
gatottban Schlosser József nevére bukkanhatunk – valószínûleg az FTC és az MTK
tizenháromszoros magyar bajnok, hétszeres gólkirály futballistájáról, Schlosser Im -
rérôl van szó. Ráadásul a sorvégi elválasztás is hibás: a felsorolásban a vezetéknév
„Sch-losser” (A8E.) alakban található.
Mindezeken túl azonban Az utolsó meccs akár valódi közönségsikert is arathat,

hi szen olyan létezô olvasói igényt elégíthet ki, amely fogékony egyrészt a nemze-
ti futballnosztalgiára és -romantikára, másrészt a futballnak mint létértelmezô tevé-
kenységnek a bemutatására. Az elbeszélésekben többször megjelenô „döbbent
csönd” katartikus, már-már erotikus élménye is arra utal: a futball misztikája sokkal
tá gabb jelentésárnyalatokkal dolgozik, mint az egyetlen nézôpont felôl belátható
lenne. (Kalligram)

NÉMETH ZOLTÁN

Egy anya regénye
FINY PETRA: MADÁRASSZONY

Finy Petra Madárasszony címû regénye új szakaszt nyitott írói pályáján: a koráb-
ban megjelent mesekötetek után felnôtteknek szánt témával és szövegalakítással
je lent meg a B0AB. évi könyvhétre. A szakaszhatár érzetét látszik megerôsíteni a
borító belsô részén elhelyezett ajánlószöveg is a szerzô „elsô regényeként” aposzt -
ro fálva a kötetet. A debütálás tényét hangsúlyozó megfogalmazást a hátsó borító
bel sô fülszövege árnyalja, amely immár „elsô felnôtt regényt” említ, és számot ad a
B00F-ban megjelent Histeria grandiflora címû verseskötetrôl (Fiatal Írók Szö vet sé -
ge) és a B008 óta különbözô kiadóknál napvilágot látott tíz gyermek- és ifjúsági
kö tetrôl is. 
A kritika sem feledkezett meg a szerzô elôéletérôl, és korábbi mesekönyveihez

ké pest a felnôttirodalom felé tett elmozdulás jegyében értelmezte a Madárasszony
cí mû kötetet. A recenziók nagy része kiemeli a történet alakításában elôforduló
cso dás elemeket, melyeket egyértelmûen a korábbi mesekötetet örökségének te -
kintenek. A kötet értelmezésében két szempont érvényesül párhuzamosan: egy-
részt a meséktôl való szándékos, mind a kiadó, mind a szerzô részérôl kommuni-
kált elfordulás, másrészt a mesei elemek továbbélése. A meseszerûség kizárólag
Bö bebúhoz, a vajákos boszorkány alakjához kötôdik, aki elmeséli a csíkkirály tör-
ténetét (Csíkkirály), aki megbabonázta a testvérét, mert az nem dobta vissza a
tóba. Ebbôl a tragikus találkozásból indul az elbeszélô nagyanyjának története: a
vajákos asszony minden varázstudását latba vetve sem tudott segíteni testvérén,
aki belehalt a szülésbe. Böbebú csupán a gyermek életét tudta „kivajákolni” a szel -
le mekbôl, és egy hollót küldött az újszülött táplálására (Tengelic), akit a madár
egész életében védôszellemként kísért. Bár a történet fontos hátteret biztosít a
madarász anya szenvedélyének megértéséhez, a csodás elemek nem épülnek be
szer vesen a szöveg világába, így a fejezet inkább mesebetétként funkcionál. Szô -
nyeg-Szegvári Eszter recenziójában (prae.hu) a mese „félresikerültségét” emeli ki,
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mintegy hangsúlyozva, hogy a felnôtt regénybe átörökített mesefabula éppen azért
nem mûködik jól, mert a transzpozíció közben elveszítette szerves kontextusát. 
A Madárasszony fogadtatásának második kerete az emlékezô regényként törté -

nô azonosítás, hiszen a történet kiindulópontja az elbeszélô, Linger Lea elhatározá -
sa, mely szerint össze akarja gyûjteni az öngyilkosságot elkövetett édesanyjáról
szó ló emlékeket. A bevezetô fejezetben a lány festés közben ismeri fel az emléke-
zés kezdôpontját: „Aztán megfestettem az eget túlhígított kobaltkékkel, a felhôket
pe dig a papír saját fehérjével, és hirtelen emlékezni kezdtem. Húsz évig volt halott
az agyam. Pontosan annyi ideig, amennyi ideje az anyám is halott.” (9.) Az elbe -
szé lés szerint az emlékezés öntudatlanul indul be, majd sorra jönnek elô a gyer-
mekkori emlékek, melyeket az öngyilkosság okozta trauma mindeddig a tudatta -
lan ban tartott. 
A könyv elsô részében (Linger Lea emlékei) sorra megelevenednek a madár-

imá dó édesanyáról szóló gyermekkori emlékek, melyek a depresszióban szenve-
dô nô állapotától függôen egyrészt egy gondoskodó, másrészt egy önmagába vég -
ér vényesen bezárult anyafigurát mutatnak be. A történetek többségében azonban
az anya szeme elôtt csak egyetlen cél lebeg: a madarak felkutatása, becserkészése,
ta nulmányozása és meggyûrûzése. Az életét kitöltô egyetlen és hatalmas szenve-
dély mellett nincs helye sem a férjének, sem a lányának, így a gyermeki nézô-
pontból elmesélt történetek mindig a mellékszereplô történetei, aki sokkal inkább
meg figyelôje és elszenvedôje az eseményeknek, semmint alakítója vagy fôszerep-
lôje. Nem jelent kivételt az egyetlen igazán boldog emléket felidézô Halálfejes
szen der címû fejezet sem, melyben a kislány negyedik születésnapján az anyai fi -
gyelem középpontjába kerül ugyan, hiszen Lili mindent megtesz, hogy igazán em -
lékezetes és felejthetetlen ajándékot, egy ritka lepke bábját adja lepkerajongó lá -
nyának. Az anya születésnapi performansza, melynek során elôadja a „teljes me ta -
mor fózist”, ahogy a hernyóból elôbb báb, majd lepke lesz, mégis sokkal inkább
szól a játszó anyáról, mint a nézô gyermekrôl. A gyermeki nézôpontból, jelen idô-
ben elmesélt emlék mellé múlt idejû értelmezés is társul, melyben az elbeszélô az
anya-lánya kapcsolat diskurzusába helyezi a történteket: „A születésnapi meglepe-
tés alapján úgy tûnt, mintha teljesen egészséges anyám lenne. Aki nem hektikusan
sze ret, akkor, amikor eszébe jut. Hanem mindig. És mindig ilyen intenzitással.”
(B9.) Az anyához kapcsolódó gyermekkori emlékek elfogytával az elbeszélô im -
már tudatosan dönt az emlékezés szükségessége mellett, és sorra felkeresi az any-
ját egykor körülvevô családtagokat és barátokat, hogy összegyûjtse az ô emlékei-
ket. A másodkézbôl származó, az emlékezô múltbeli és jelenbeli nézôpontját egya-
ránt tartalmazó emlékeken keresztül tárul fel Linger Lili, az anya élettörténete a lá -
nya elôtt. Az emlékezôk vállaltan szubjektív elbeszéléseibôl kirajzolódik az anya
éle te születésétôl kezdve a gyermekkorán, az albérletben töltött gimnazista éve-
ken, a sorozatos pszichiátriai kezeléseken át az elsô férjjel való találkozásig, az
uta zásokon, a madarász kalandokon keresztül a boldogtalan második házasságig
és egészen az önként vállalt halálig. Az elbeszélôk közel azonos lehetôséghez jut-
nak, így többen is beszámolnak egyetlen eseményrôl, de az alternatív diskurzusok
nem oltják ki, inkább kiegészítik egymást. A szubjektív emlékek ciklusokba ren-
dezôdnek, és nem társul melléjük objektív tárgyi bizonyíték, amely igazolná vagy
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felülírná az adott elbeszélést. Az egyetlen kivétel az abortuszról szóló kórházi zá -
rójelentés, amely a rajta szereplô dátummal alátámasztja az elsô férj által csak gya -
ní tott terhesség tényét. A lány nem törekszik az egymásnak ellentmondó Lili-ké -
pek közötti választásra, nem veti össze az elbeszélt eseményeket tárgyi bizonyíté-
kokkal, ilyen értelemben nem folytat nyomozást. Az elbeszélô nem azzal a céllal
gyûjti az emlékeket, hogy általuk hozzáférjen az objektívnek tételezett múlthoz és
a leírhatónak, megismerhetônek vélt anyához, hanem az anyáról való beszéd hall -
ga tásában érdekelt, hogy az anyával való együttlét illúziójában részesülhessen
(„Márpedig nekem emlékekre van szükségem. Anyám ezt csinálja. Anyám azt csi -
nál ja. Mindegy, hogy mit. Csak anyám csinálja.” F9.).
Az emlékezô regényként történô meghatározás és az anya-téma középpontba

he lyezése ellenére az értelmezô olvasók mindeddig nem kísérelték meg anyare-
gényként definiálni a kötetet. A magyar irodalomban jelentôs hagyománnyal ren -
del kezik az aparegény mûfaja, amely a családregény ellehetetlenülésének nádasi
bejelentésével párhuzamosan született meg. A családregény „felbomlásához” kap-
csolódóan az apa figurája és az apa-fiú kapcsolat került elôtérbe mind a zsidó-
keresztény hagyományban betöltött hangsúlyos szerep, mind a Kádár-korszakkal
mint erôsen paternalista rendszerrel való szakítás okán. Az aparegények többségé-
ben az anyák és nagyanyák elsôsorban a hiányzó apa pótlására képtelen, kívülál-
ló szerepet töltenek be. Nádas kisregényében is csupán akkor kerül elôtérbe a
nagyanyai szólam, mikor a nagyapa halálával végképp lehetetlenné válik a nagy-
apa-fiúunoka közötti hagyomány-átadás. Finy Petra regénye azonban olyan nyil -
ván valóan koncentrál az anya-lánya vonatkozásra, hogy érdemesnek tûnik meg -
vizs gálni az anyaregényként történô értelmezés lehetôségeit. Az értelmezés szük -
ség szerûen a nagy hagyománnyal, ám jóval kisebb definíciós bázissal rendelkezô
aparegényhez képest tételezôdik. A definíciók többsége egyetért abban, hogy egy
adott szöveg aparegényként való azonosítása egy hiányzó, láthatatlan és éppen
ezért megközelíthetetlen apai alakon és a vele valamilyen viszonyt kialakítani
akaró fiú alakján nyugszik. A távollévô (halott) apával való interakció lehetetlen-
sége szervezi az aparegények szövegét. 
A Madárasszonyban a halott anya utáni kutatás rendeli egymás mellé az emlé -

ke ket, mely esetben az öngyilkosság mint halálforma kiemeli az anya akaratlagos
el fordulását a lányától. Az aparegények másik jelentôs mozzanata a családon belül
apáról fiúra öröklôdô fizikai tulajdonságok és szokások átvételének hol tudatos,
hol öntudatlan formája. A szöveg hangsúlyozza anya és lánya külsô („A fekete ha -
jammal és a bokorszúró csontjaimmal hasonlítottam rá.” B7.) és belsô hasonlóságát
is. A szenvedélyes madarász anyának lepkerajongó gyermeke született, amivel
kap csolatban az elbeszélô sokkal inkább az öröklôdés jelentôségét emeli ki, sem-
mint a tanult viselkedést („Már egész kicsi koromban kijött. […] A lepke majdnem
ma dár. Azok meg a kedvencei. Úgyhogy szinte anyja lánya.” B7.). Míg az apa-fiú
kapcsolat a kulturális-szellemi tradíciók átadásának csatornája, az anya-lány reláci-
ót sokkal inkább a testi-érzéki öröklôdés helyeként definiálhatjuk Finy Petra regé-
nye alapján. A Madárasszony kerettörténetének jelentôs pontja, hogy az elbeszélô
lány képtelen teherbe esni. Az anyává válás iránti vágy egyre erôsödik a halott AA9



anya utáni kutatás elôrehaladtával, míg végül a lány az anyja elsô férjétôl esik
teherbe (Ultrahang), akinek gyermekét az anya korábban elvetette. A lány ily mó -
don anyja helyébe lép, és beteljesíti azt, amire Lili nem volt képes. Az anya emlé -
ké vel való számvetés mintegy lehetôvé teszi a régóta várt gyermek megfoganását.
A gyermeklétbôl az anyalétbe való átlépés visszamenôleg nem írja felül az anyát-
lanság tapasztalatát. Ezen a ponton a szöveg többet bízhatott volna az olvasó érzé-
kenységére, ugyanis az érzelmek direkt felszínre törése erôs stílustörést okoz:
„Amit már csak a saját gyermekem szenvedélyes ölelése gyógyíthat meg, ha egyál-
talán valaha is kigyógyulok abból, hogy akkor sem volt igazán anyám, amikor még
életben volt.” (CAB.) Az anyátlanság tapasztalata szintén anyai ágon öröklôdik, hi -
szen az anyai nagyanya a szülôágyon halt meg. 
Az aparegények kapcsán gyakorta felmerül a nevelôdésregényként történô ér -

telmezés lehetôsége is – az apai alak utólagos megformálása és a viszony tisztázá-
sa során Lengyel Péter Cseréptörésében (A978) például egyre inkább erôsödik, vé -
gül megszilárdul a fiú identitása. Finy Petra regénye esetében a lány kutatásának
kezdôpontja az akaratlanul beinduló emlékezés, amelyet késôbb tudatos kér -
dezôs ködés és anya(g)gyûjtés követ, ahogy a bevezetô fejezetben említett „halott
agy” mûködésbe lendül. A pszichológus apai nagyanya megjegyzése („Elmesélek
néhány olyan emléket, ami közelebb hozhatja anyádat hozzád. Vagy önmagadat
ön magadhoz, mert ha jól sejtem, inkább errôl van szó”, BDF.), melyet az elbeszélô
nem kommentál, azonban erôsen leegyszerûsíti az identitásképzés folyamatát. Az
em lékek felkutatása során az is kiderül, hogy az apai nagybátyja a valódi apja. Így
az anya elsô férje mellett, aki az elbeszélô apja lehetett volna, és majd az ô gyer-
mekének lesz apja, újabb apafigura jelenik meg. A regény végére új önazonosság-
hoz jut az elbeszélô azáltal, hogy az apafigurák elfoglalják helyüket az életében, és
ezáltal mintegy újraírja édesanyja történetét. Az elbeszélés végszavában Lea ígére-
tet tesz, és ezzel megtörni készül a családi kört, melyben anyátlanul nônek fel a
lány gyermekek.
A kötet megjelenésére reagáló kritika másik jelentôs témája a szöveg egészét

átható képrendszer, amely elsôsorban a hazai állat- és növényvilágban gyökerezik.
A kiadói ajánló szerint a „természet nyelvén mesélô” szöveg mind motívumrend -
sze rében, mind képiségében eredeti. A teljes köteten végigvonuló madár-metafora
a szöveg középpontjában álló anya-figurán keresztül terjed ki minden alakra, hely -
szín re és cselekvésre. Az invenciózus természeti képek nem csupán nyelvi lelemé-
nyességrôl adnak tanúbizonyságot, hanem jelentôs háttérismereteket is feltételez-
nek a szerzô részérôl. A természet kiemelt szerepét jelzi többek között az, ahogy a
rö vid fejezetekbôl építkezô regény minden szakasza egy-egy állat vagy növény
leírásából, különleges tulajdonságából indul ki, és a történetek fejezetcímeken
keresztüli azonosítása is az adott élôlény nevével történik. A kötet különlegességét
adó ter mészeti képrendszer azonban alkalmanként „túlfut”, és éppen természetelle-
nessége révén tûnik ki mûviségével és erôltetettségével. Szintén Szônyeg-Szegvári
tér ki arra, hogy a „képileg túlzsúfolt és túlburjánzó” szöveg helyenként parodiszti-
kusan hat. A szöveg erôs képiségébôl fakadó líraisága és érzékletessége azonban a
túl futtatott képek mellett a túlzott didaxis miatt is megbicsaklik idônként. A flóra AB0



és fauna témájában való szerzôi jártasság gyakran ismeretterjesztô szándékkal pá -
rosul, és ilyenkor tanító célzatú definíciókba, magyarázatokba fordul a szöveg: „Éj -
sza kai gyûrûzésre mentünk. Hogy mi az a gyûrûzés? Amikor a madarászok tudo-
mányos okokból hálóval vagy egyéb eszközökkel megfogják a madarakat, meg -
gyû rûzik és elengedik ôket. A madár mehet tovább. Aztán ha egy másik országban
le olvassák a gyûrûszámot, akkor lehet tudni, hogy merre vonul. Ebbôl az életko-
rára és a szokásaira is lehet következtetni.” (B0–BA.) 
A Madárasszony témáját tekintve jelentôs vállalás a fiatal szerzô részérôl, ami-

hez társul egy rendkívül különleges képi világ megteremtésének képessége is.
Ezúttal megtöri a csendet a kortárs magyar irodalomban eddig kevés szerephez ju tó
lány hangja, amely azonban sok tekintetben még kiforratlan, és a Madár asszony ban
inkább csak keresi azt a regisztert, amelyen képes megszólalni. (Libri)

MIKLÓS ESZTER GERDA

Kávét mustárral
LAKATOS ISTVÁN: DOBOZVÁROS

Mivel szólíthat meg egy mai, teljesen átlagos életet élô kisfiút egy ezermesternek
tû nô, habókos öregember, akirôl majd a sok-sok viszontagság közben egyre két -
ség bevonhatatlanabbá válik, hogy bizony ô nem más, mint maga a Jóisten. S mivel
le het ráébreszteni ezt a gyereket arra, hogy a szüleit ki tudja milyen régóta elra-
bolták és gumibábukra cserélték, mint ahogy elôbb vagy utóbb vele is meg fogják
tenni? A családhoz betoppanó öregember a szülôk által felkínált kávét mustárral
ké ri, amit a szokatlan párosítás ellenére gumianyu robotszerûen és rezzenés nél-
küli arccal teljesít. Ekkor egy pillanatra máris cinkossá válik az öreg és a kisfiú. S
ez zel a jelenet drámaiságát a humor és a irónia fel is oldja. A meseregény elsô, A
cse regyerek címû fejezetében így leplezôdnek le a gumiszülôk, amit csak nyomaté -
kosít, hogy az öreg egy laza mozdulattal keveset leenged gumianyuból a derekán
levô szelepen keresztül. A kiáramló levegô sistergését követôen megkarcsúsodik
gu mianyu, amit gumiapu gépies bókolással nyugtáz. 
Bizonyára már sokan tudják, Lakatos István Dobozváros címû könyvének kez -

dô képsorait és fôszereplôinek alakját idézik e sorok. A meseregény az utóbbi
évek egyik legnépszerûbb, nagy visszhangot kiváltó gyermekkönyve, ami Nyulász
Pé ter Helka címû regénye mellett B0AB-ben elnyerte az IBBY nemzetközi rangot
je lentô Az Év Gyermekkönyve B0AA díját.
A Dobozváros egy klasszikus szabadulás- és szabadítástörténet, a jó és a go nosz

harca. Fôszereplôje Zalán, egy 8-A0 év körüli kisfiú és Székláb, a titokzatos öreg -
ember, aki magával viszi a másolatszüleivel maradt gyereket, hogy legyôzzék Do -
bozvárost és kiszabadítsák a foglyokat, így Zalán igazi szüleit is. Már a kezdô kép-
sorokból sejthetô, hogy korántsem szokványos a történet. A könyv több mint C00
oldalán tobzódnak a különleges kalandok és meglepô fordulatok. Egy igazi hu -
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