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Az árulás elviselhetetlen szordínója

Mészöly Miklós: Sötét jelek. 2. kiadás. Jelenkor Kiadó, Budapest, 2019.

Mészöly Miklós első, 1948-ban kiadott novelláskötete után kilenc évig le volt tiltva a közléstől (mint 
annyian az újholdasok és a pártállami propagandát fújni nem hajlandók közül, ő is csupán gyermekeknek
szóló irodalmat publikálhatott – az irodalom akkori hivatalnokai azt képzelték, hogy ezzel infantilizálják a 
veszélyes elemeket. Hát nem éppen úgy sikerült: ők, a betiltottak dezinfantilizálták a gyermekirodalmat. 
Nyilván, ez is csak egyetlen ok a véletlensok közül, de tény, hogy 1989-ben az egypártrendszernek 
történetesen az a nemzedék vetett véget, amelyik Weöres Sándor, Nemes Nagy, Mándy vagy Mészöly 
verseiből, meséiből tanult magyarul.) A Sötét jelek tehát 1957-ben jelent meg annak köszönhetően, mint
Szolláth Dávid utószavából megtudjuk, hogy a forradalom utáni, lehetőleg nem túl látványos 
vérengzésre koncentráló hatalom nem tudott rendesen odafigyelni az irodalom cenzúrázására. (Elég 
hamar észbekaptak, több könyvet visszavontak, Bodnár György kiadói szerkesztő lemondott, és Mészöly 
újabb kilenc éven át ismét meséket publikált. Ha módjában állt, éhezett is.)

A kötet az életműkiadás részeként 2019-ben jelent meg másodszor, úgy, ahogyan 1957-ben 
Mészöly összeállította, 15 elbeszélés Agyagos utak, és 9 mese Az elvarázsolt tűzoltózenekar címmel, 
nem időrendben, de mindenhol feltüntetve a keletkezési évszámot. A legkorábbi írás az Állatok, 
emberek, 1948-as, első könyvének, a Vadvizeknek megjelenési éve. Ez az első olyan szöveg az 
életműben, amely érinti a mészölyi antropológiát meghatározó háborús tapasztalatot. Mint azt a Szigeti 
Lászlóval készített beszélgetőkönyvben elmondja, Mészölyt nem a háború mint „puszta, lecsupaszított 
téma és históriai tény” érdekelte, hanem a háború előállította „személyes iszonyat és rettenet”. A 
bűnrészesség foglalkoztatta egy életen át, hogy a fronton, fegyverrel a kezében bizonyára ő is ölt. Nem 
keresett fölmentést. Elbeszélései föltárják a mindennapi helyzetekben is megjelenő gyilkos 
diszpozíciókat anélkül, hogy a kínálkozó humanista föloldozást vagy ellágyulást megengedné magának. 

Az ötvenes évek kontextusában Mészöly novellái a realizmushoz képest abszolút újítóak voltak, 
a szorosabb kontextusban, a zsdanovista realizmushoz képest még veszélyesek is, mert mégiscsak a 
valóságról beszélt, a megszelídíthetetlen valóságról. Ha például az Állatok, embereket nézzük a szocreál 
felől, addig még rendben volna, hogy egy réten, hosszú ideje tartó szárazságban gulyát terel egy öreg 
meg egy gyerek, az egyik tehén összeesik, az öreg leüti, hogy ne szenvedjen. De miért kell erről írni? 
Miért van neve annak a tehénnek (Teri)? A szemében „értelem volt, és megrendítő szomorúság”? És ami
utána következik, az a misztifikáció, hogy másnap, amikor a gulya a gyilkosság helyén jár, megőrül, és 
egymásnak esik? Mit inszinuál a szerző? Egyáltalán, miért nem a tejhozamról ír? Ugyanakkor a 
posztmodern szemléletmód se nagyon tudott mit kezdeni ezzel a sztorival, mivel úgy döntött, hogy a 
megszelídíthetetlen valóságról nem vesz tudomást, Mészöly e korai novellisztikáját pedig lezsengézi, 
mint allegóriát. Az utószóban Szolláth utal rá, hogy a mostanában elháríthatatlanná váló ökológiai 
megközelítésnek volna mit kezdenie vele. 



„Végül már nem volt széle, nem volt közepe a tolongó testtömegnek – csak a bika állt 
magánosan a füves térségen, és magasból lezuhantott lábbal tépázta a földet, gyökeréig szaggatva szét, 
amit csak talált.” Eléggé megerőltető feladat volt ezt a részletes leírást valamiféle emberi jelképnek 
átmagyarázni. Mészöly jóval túllépve korának tárgyiasságán, az elioti „objektív korrelatívon”, nem saját 
érzéseit üdvözli a világ dolgaiban, hanem a dolgokat figyeli meg a lehető legaprólékosabban. Nála a 
háború a legártatlanabb létezők, a fák (akik, ma már tudjuk, megmenthetnék a bolygónkat) 
perspektívájából jelenik meg: „A háború csúful megtépte a park fáit, a vadhajtások annyi év után sem 
tudják elkendőzni a régi sebeket.” 

Mészöly meglátta a vágóhídak működésében a mindennapi háborús lelkületet, amiről jóval 
később a Nobel díjas J.M. Coetzee ír Elisabeth Costello (2003) című regényében. Egészen más ez, mint a 
jól ismert Az ötös számú vágóhíd Kurt Voneguttól, Coetzee-nál és Mészölynél a vágóhíd nem metafora. 
Ahogyan Zilahi Annánál A bálna nem motívum. A stiglic című elbeszélésben egy Lajoska nevű kisfiú 
avatja be csapatuk titkába a messziről jött, szép, sárga esőkabátos nőt (és az elbeszélőt), hogy még 
tizenhárom év, és akkor megszűnik a vágóhíd, mert az öt gyermek sorra ellopkodja onnan a bárdokat, 
csontzúzó kalapácsokat, és egy elhagyott, omladozófélben lévő kastélyban múzeumot rendeznek be; 
addig is a Lajoska apja által ellopott húsokat eltemetik. 

Aztán Lajoska hallgatását megvásárolják a szülei egy lopott stigliccel. 

Az árulás az, ami Meszöly e kötetében valahogy mindig beszivárog az emberek közötti 
közlekedésbe. Alig is észlelhető. Például a Vadászat című remekműben (következő inkarnációja 
Esterházy Péter Fuharosokja) évről évre visszajárnak egy faluba a városi fejesek nyulakra lőni, a 
helyieknek meg az jut, hogy elszállásolják őket, mulatságot szervezzenek és okádásig egyék a lelőtt 
állatokat. Nekik tilos vadászni, de van egy titkuk, méltóságuk garanciája: „A Nyúl nekünk tilos, de miénk a
Piros.” Piros egy csodaszép madár. Idegenek előtt nem mutatkozik. Aztán jön a főnök a terepjárójával, 
maga mellé parancsolja a falu bíráját, és addig autókáznak, míg Piros meg nem jelenik. A bíró 
próbálkozik, hogy ne adja ki a titkos madarukat, de már az, hogy a kocsiban ő is ott ült, a madarat 
bizakodóvá és óvatlanná tette. Aznap a madarat tálalják fel a falu művelődési házában, a bíró 
összeroppan, senki fel nem ismeri, ő maga sem, egyetlen mondatot motyog: „én már nem vagyok bíró”. 

Az észrevétlen, jószándékú árulás okozta skizofréniát Mészöly összefüggésben láttatja a háborús 
bűnrészességgel, az Agyagos utak úgy kezdődik, hogy a bajtársakat kéri, tanúsítsák, hogy „szelíd és 
szótlan voltam mindvégig”. Aztán a történet arról szól, hogy képtelen kimászni egy Ivanics nevű orgazda 
meg agresszor társaságából, jóllehet álmai is figyelmeztetik, a lány is mondja, hogy fél. Két vékonyka 
cipősarka kidudorította a zsák oldalát amikor az elbeszélő és a gyilkos gazda a gödörbe dobták.

Mészöly mikrorealizmusában tisztábban jelenik meg a pszichés állapot, mint azt bármiféle 
lélektani realizmus képes lenne érzékeltetni. Módszerét A stiglic című elbeszélésben myse en abyme-
ként egy festő szerepében érzékelteti (joggal juthat eszünkbe Ottliknál a Las Meninas funkciója, ami az 
Iskola a határont nagy mértékben megkülönbözteti a Továbbélőktól), aki szimultanista tébolyról beszél 
és Hieronymus Boschról, mint mesteréről. A meséket ez a boschi technika köti össze az elbeszélésekkel.



A mesékben nem kell eldönteni, hogy fehér cédrus vagy fiú, mindkettő ugyanaz a létező; 
kecskegida és lány, mindkettő ugyanaz a létező. A szegényember nem gazdagodott meg, hanem irigy és 
gonosz lett, és megőrült, a magára hagyott gyereknek egy felhő szelte ketté a szívét, aztán szertefoszlott.
Hogy mennyire nem domesztikált Mészöly meséinek a világa, elég jól érzékelteti, hogy például Az 
elvarázsolt tűzoltózenekart olvasva folyton Krasznahorkai Sátántangója járt az eszemben.

Mészöly későbbi életműve alig pár lehetőséget használt fel a Sötét jelekben kidolgozott 
prózapoétikákból, látásmódokból. De nem vesztek kárba, olyan egymástól totál eltérő pályatársainál 
láthatjuk viszont őket, mint a korábban említett Esterházy és Krasznahorkai mellett Bodor Ádám ( a 
telep, a szenvtelenség, a hatalom obszcenitása) vagy Nádas Péter (homoerotika, perspektíva-váltások, 
állatokhoz viszonyulás stb.) Nem tudom, szólt-e már valaki, de én most vettem észre: az Iskola a határon
sem így nézne ki a Sötét jelek nélkül. Ottlik híres mondása, miszerint az író „csak egy ürge” talán burkolt 
kóved, annyi, hogy Mészölynél az ürge konkrét volt, és a betanított sólymok eleségének szánták.


