságot, furcsaságot orzott 
el a magyar költészettől. Gyermekversei tehát jóknak ítéltettek, „kötő-
dését" a Nyugat „polgári" individualistáihoz fonták, s a Petőfi—Ady— 
József Attila—Illyés képviselte közösségi költészettel szembeállítva, a 
magyar „valóságtól" idegen szemlélet képviselőjévé bélyegezték, illetve 
avatták, ideológiai gusztusok szerint. Weöres alighanem beleunt a „te-
hetséges, de eltévelyedett" költő rá mért szerepébe, óriási apparátussal 
és lenyűgöző szakmai tudással összeállította Három veréb hat szemmel 
című antológiáját, megteremtette önnön költészetének hagyományát, és 
körülbelül ennyit gondolhatott magában: Tessék inkább a magyar köl-
tészet rejtett értékeivel és furcsaságaival vitatkozni, de a honfoglalás 
kezdetétől — én közben szívesebben írok verseket. 

Mészöly prózája sem hagyománytalan, a modern magyar irodalom 
legjobb hagyományaiban gyökerezik. Döntő módon egy költő s egy pró-
zaíró hatott rá: József Attila és Krúdy Gyula. Ennek mindössze két (min-
denki által olvasható) nyomjelét fedezhetjük fel művében. A Farkasok 
című novellájának egyik mondata József Attila Téli éjszaka című ver-
sére alludál: „Kedveld egyszer már a téli éjszaka csillagait is, mikor 
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pengeéles a fagy, és úgy borul rád a geometria — az is lüktetés!" Hat 
évvel az első nouveau romannak nevezhető mű (Robbe—Grillet: A ra-
dírok, 1953) előtt írta az idézett sorokat. Az idézet Mészöly mikrorealiz-
musának lényegét fejezi ki, a kezdetektől máig, s József Attila kietlen 
tájait vetíti elénk. A másik apró jel a Nyomozás 3 egyik mondatában 
lappang: „Erős a holdfény, az ablakok a Mókus utcára néznek, ahol 
a nagy Krúdy is lakott". 

A huszadik századi magyar próza legjelentősebb képviselői jórészt 
szépprózát írtak, az ábrázolás katartikus szépségére törekedtek, és a ka-
tarzis hagyományos eszközét alkalmazták öntudatlanul is. Pontatlan az 
az állítás, hogy anekdotáztak (Babits, Füst Milán, Kaffka Margit, Kosz-
tolányi, Gelléri Andor Endre, Németh László, Kodolányi például nem 
anekdotázott), de kétségtelen, hogy az ábrázolás, megidézés katartikus 
szépségét rendkívül fontosnak tartották. Krúdy is belletrisztikus művek 
sorát alkotta meg, de a cselekmény elhalványításával (évtizedekkel a 
nouveau román, a „tekintet számára létező" „tárgyi létező"-'4 stb. fel-
fedezése előtt) az ő elbeszéléseiben és regényeiben a katarzisnak már 
nem jutott semmilyen szerep. Krúdy nem oldoz fel; nem szabadít fel; 
mint Weöres írta: 

. . . ül magasban s nézi 
az ítélet elfoszló képeit: 
felhő-kúp a hegyet idézi, 
ablak-sor a menny fényeit: 
mind nyújtózik valami másért 
s már postát küld a pusztulásért. 

Krúdy és József Attila alkotáselveit ötvözve, Mészöly tovább ha-
ladt ezen az úton. Először a szépprózai ábrázolás, a gyönyörködtető 
ábrázolás érzelmességét, a nyelv csillogását, pompáját, zenéjét és má-
morát törte meg hideg és kemény leírásaival — József Attila ékszer-
csillogású, gyémánthideg mikrorealizmusára emlékeztetően. S a cselek-
mény elhalványításával, vagy lezáratlan tovább-futtatásával, a drámai 
helyzetek kiiktatásával kiiktatta műveiből a katarzis elemét — Krúdy 
módszerére visszautalón. Papúr című novellájától kezdve a Magasisko-
lán át egészen a Pontos történetek .. . megalkotásáig, Krúdy szöveghát-
tér-effektusainak (Bori Imre) alkalmazását követhetjük nyomon. 

Eléggé nagy vargabetűt írtunk le a Csöndes délután tartalmi ismer-
tetésétől idáig. Annyi azonban kiviláglik az elmondottakból, hogy Mé-
szöly nem a francia, hanem mindenekelőtt a magyar irodalom hagyo-
mányaiból merített, nem a francia filozófiai egzisztencializmus, hanem 
a magyar irodalmi egzisztencializmus elemeit építette művébe, s ha a 
Csöndes délután „sötét jeleit" újra elsoroljuk (a készülék süket; a nem-
zetközi gyors nem érkezik meg; a tehén nem akar kijönni az istállóból; 
ok nélkül megkondulnak a harangok; este a pályán nem gyulladnak ki 
a szemaforok stb.), s elfeledkezünk egy pillanatra a francia „új regény-
ről", akkor Ady szimbolizmusára kell gondolnunk, Ady költészetének 
sötét jeleire, metafizikus képeire — ez esetben Emlékezés egy nyár-éj-
szakára című versének motívumsorára: 
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Kigyúladt öreg méhesünk, 
Legszebb csikónk a lábát törte, 
Álmomban élő volt a holt, 
Jó kutyánk, Burkus, elveszett 
S Mári szolgálónk, a néma 
Hirtelen, hars nótákat dalolt: 
Különös, 
Különös nyár-éjszaka volt. 

Az Ady-vers különös nyár-éjszakája „élt s volt világ" fordulásának 
egyetemes jelképe, mitikus megidézése az első világháború kataklizmá-
jának, annak a kornak, amikor „Az iszonyúság a lelkekre / Kaján öröm-
mel ráhajolt", s „Véres, szörnyű lakodalomba, / Részegen indult a Gon-
dolat, / Az Ember büszke legénye, / Ki, íme, senki béna vo l t . . . " . — 
Ady különös nyár-éjszakája és Mészöly sötét jelekkel üzenő nyár-dél-
utánja egyként az irracionális történelmi idők jelképe. A Mészöly-no-
vella minden elemében, így A két egyforma királyfi mitikus-irracioná-
lis jelentésszintjén is nyílt visszautalás Ady kataklizma-víziójára, a kor-
ra, amikor „meglapult az igaz ember". 

Mészöly Miklós 1957-ben megjelent gyűjteményes kötete, a Sötét 
jelek, címével, belső megkomponáltságával s a zárófejezetét alkotó pa-
rabolikus meséivel a Csöndes délután s a Csöndes délutánnal rokon fo-
gantatású, rokon tartalmú szimbolista novellák, parabolikus történetek 
társadalmi vonatkozásaira, koridéző tartalmaira hívta fel a figyelmet, 
a magyar társadalom élettani működés-zavaraira, történeti alakulásai-
nak képtelenségeire figyelmeztetett, de a hatdioptriás magyar kritika 
(Vas István tárgyilagos meghatározása) nem tudta kibetűzni — nem a 
sorai között, hanem a soraiban világosan megfogalmazott írói figyel-
meztetést.25 

A Csöndes délután változat ugyan, de nem prózaszövegű versilluszt-
ráció: Mészöly lélektani realizmusának és mikrorealista technikával ki-
alakított logikai jelrendszerének szuverén ötvözete. Közvetlen formá-
ban négy alakot jellemez epikai tömörséggel: Takler János vasúti őrt, 
a feleségét, Lackó fiát és Leposát, a szomszédos faiskola munkását, köz-
vetett módon pedig újabb három embert: Baló pályaőrt, Fischófot, az 
öreg zsidó boltost és a halott Fischóf-lányt. Mind a hét portré realista 
remeklés; szemléltetésképpen csak az öreg boltost és halott lányának 
emlék-alakját mutat juk be: 

„A Fischóf-lány zsidó, azoknak nem jár harangozás. Igazuk is van, 
nincs arra szükség. Elment, hát elment. Szegény, fura kis teremtés volt. 
Éppen délelőtt jutott eszembe, hogy tavaly ilyenkor járt kint nálunk a 
telepen, orgonafát vitt, azt kívánta meg, hogy otthon elültesse a kertbe. 
— Leposa elmélázott, mintha a lány ott ülne közöttük s hallgatná, hogy 
milyen kis fura teremtés volt ő. — Tudja, ezek a zsidók valahogy más-
képp szomorúak, mint mi. Ez is csak nézte az egyik fát, nézte a mási-
kat, már bosszankodtam is, hogy no, talán egyik se jó? Mégis milyen 
volna jó? Biztos olyan kellett volna, amelyiket virágozni is lát. Most az 
öreg azt mondja nekem: — Szög nincs, Leposa úr, semmi sincs, Leposa 
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úr, a lányom sincs . . . — és csak nyújtogatta hozzá a nyakát, a pult mö-
gött megszokta, hogy így nyújtogassa." Leposa elmondja, hogy az öreg 
boltos délire „leereszti a redőnyt, neki most nem kell vevő. A lánya is 
meghalt, neki semmi se kell". Tizenöt sorban két ember megindító élete. 
Realista tömörségnek is teljesítmény, lélekrajznak ennél is több, s köz-
ben Leposa észjárását is megismerjük. 

Takler János, Taklerné és Leposa függő beszédéből és szabad függő 
beszédéből bontakozik ki a különös nyár-délután univerzuma. 

Takler: 1. Mi van ma? Milyen nagy csönd van ma! 
2. Dél óta nem válaszol a városi állomásfőnökség. 
3. A két teherszerelvény se vonult át a szokott időben. 
4. . . . a tyúkok reggeltől kodácsolnak, s futnak a kakas 

elől, egyik se hagyja magát. 
5. A töltésen túl, a kubikgödrök békalencse-térítőin va-

rangyok ülnek szobor-mozdulatlansággal, de ugrásra 
készen, hátukon a kicsinyükkel — azok is hogy meg-
szaporodtak! 

6. A tanyák között, a szállások körül jönnek-mennek az 
emberek, csak a varangyok ülnek mozdulatlanul. 

7. Ma a nemzetközi gyors se robogott át. De hát mi van 
ma? 

8. . . . a tehenüket még mindig nem látja hazafelé ballag-
ni, pedig a csorda már a város felé húz; nyugtalan lesz, 
mert ez olyan nap, hogy jobb, ha minden idején haza-
kerül a ház köré, az istállóba. 

9. Valahol a rét közepén észreveszi a tehenét, magánosan 
lépked feléje . . . 

Taklerné:10. Nem tudja, mért kongattak máma? Tűz volt? 

Leposa: 11. . . . é n bent jártam délelőtt, de ott olyan minden, mint-
ha csak aludni tudnának. 

Taklerné:l2. ... már megszokta, hogy Leposa kanyargóit ki kell 
várni, s most valami olyasmit érzett, hogy Leposa nem 
ok nélkül jött. 

13. . . . reggel a tehén sehogy se akart kimenni az istálló-
ból, villanyéllel kellett noszogatni . . . ha az állat is 
ilyen érthetetlen néha — vajon az is ok nélkül-e? 

Takler: 14. . . . kíváncsi, hogy Leposa mire véli ezt a napot. Ő már 
nem tudja mire vélni. A főnökségtől még hajtányost 
se küldtek ki, hogy tájékoztassák, a vonalat se javít ja 
senki. 

15. S aztán még egyéb is. Most hazafelé jövet játtá, hogy 
végig a pályán sötétek a szemaforok, egyetlen jelző-
lámpa se égett, mintha mindenestől felfordult volna a 
rend, előírás . . . 
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Leposa: 16. Ennél a Fischófnál jártam bent . . . Csakhogy nemcsak 
ő zárt ám be, hanem a Lipovszky kocsma is meg a 
Bernáth Jakab meg a Klézli kocsmáros. Hát így. De 
kongatás nem v o l t . . . 

Taklerné: 17. Az előbb nem azt mondta? 

Leposa: 18. Csak beszéltek róla . . . Hogy tűz lesz. 
19. . . . mindenki úgy csinál, mintha aludna. Én még nem 

láttam ilyennek a várost. És a Lisztesben is nagyon 
égették a g a z t . . . Azt mondják, az is valamiért van. 

20. Bernáth Jakabéknál három idegen vett ki s zobá t . . . de 
soha sincsenek otthon, autó hozza-viszi őket. 

Narrátor: 21. . . . kint az ágasfán hirtelen megrémülnek a tyúkok, 
kodácsolva rebbegetik a szárnyukat. 

Leposa: 22. Baló jelzőlámpája se világít most. 
23. Az asszony előtt nem a k a r t a m . . . nálunk a telepen se 

szól a masina. 
24. . . . mint a hangyák, mászkálunk itt össze-vissza, mint 

a hangyák az eső meg a földrengés előtt. 

Narrátor:25. Míg mennek vissza a házba, a Lisztes oldalán ismét 
felvillannak a lángok, mint valami jeladás. 

26. . . . (valami halk kocogás) egyre erősödik odakint, az 
északi rámpa felől. 

27. A szerelvény . . . Két táguló pupilla. 
28. . . . egyforma vagonok sora, mindegyik ponyvával leta-

kart tehervagon, éles púpokkal, szögletekkel . . . 
29. . . . az egyik leeresztett ablaküvegre tagbaszakadt, 

egyenruhás férfi könyököl . . . 
30. . . . a pillantását keresik, de nincs pillantása, és mintha 

arca se volna, csak egy hatalmas húsfej, száj, szem és 
orr n é l k ü l . . . 

31. . . . csak egy duzzadt hústömb az antantszíj csillogó 
csatja f ö l ö t t . . . 

32. A mozdulatlan békák egyszerre zendítenek rá a ku-
bikgödrökben, huppogva lepik el a töltést, araszos 
ugrásokkal áttörnek a síneken, majd ismét leereszked-
nek a töltés túlsó oldalán. Szétszórt csapatokban indul-
nak el a rét pocsolyái felé, hátukon a kicsinyeikkel. 
Ott se jobb, de más. 

A két egyforma királyfi meséje is sötét jelek szimbólumrendszeré-
vel érzékelteti e különös nyár-délután, nyár-este földrengés előtti lég-
körét. A mesét Taklerné mondja el Lackónak a benti szobában; oda-
kint a tyúkok valamitől megriadnak, s Lackó kérdésére Takler tréfá-
san így válaszol: „Banya ült a fán!" De aztán elkomolyodik: „lehet, hogy 
nem is tréfadolog, a boszorkányos erdő ott terpeszkedik a töltésen túl, 
még a csillagok is elkerülik, a hold se világít fölötte . . . " . A mesében 
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a boszorkány kővé változtatja az egyik királyfi állatait, „lejön a fáról, 
nyársra húz egy varacskos békát, odaül a királyfi mellé, tűzre tar t ja 
a n y á r s a t . . . " 

Takler Jánosék mikrokozmosza harmonikus világ, nem szűk kamra, 
ahol csak elmagányosodás várhat a bennlakóra. Takler is, mint Mészöly 
többi munkás-alakja (Vidéki fuvarok; Riport 1) kiegyensúlyozott, józan 
ember, családjához, munkájához, környezetéhez, a természet univerzu-
mához bensőséges kapcsolat fűzi, családi körének kisvilági emberi teljes-
séget sugároz. A két egyforma királyfi meséje e kisvilág körén belül 
csak kiegészítője s immanens jelképe Takler Jánosék egyszerű, mitiku-
sán boldog sziget-otthonának. A népmese megelevenedő boszorkánya 
és varacskos békája nem az ő mikrokozmoszuk belső törvényeit — a 
fenyegető külvilág egyre érzékelhetőbb delejes hatalmát jelképezi. 

Az elmondottak ismeretében talán fölösleges külön hangsúlyoz-
nunk: korai novelláit nem számítva, Mészöly műveiben nyomát sem 
találjuk az ellenőrizetlen ihlet hordalékanyagának. Az Agyagos utak 
meg a Tragédia felemás, illetve elhibázott mű, de nem az írói ösztönös-
ség következtében váltak ilyenné, hanem íróilag nem hitelesített, szem-
beötlő tételességük, stiláris következetlenségük (Agyagos utak) és felü-
letes, frivol naturalizmusuk (Tragédia) miatt. Mészölynek egyébként 
minden mondata, jelzője, igekötője nagyfokú írói tudatosságra vall. 
A Csöndes délután is koncentrált figyelemmel szerkesztett írásmű, ezt 
stílusa, szerkezete, jelképrendszere és motívumegyüttese egyaránt ta-
núsítja. Motívumai tudatosan rímelnek Ady versének és Arany János 
Családi kör című versének motívumaira is. Arany verse a meghitt idill, 
Adyé a sötét jelek kompozíciója — Mészöly novellájában pedig a két 
ellentétel, az idillt megrontó kataklizma előérzete fogalmazódik meg. 
A Csöndes délután egy elrontott Családi kör prózai változata is. 

Lássuk azonban a motívumpárokat. 

Családi kör Csöndes délután 

1. Este van, este van: kiki nyú- 1. Milyen nagy csönd van ma! 
galomba! Dél óta nem válaszol a városi 

állomásfőnökség . . . Csendes 
itt az élet a várostól pár ki-
lométerre. (Később:) . . . éppen 
hazaérnek sötétedésre. 

2. Mintha lába kelne vala-
mennyi rögnek, / Lomha földi 
békák szanaszét görögnek 

2. A töltésen túl, a kubikgödrök 
békalencse-térítőin varangyok 
ülnek szobor-mozdulatlanság-
gal. 

3. Csapong a denevér 3. „Huss te!" — kiált ki Takler. 
Talán valami denevér? 

4. Udvaron fehérlik szőre egy 
tehénnek 

4. A konyhaablak mellett, a sö-
tétben lomha árnyékként vo-
nul el a tehén. 
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5. Nyitva áll az ajtó: a tüzelő 
fénye / Oly hivogatólag süt ki 
a sövényre 

6. Benn a háziasszony elszűri a 
tejet, / Kérő kis fiának enged 
inni egyet 

7. De vajon ki zörget? 

8. Nem késik azonban a jó házi-
asszony, / Illő, hogy urának 
ennivalót hozzon, / Kiteszi kö-
zépre a nagy asztalszéket, / 
Arra tálalja fel az egyszerű 
étket. 

9. „Meséljen még egyet" — ri-
mánkodik szépen 

10. „Nem mese az gyermek", így 
feddi az apja 

11. A gyermek is álmos 

12. . . . a tűz sem világít 

13. S átveszi egy tücsök csendes 
birodalmát 

5. A szoba sötét, a konyhából 
bevillog a gyújtós lángja. 

6. (Lackó) Gyorsan levetkőzik, 
fölhajt ja a csöbör tejet, de a 
kenyeret már a takaró alatt 
majszolja. Taklerné elrendez-
geti körülötte a párnát. 

7. Leposa most kopogtat be ott-
hon a konyhaablakon. 

8. Kis idő múlva Takler is belép. 
— Nocsak! — néz Leposára. 
— Vendég a javából. — De 
csakhamar komorabb lesz, le-
kezel Leposával, és lezöttyen 
a paprikás krumplija mellé. 

9. — Anya, gyere . . . onnét a 
szarvastól mondjad. 

10. (Takler:) . . . lehet, hogy nem 
is tréfadolog, a boszorkányos 
erdő ott terpeszkedik a tölté-
sen túl. 

11. (Lackó) Most akár el is alud-
na már. 

12. Taklerné a kialudt tűz mellől 
néz az urára 

13. A mozdulatlan békák egy-
szerre zendítenek rá a kubik-
gödrökben 

Mészöly novellája három (nem újlatin nyelven írt) alkotással van 
szoros kapcsolatban, Arany erőteljes népi realizmusával, a magyar nép-
mese szürrealizmusával és Ady látomásos szimbolizmusával. Novellájá-
ban ezek az elemek új minőségrenddé alakulnak át: realizmus, szürrea-
lizmus és szimbolizmus egymást gazdagítva a mészölyi objektív jelké-
pesség együttes kifejezőeszközévé válik. 

Irodalomelméleti tanulsága is van ennek a formai bravúrnak. 
A Csöndes délután egybeolvadó jelentésrétegei (művészien cizellált 

borostyánkőbe zártan) azt is szemléltetik, hogy a mai kor idill-nélküli, 
ellentétektől szabdalt világa nem ábrázolható hitelesen a múlt századi 
és a századunkban is továbbélő népi-népies realizmussal, nem fejezhető 
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ki a népmese „lineáris" szürrealizmusával, s a látomásos szimbolizmus 
romantikus felnagyításaival sem (Ady kezdősora: „Az Égből dühödt 
angyal dobolt / Riadót a szomorú földre"). A mai kor hasonlíthatatlanul 
bonyolultabb az elmúltaknál, a szocialista forradalmak célja: a világ 
kommunisztikusan humánus integrálása továbbra is utópia csupán, s a 
megosztott, egymást determináló világokban humanizált emberi közös-
ségek helyett uniformizált tömegtársadalmak alakulnak ki, a szélrózsa 
minden irányában. (Lukács György Madách-bírálata metakritikai újra-
olvasás tárgya lehetne.) Átmeneti kornak nevezett tudathasadásos ko-
runk írójának éppen ezért a Világ kicsiszolt törmelék-darabját, a logi-
kát, az Emberből kicsiholt etikával párosítva a megismerés szolgálatá-
ba kell állítania. A művészet eszközeivel, tehát szabványosítás nélkül. 
S a huszadik század háborúiból, diktatúráiból okulva, vagyis önáltatás 
nélkül: a mindentudó tizenkilencedik század serdülőkori önbizalma nél-
kül. Anélkül, hogy azt hinnénk, már felismertük a lényeget, de a mind 
teljesebb, tehát minél elfogulatlanabb megismerésre törekedve. 
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