
Mészöly Miklós:
Merre a csillag jár

Mészöly Miklós hatodik elbeszélésköteté
ben a kötetnyitó "mese" és a kötetzáró
hosszabb "versféle" között 11 elbeszélést
találunk, 3 ciklusba rendezve. A középen
elhelyezett novellák már megjelentek az
1979-es Szárnyas lovak című kötet azonos
című ciklusában. Mészöly most újra mérle
gelve ezeket az írásokat a Szárnyas lovak'
helyett a Lesiklást emelte ki, sőt kihagyta
az akkor cikluszáró Szenvtelen följegyzése
ket; újabb elbeszélései közül pedig a Fakó
fosz/ányok nagy esők évadján és a Merre a
csillag jár? kerültek előtérbe azáltal, hogy
egy-egy ciklus cím ét adják meg. Ez utóbbi a
novella kereteit túllépő szerkezetével, és
főleg a szövegfoszlányok kaotikus súrújé
ből kibomló belátó megnyugvás kifejezésé
vel a Megbocsátásra emlékeztet. És mintha
nemcsak a kérdőjel nélkül a kötet címét
megadó elbeszélésben, de az egész kötet vi
lágában -a továbbra is jellemző "szenvtelen
feljegyzések" sivárnak tetsző tájain - vala
hogy melegebb lenne, mint korábban.

Nézzük csak. Az Ahol a macskák é/nek cí
mű elbeszélésben - egy fedéllap nélküli,
hiányos könyvből, melynek sem a szerzője,

sem a címe nem állapítható meg - Tóth fő

könyvelő többször is elovassa az alábbi pár
sort: "Az éjszakában fény villan fel: egy
deszka megvilágítódik, egy kutya reszket,
egy ember tűnődni kezd. Három változata
a létnek; s hiábavaló fáradozás, hogy egy
nek lássuk őket." Ezek az írások éppen azt
állít ják meggyőzően, hogy a hiábavaló fára
dozás nem a csüggedésre ad okot. Ahogy a
Merre a csillag jár? narrátor-hőse gondol
ja: " ... ami történik, úgyis beilleszkedik
valami nagyobb egészbe ..." Ha nincs is
meg az a képességünk, amellyel meglátha
tó a káoszban a rend, de megvan az a ké
pességünk, hogy ezt érezhetjük. Ami értel
metlennek látszik, az lehet, hogy csak a mi
szemszögünkből be nem látható értelem
alapján működik. Nagyon bizonytalanul
láthatunk csak be oda, ahol az igazi titok
van, de hogy nyugtalanító közelségbe ke
rülhetünk hozzá, az bizonyos.

Ha igaz az, hogy a remény valamilyen fo
kozata nélkül nem lehet semmit leírni, ak
kor az ilyen kijelentések, mint: " ... sza
vakkalleírní (amí egyébként úgyis remény
telen) ..." egy magasabb fokozat lehetősé

gét adják meg. Ugyanakkor minden a bizony
talanság körein belül mozog. A bizonyosság,
az már túl van az elbeszélő illetékességének
határán, ám az író mégsem mondhat le a ha
társértések megkockáztatásáról.

Mészöly elbeszélője a Fakó fosz/ányok ...
ban ezzel indítja a történetet: "Nincs szebb
dolog a végeknél" - az Iskola a határon-ra
emlékeztetve az olvasót. l\z író tekintete a
reménytelenségen túli és a bizonyosságon
inneni ,bizonytalan területen kalandozik,
igyekezvén olyan közel kerülni a végekhez,
amennyire ez egyáltalán lehetséges. A szenv
telenséget nem adja fel ezekben az írásaiban
sem; nem a szenvtelenség ellenére, hanem
éppen azáltal képes elbeszélő művészete föl
villantani és korábbi írásaihoz képest talán
jobban hitelesíteni a reményt.

Miután Mészöly (a Film idején) megérez
te a történet felszámolásának kísértését,
azt a kihívást, hogy a végsőkig vitt reduk
dó az epika megszűnéséhezvezetne, újabb
elbeszéléseiben egyre inkább történet-,
gondolat-, utalásfoszlányok 'sűrű hálójába
próbálja befogni azt, ami a szavakon, a ne
veken, a történeteken túl van, amit szavak
kalleírni úgyis (?) reménytelen.

A kavargó foszlányok gyakran olyan lét
helyzetek köré rendeződnek,vagy olyan ál
lapothoz érkeznek el, ahonnan kivételes
szögből tárul fel a világ, és ahonnan nézve
megtörténhet valamiféle illetéktelen bepil
lantás létezésünk titkába (a vízből a tavat
körülzáró sziklákat, az íróasztal mellől egy
barokkos ház tetejét, a tüskekalyibából a
csillagos eget, az idegen kisváros terén Fe
kete Kutya véglegessé merevedett szobrát
figyelve).

Mészöly a kötet írásaiban többször kőr

vonalazni igyekszik saját írói módszerét,
belerejtve ezeket az elméleti fejtegetéseket
az elbeszélések szövegébe. A kötet címadó
írásában egy fizikai-csillagászati szakszót
említ, a parallaxist, amivel talán írásművé

szetének lényeges jegyére is utalni akart.
Parallaxis: a szemlélt tárgy látszólagos el-
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tolódása a látószög megváltozása következ
tében. Miközben az író továbbra sem lát be
mindenhová - megtartja tehát a nem min
dentudó narrációt -, a narrátor látószögé
nek enyhe megbillentésével olyan határ
helyzeteket képes felidézni, ahol felvillan
hat a megnevezhetőn túli világ, és valami
harmónia és nyugalom sejthető meg.

Ez a szeniléletmód összekapcsolódik egy
fajta hagyományőrzésselis. Az ismerős tá
jak által némán őrzött múlt, a történelmi
és családi hagyományok fontos szerephez
jutnak a kötet elbeszéléseiben. És a ma
gyar irodalmi hagyományok: Balassi, Vö
rösmarty, Petőfi, Kemény, Madách, Krúdy,
Babits, Kosztolányi, József Attila idéződ

nek fel a szövegekben.
Ebben a hagyományban gyökerezve

mondja el az író a saját módján, amit az
emberi létezésről tud. Persze nem úgy,
hogy hazáját méri a világhoz, nem is úgy,
hogy a világot méri a hazához, hanem vala
hogy úgy áll a dolog, hogy arról az adott

helyről, ahol élíünk), ugyanoda lehet be
látni, ahová a világ más, talán kitüntetet
tebbnek tűnő pontjairól. "Arra lehetünk
büszkék, hogy a csillagot mindenünnen lát
ni" - olvashatjuk a Magyar novellában.

Gondoljunk csak B. R-re (Bébé), azaz
Bartinai Bartínára, akinek nevét patkányok
kapirgálták ki a lajstromokból, és aki tüs
kekalyibájában jegyezget, és akivel kapcso
latban - miután az író közel egyoldalas te
repleírásban felsorolja a vidék tavainak,
kútjatnak, dombjainak stb. az ősök által
ránk hagyományozott neveit - ilyen soro
kat taláhatunk: "A magányos kémlelő szi
lárd az elhivatottságában, mint a döngölt
fal. Sőt - a bűvölő természetközel. mit el
mélkedései szinteréül kijelölt, olykor még
a kies haza gondja fölé is emelni képes őt:

belátni abba a még nagyobb Miíhelybe,
ahol már mindenek gondja egy kenyérre
kenetik." (Szépirodalmi Kiadó, 1985.)

Károlyí Csaba

Filozófia____l
Lactantius: Az isteni
gondvisel6sröl

A reneszánsz emberei okkal nevezték
"keresztény Cicerónak" L. Caecilius Fir
mianus Lactantiust, az Afrikában született,
körülbelül 250 és 325 között élt, udvari
előkelőséget és mellőztetést egyaránt ki
próbált, termékeny életművetmaga mögött
hagyó írót. Nemcsak csiszolt stílusa tette
hasonlatossá Ciceróhoz, de problémalátó
igényessége, érvelési eleganciája és körül
tekintő példaválasztása is. Kiváltképpen
jól érzékelhetőek ezek a cicerói ",jegyek"
azon a három kisebb lélegzetvételűművön,

amelyeket Adamik Tamás fordításában Az
isteni gondviselésről címmel nemrégiben
jelentetett meg a Helikon Kiadó. A kiadást
jegyzetekkel és utószóval is ellátó, gondos
fordító, Lactantius életművének és korá-

nak alapos ismerője, megindokolja válasz
tását, hogy miért éppen ez a három írás és
nem más került a kötetbe. A keresztényül
dözők halála - mely voltaképpen a keresz
ténység első századainak legelső történeti
jellegű áttekintése - azt beszéli el konkrét
vagy szinte konkrét történelmi események
felsorolásával, hogy Isten a gonoszokat
bünteti, a jókat jutalmazza. Az Isten műve

azt bizonyítja érzékletes leírásokkal, "az
antik antropológia egyik legbecsesebb do
kumentumával", hogy Isten milyen bölcsen
és körültekintően teremtette meg az em
bert. A harmadik, az Isten haragja pedig 
az ógörög filozófiai tanokat önnön észérveik
alkalmazásával cáfolva - azért készült,
hogy elfogadtassa olvasóival: az isteni harag
szükségszerű;a javítás szándéka élteti.
, Aki azonban a korszerű magyarsággal

modern olvasmánnyá tett Lactantius-köny
vet végigolvassa, ráébred, hogy - akarva
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