
„A jelenkori magyar irodalom egyik leg-
különösebb, rétegezett prózavilágának, 
fiktív univerzumának megalkotója Mé-
szöly Miklós.”

(Thomka Beáta)

„A mészölyi szövegek által megnyitott 
világok mesei világok: egy olyan világlá-
tás mutatkozik meg bennük, ami a maga 
rend-kívüliségével mesei dimenziókat 
nyit meg az olvasó számára. Mészölynél 
hétköznapi világunk alakul át mesei vi-
lágrendbe illővé. Lehet mesébe illeszke-
dő, eddigi világtudásunktól idegen a be-
teljesületlen, ám mégis boldog szerelem 
és a beteljesült, de mégis boldogtalan sze-
relem; az egyes létmódok közötti párbe-
széd; vagy az iszonyú szépségű pusztulás.”

(Lovász Andrea)

Író, könyvei a mai magyar próza kiemelkedő alkotásai.
Jogászdoktori végzettsége után a második világháború alatt egy évig frontka-
tonai szolgálatot teljesített, hadifogságba esett. Ezt követően számos munka-
helye volt, 1947-től dolgozott először lapszerkesztőként. Írásai az 1940-es évek 
végétől jelennek meg.
Az életmű gerincét elbeszélések, novellák, kisregények alkotják. „Kicsiknek és 
nagyoknak” szóló munkái között vannak mesegyűjtemények (Az elvarázsolt 
tűzoltózenekar, A pipiske és a fűszál, A hiú cserép-királykisasszony, Hétalvó put-
tonyocska), népmese átdolgozások (Hajnalfia, A tengerlépő cipő) és ifjúsági re-
gény is (Fekete gólya). Összegyűjtött meséit (Mesék. Történetek – kicsiknek és 
nagyoknak) a Jelenkor – Kalligram Kiadó jelentette meg 1998-ban.

„A Duna-erdő felé, ott húzó-
dott le a Szekszárd és Báta kö-

zött épített árvízvédelmi töltés, ott volt apám főmérnök. Emlék-kilátó lehet 
nekem ez, apámék élettörténetének sok fontos mozzanatát szinte egy pillan-
tással át tudtam innen a diófa alól tekinteni, […] kiültem a diófa alá, és pró-
báltam továbbszőni a mesét. Régen voltam itt, jó pár éve már, még egy dió-
fa is megöregedett azóta. Aztán én is kikoptam a fa alól. […] Az egész ilyen 
típusú, itteni tájnak a hangulata elképesztően szép volt ezekben a késő őszi 
hajnalokban, amikor ködkutyák úsztak el a présház ablaka előtt, és a ködből 
lassan leereszkedő őzek meg egy-két szarvas jöttek a lucernásra legelni. Ez 
olyan hallatlanul intim és emberi-állati közelségbe varázsolta át a tájat, hogy 
ha korán keltem föl s ültem le dolgozni, és kinn köd úszott, akkor szinte jele-
nésszerűen buktak elő a ködből őzek, szarvasok az ablak előtt. Ezek már is-
mertek engem. Itt elhúztak szépen a ház mellett meg a munkaasztalom mel-
lett, és mentek át a lucernásba. Volt a moz-
gásuknak egy olyan térképe és rendje; én 
nem zavartam őket, ők benéztek, megálltak 
a gyönyörű agancsukkal, benéztek az író-
gépemre, és ment tovább az élet.”

A hegy meg az árnyéka
Hol, merre, nem tudom, volt egyszer egy hegy, úgy hívták, 

hogy Nagy-Kopasz. A kerek világon nem akadt csúfabb hegy 
nála. Semmi sem ékeskedett rajta, se fa, se bokor, de még egy 
kóró sem, csücskétől a lábáig kopasz volt. Úgy festett, mintha 
mindennap újra beretválkozott volna.

Csakhogy ez nem volt ám mindig így.
Valamikor, hajdanában erdő borította, s annyi madár lakta, 

hogy a népek mind csudájára jártak.
– Mennyi gyönyörűséges fa! – mondták. – Mennyi gyönyö-

rűséges madár!
A hegy hallgatta, hallgatta a sok lelkendezést – de egyelőre 

nem szólt.
Egyszer a hegy oldalából kicsi forrás buggyant elő; már na-

gyon unta magát a sötétben, hát előjött, hadd süsse a nap. Egy-
kettőre takaros patakocska lett belőle, s attól kezdve valahány 
vándor arra járt, mind az ő vizéből ivott, az asszonyok a korsa-
jukat ott merítették meg.

– Csuda víz ez! – mondták. – Csuda víz!
És vitték a hetedik határba. Ez már aztán végképp nem tet-

szett a hegynek. Hogyan, hogy mindenki csak a fákat, madara-
kat meg azt a fecsegő patakot dicséri? Hát nem ő tartja, neveli 
őket? Nem ő görnyed alattuk?

S már durrogott a haragtól, ha valaki jött, és azon álmélko-
dott, hogy ez milyen szép, az milyen szép – s róla meg ennyit 
csak: Huj, de magas! Huj, de meredek!

Mert őneki, a hegynek, csak efféle dicséret jutott.
– Várjatok csak! – morgott. – Majd láttok ti még engem!
És szólt a Szélnek, hogy minden fát, minden bokrot beret-

váljon le róla.
A Szél persze örült, hogy végre akad egy kis neki való munka, 

s álló hétig egyebet se csinált, csak a hegyet csupálta. Elöl-hátul, 
fönt, lent – ahol érte. A fákat tövestül, a madarakat fészkestül, 
mindent elsöpört. A forrást pedig betemette. Ami locspocs víz 
maradt a medrében, azt a nap szárította föl.

A hegy pedig elégedetten pöffeszkedett, mint aki jól végezte 
dolgát. Most aztán – gondolta – senki más, csak ő!

S várta izgatottan, ki hogyan bókol neki.
Hát hiszen várhatta. Se ember, se állat nem kívánkozott a kö-

zelébe, olyan haszontalan földkupac lett belőle.
Csak egy szegény, világtalan koldusember pihent meg a tövé-

nél, hálásan az sóhajtott fel:
– Be jó ez a kis árnyék!
És ott üldögélt estig a kellemes hűvösben.
Nagy-Kopasznak bezzeg nem kellett több. Hát hogyan? Most 

meg az árnyékát dicsérik?
S rettentő dühösen ismét a Szélhez fordult.
– Hallod-e, te Szél! Fújd el az árnyékom, íz se maradjon belőle.
A Szél furcsállta kicsit a dolgot, de azért nekigyürkőzött – 

végre is az a tiszte, hogy fújjon.
S fújt, fújt olyan szörnyűségesen, hogy csakhamar fele ma-

radt a hegynek. Aztán a negyede. Aztán már annyi se. Aprócs-
ka domb lett a hegyből – akkora, mint egy fűben heverő szamár.

Éppen csak két füle nem volt.

KRITIKA
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Csengős bárány
A nagy őszben kicsi sugár egy szál piros virág: ilyen a nyáj-

ban a csengős bárány. Ha nincs sehol nóta, akkor is nótázik, ha 
sötétség ereszkedik, akkor is elvezet a jó úton.

Panaszkodott mifelénk az öreg gubás, hogy farkas kerülge-
ti a nyájat.

S panaszkodott a farkas a világban, hogy a kölykei a csen-
gettyűszótól nem tudnak aludni otthon.

– Csináljak egyet neked is? – kérdezte akkor az öreg gu-
bás. – Ha eljátszanak vele a kölykeid, majd aludni is tudnak.

A farkas csak mordult rá:
– Hozd ide a bárányt!
Az öreg odahívta. Szép kicsi volt. A bundája, mint a hó, a 

nyakán pirinyó csengő.
A farkas újra mordult:
– Szedd le róla! Hadd nézzem, milyen.
A gubás mosolygott.
– Azt nem lehet.
– Miért nem?
– Mert odanőtt. Aki sokáig viseli, ahhoz odanő. De néked 

szívesen csinálok egy másikat.
A farkas lenyelte a dühét. Még egy csengőt? Mikor ez az egy 

is sok! De azért ravaszul rábólintott.
– Várok három napig, de akkorra meglegyen!
Azzal eltrappogott.
Éjszaka azonban lopva visszatért, és elrabolta a szép, csen-

gős bárányt. Hogy ami odanőtt, letépje, s a göndör fehér bun-
dát bepirosítsa.

De minél jobban szaggatta a bárányt, a csengő annál har-
sányabban szólt. Ha vonszolta a földön, akkor is zengett. Ha 
föl-le nyekkentette, akkor is.

S most már a farkas csapott zenebonát, nemhogy aludni 
hagyta volna féltett kölykeit.

„Egye meg – gondolta – csengőstül-bundástul? De mi lesz, 
ha benne csengettyűzik tovább?”

S úgy döntött, hogy a bárányt darabokra tépi, a világba szét-
hordja, és csengettyűstül elássa. „A föld alól csak nem szól!” 
– gondolta a farkas.

És megcselekedte. Aztán mosolyogva hazatért.
Kemény tél borongott el, míg kitavaszodott. A csupasz ágak 

átszúrták a ködöt; csupa feslett gyolcsing, foszló pántlika, nem 
volt, ki feltűzze. Az öreg gubás is bénán gunnyasztott. Újat a 
régi helyébe? Csak a régit siratta.

Így érkeztek meg a nagy esők, a jégolvasztó szelek.
Egy nap aztán, ahol a csengős martalékot elásta a farkas, 

gyönyörűen hajlongó, piros csengettyűvirág nőtt ki a földből. 
Kinőtt, és odatartotta magát a szélnek. Kicsike volt, de a hang-
ja annál bátrabb. S ezt már az öreg gubás is meghallotta, az 
egész nyáj fölfigyelt. Egyszeribe mind fölkerekedtek, a virágot 
megkeresték, és egy szép növendék bárány nyakába odaakasz-
tották. Olyan volt a bundája, mint a hó, mely a boldogságtól 
mindjárt elolvad.

Azt beszélik mifelénk, a farkas még sokáig panaszkodott a 
világban, hogy a kölykei csak úgy tudnak aludni, ha a csen-
gettyűszót hallják; s dühében széttépte édes kölykeit. Azóta 
egyedül, kiverten bódorog a fogatlan ordas – az édeseit kere-
si, és bárányok etetik.

„Számomra a legnagyobb rej-

tély a pohár víznek a rejtélye, 
mert az már nem leplezhe-
tő le. A legnagyobb rejtély 

a fény, mert a fényt nem tudom 

átvilágítani. A sötétség egy na-

gyon egyszerű dolog, meg kell 

találnom a technikát, a lámpát, 

amivel bevilágítom, így le van 

leplezve, mint ahogy egy rejt-

vény meg van fejtve. A legna-

gyobb rejtély az egyszerűség, 
egy pohár víznek az egy-
szerűsége. Itt kezdődik va-

lahol a csoda, a napfényben.”
„Őszintének kell lenni, őszintének és következetesnek a belső fölismeréseinkhez. Az őszinteséget az írónak komo-lyan kell vennie, nem válthatja át aprópénzre.”

„Mészöly Miklós ifjúsági regényének kis-
kamasz főszereplői a nyári vakáció és az 
első szerelem nagy kalandját élik át vala-
mikor a háború előtt egy Duna-menti köz-
ségben. Az Ádi és Zicska saját kezűleg raj-
zolt térképén feltüntetett szőlőhegyeken 
és ártéri erdőkben, kisvárosi vendéglők-
ben és kovácsműhelyekben, falusi bakter-
házakban, csőszkunyhókban és pákászta-
nyákon kisemberek hétköznapi élete zaj-
lik. Ugyanakkor mindent és mindenkit a 
legendát vagy fantasztikumot sejtető titok 
aurája leng körül. 
Mítoszi mintát követnek a regény gyer-
mekszereplői is, amikor csónakba száll-
va útra kelnek, hogy megszerezzék a feke-
te gólyát. A csodás madarat egy pillanatra 
talán sikerül megpillantaniuk, de a Duna 
hirtelen áradása elsodorja őket, és küzdel-
müket a természet erőivel a valóságban 
kell megvívniuk. A regény végére minden 
titokzatos körülmény hétköznapi magya-
rázatot kap, ám ez csak annyit jelent, hogy 
maga a valóság talányos és varázslatos.” 
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