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humorral két sírlátogatást kreál, és a halott 
költővel a sírgödörben társalog. Emellett a 
matrac-sírban halódó, de változatlanul friss 
eszű költőt is ábrázolja, és elképzeli a látoga
tóival (kiadójával, titkárával, utolsó szerelmé
vel, sőt az istennel) való jeleneteket, nem hi
telességre, hanem abszurd drámaiságra töre
kedve. A jóbi sorsú Heine Jóbbal ellentétben 
örökre pimaszul lázadó, vitriolosan ironikus, 
szarkasztikus, mindennek ellenére meg nem 
alkuvó marad, a halál sem töri le, és Eörsi el
képzelése szerint a sírból is így kiált oda el
lenfeleinek: „Ne is bocsássatok meg soha, korlát
lan barmok!” Nyelvi, irodalmi ízlés szempont
jából igencsak vitatható a két „vicces” sírgö- 
dörjelenet és Heine ilyen stílusú beszéltetése, 
Eörsi mondandója azonban világos: az éles 
elméjű és dacos-harcos szenvedélytől fűtött 
irónia győzelmét hirdeti mindenek felett, 
még az eltipratás és a halál felett is; az egé
szen egyéni, a kulturális, morális, esztétikai 
szokásokkal, megrögzöttségekkel merészen 
pörlekedő szellemiséget ülteti piedesztálra. 
Eörsi méltányolja, hogy Heine nem az istent 
okolta szenvedéseiért, hanem kockázatosan 
élt, és jellemesen vállalta ennek következmé
nyeit. Virgonc, sziporkázó, semmi béklyót 
nem tűrő szellemiségének köszönhetően a 
kínból is hasznot tudott húzni, írja, és élete 
végéig képes volt a játékra, az élvezetre -  és 
az alkotásra. Még állítólagos megtérése sem 
hallgattatta el iróniáját, ironikusan tudott vi
szonyulni még saját mérhetetlen szenvedésé
ből fakadó sóvárgásaihoz is. A jóbi pátosszal 
szemben, melynek skálája az átkozódástól az 
áhítatig terjed, Eörsi a „kínlódva kacagás” 
„disszonáns muzsikáját” emeli ki, vagyis „az iró
nia széles skáláját, az önkínzó hüledezéstöl a blasz- 
fémikus gúnykacajig”. Heine, Eörsi ideálja, 
nemcsak a testi szenvedéseket, hanem az el
lentmondásokat és a szellemi magányt is bát
ran tűrte.

A senkiföldje annak a véghelyzetnek a me
taforája, ahová a világból kitaszított, az élet 
és halál közt vergődő emberek jutnak, aho
vá Eörsi, saját bevallása szerint, csak beku
kucskálhat. Ott minden másképp van, „az élet 
normális törvényszerűségeinek nincs jelentőségük”, 
és előfordul, hogy kétszer kettő öt. Jóbnál, 
mint Buber írja, az élő Isten forgatta ki a tör
vényt, és Jób tudatát antinómia feszíti szét: 
annak ellenére hisz a jogban, hogy Istenben

hisz, és hisz Istenben annak ellenére, hogy a 
jogban hisz; az egységet egyedül csak a hit 
révén őrzi meg. Heinénél a nyughatatlan, 
pogány, végletesen szubjektív szellem forgat
ta ki a törvényt, számára „az igazságot kiverte 
a ragya”, utolsó műveiben azonban kiküzdi a 
görög és a keresztény szellemiség antinomi- 
kus -  esztétikai -  együttállását. A kétszer ket
tő ötöt.

Az ironikus ember számára „minden más
képpen van, és talán még ez a másképpen is más
képpen van, mint másképpen”, írja végül Eörsi. 
Hozzátenném, hogy a hitben megint minden 
egészen másképp van, mint ahogy azt az iro
nikus ember látja, a művészet szférájában pe
dig szintúgy másképp van, mint a hívő meg 
mint az ironikus szemléletében. De hisz Jóbot 
is arra vezette rá az Ur, hogy minden más
képp van, mint hiszi.

Eörsi végső következtetése az, hogy „a 
nagy összefüggések akkor is léteznek, ha éppen nem 
tudjuk megfogalmazni őket. Tehát minden másképp 
van, mint az utolsó két évszázad nagy szellemei 
gondolták, de úgy sincs, ahogy korunk uralko
dó szellemtelensége hinni szeretné”. Ezek szerint 
az ateizmus, a racionalizmus, az individua
lizmus, a felvilágosult, modern irónia, az in- 
tellektualizmus, a baloldali világnézet is reví
zióra szorul, és Eörsi Istvánt is várja a senki
földje.

Radics Viktória

EGY MESE MÉLYRÉTEGEI
Varga Katalin: Tündérforgó. Mesebeli időutazás
a regék birodalmában
Cicero, 1999. 190 oldal, 2900 Ft

1. Varga Katalin nevét minden mai gyerek és 
minden olyan felnőtt ismeri, aki az elmúlt 
negyed században járt általános iskolába, és 
ismeri minden olyan szülő is, aki vette ma
gának a fáradságot ahhoz, hogy belelapozzon 
olvasni tanuló kisiskolás gyermekeinek köny
veibe. Ez a generáció úgy nőtt fel a GŐGÖS 
Gú n á r  GED EO N-on és a Mo s ó  Ma s a  m o s o - 
DÁJÁ-n, mint annak idején a háború előtti 
elemisták Móra Ferenc ZEN G Ő  ÁBÉCÉ-jén.
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Varga Katalin már ebben a két könyvében 
is több célt tűzött maga elé -  könyvét ezért 
multifunkcionálisként méltathatta volna a 
kritika, ha jobban odafigyelt volna -: az olva
sás elsajátíttatásán túl bevezet az állatmese 
modern változatába, amelyben az aiszóposzi, 
babrioszi és phaedrusi állattörténeteket -  
ezekről köztudott, hogy bennük az állatok 
emberi karakterek archetípusai -  felcseréli és 
megújítja új állatszereplőkkel, amelyek ter
mészetesen mai világunk karakterológiájá- 
hoz illeszkednek. Olvasástanítással, az állat
mese műfajának megismertetésével és meg
újításával még nem érte be Varga Katalin: az 
esztétikai fogékonyság felkeltését is megcé
lozta, hiszen a gyermekek számára oly kedves 
alliterációk halmozásával nemcsak a betűre- 
hangra ráismerést segítette, hanem az ősköl
tészet, a népköltészet és a gyermekmondó
kák egyik legfontosabb stilisztikai eszközét is 
otthonossá tette.

Legújabb könyve, a TÜNDÉRFORGÓ sem 
egyszerűen mesekönyv, amint ezt a címéből 
hinnénk, s alcíme, a „mesebeli utazás” sem 
pusztán annak az egy évnek az időtartamát 
tölti ki, ami az évszakok egymásutánja, a ter
mészet életének fordulói, hanem egyben idő
utazás is az emberiség történetének és a mű
velődéstörténetnek a mélyébe.

A mesebeli időutazásban az emberi tudat 
különféle korszakaiból származó rétegek 
épülnek egymásra, a) legősibbként a rítusok és 
a mágikus eljárások emlékei (ilyen például a to
jásrakás mint termékenységrítus); b) a míto
szok mint ezeknek a rítusoknak aitionjai, ere
detmagyarázó mondái, illetve a mítoszok mint 
a világ elvont jelenségeinek antropomorfizált lé
nyeiről szóló történetek (ezeket nevezi Varga Ka
talin a mítoszhoz feltehetőleg a legközelebb 
álló rege szóval); c) a mesék mint a mítoszok fe 
ledésbe merült ősi tartalmainak elbeszélései áttéve 
emberi környezetbe; és végül d) eredeti szépiro
dalmi alkotásként megszólaltatott regék, mondák 
és mesék, amelyek a kötet versanyagát képe
zik, ezek Varga Katalin saját versei.

2. A munkahipotézisként mesekönyvnek 
nevezett alkotás mitikus anyagát (a TÜNDÉR
FORGÓ szóhasználatával: regéket) Varga kü
lönféle népek mítoszaiból állította össze: gö
rög, római, skandináv, germán, finnugor, 
ázsiai népek mítoszai és mellettük a magyar 
mítoszok. Az egymás tartalmait erősítő míto

szok azt a gondolatot hivatottak igazolni, 
hogy a világot rendszerbe foglaló mitológiák 
archetípusai hasonlók, de ez nem valamiféle 
kollektív tudattalan működésének, nulladik 
típusú találkozásoknak, űrbeli lények közve
títő szerepének köszönhető, hanem annak a 
ténynek, hogy az azonos vagy hasonló körül
mények között élő népek gondolatvilága tör
vényszerűen rokon, megtalálhatók bennük 
ugyanazok a képzetek, hiedelmek mitikus 
alakok formájában. így lehet például hasonló 
a görög Héliosz Napszekere a kelta Pirkadat 
szekeréhez és még a mi Göncöl-szekerünk- 
höz is (amit a néphagyomány Szent László 
szekerének mond). A hasonlóságok száma 
szinte végtelen, utaljunk itt csak a mesés tál
toslovak és a magyar mondák lovainak ha
sonlóságára.

3. A cím: TÜNDÉRFORGÓ, az évszakok for
gását jelenti, úgy, amiként azt Tündérhon
ban megélik a tündérek. A cselekmény ma
gának az időnek a múlása, ez egyben a könyv 
főszereplője is, mert minden ennek a folya
matnak a beteljesedése irányában hat. A tün
dérszereplőkkel ezért inkább történik a cselek
vés, mintsem ők cselekednének: az Idő, az 
évszakok hatalma ugyanis még az övéknél, a 
tündérekénél is nagyobb. És itt már sejthet
jük, hogy a tündérek fölé rendelt Idő csak 
azért lehet náluk hatalmasabb, és idézhet elő 
bennük változásokat (a főszereplő Kará- 
csonyfi például egy év leforgása alatt megnő, 
kisfiúból ifjúvá serdül), mert ezek a tündérek 
lényük egyik igen lényeges aspektusából -  
emberek. Mítosz, mese és emberlét határán 
történik minden ebben a könyvben.

A történet röviden ennyi: egy Lucián ne
vű kisfiút (a beszélő nevek igen fontos elemei 
minden mítosznak és mesének, a Lucián a la
tin lux = fény szóból származik, amiként a 
művelődéstörténet sok Luciferként tisztelt 
alakjáé is) Karácsonyfivá választanak, és eb
ben a minőségében utazik téren és időn át 
télből a tavaszon, nyáron és őszön keresztül 
vissza a télbe, Északról Délre, majd ismét 
vissza. Körülötte népes tündérsereg, akik ú t
ján is elkísérik.

Talán a legfontosabb archetípusa a törté
netnek maga a napforduló: a Fény és a Sö
tétség harca, ez az örök párviadal, ami min
den mitológia alapellentéte, amiként egész 
életünk egyik legfőbb alapellentéte is. A
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könyvben a Sötétség urát S zé lá ro sn a k  neve
zik, de ez csak fedőneve igazi lényének, a Vi
h a rö re g n e k , akinek ellentétpárja a F ényöreg . A 
mitikus dualizmus párhuzamait egészen Mo
zart VARÁZSFUVOLÁ-jáig vezethetjük (leg
alább odáig, hiszen a mitologéma kimeríthe
tetlen, de talán az ő műve az utolsó, amiben 
a vallás és filozófia szabadkőműves megfogal
mazásban még az eredeti ősi világképhez, ta
nításhoz nyúl vissza). Mellettük még néhány 
jellegzetes archetipikus szereplő katalizálja a 
történést: a tündérpárok, akikről okosan 
mondja a könyv, hogy minden tündérvilág
nak (azaz minden nép mítoszvilágának) meg
van a maga tündérpárosa. A magyar mesevi
lágból többet is ismerünk: Csongor és Tünde 
(itt gyorsan utalhatunk a könyv ügyes név
magyarázatára, amellyel a „tündér” szó eti
mológiáját adja: 1. tündöklik; 2. eltűnik); Já
nos vitéz és Iluska; Tündér Ilona és Árgirus 
királyfi (akikről el kell mondani, hogy a ré- 
ges-régi görög mítoszból kerültek hosszas és 
bonyodalmas közvetítéssel hozzánk: Árgirus 
királyfi neve ugyanis árulkodik, jelentése: Ar- 
gürosz = görög „ezüst”, az aranyhajú tün
dérlány párja, aki Árgyélus stb. alakokon ke
resztül vándorolt a magyar népmesébe). A 
tündérpárosok rokona még a germán Obe
ron és Titánia.

Lehetnek archetípusok emberi viselkedés
formák is. Morgó törpe szövege édes rokona 
a MICIMACKÓ Fülesének, a mindig méltatlan
kodónak és sértődékenynek; archetípusok a 
sárkányok mint a legyőzött és hasznosítható 
természet erői, s archetípusok az őket legyő
ző ún. kultúrhéroszok is (a legnevezetesebb 
közülük talán Héraklész). Van a magyar 
mondavilágnak is nevezetes sárkánya, aki az 
ecsedi lápon él, s minthogy legyőzése a Bá
thoryak nevéhez fűződik, felkerült címerük
re is. (Itt a jól elhelyezett, odaillő történelmi 
tudnivaló!)

Archetípus még a rózsa, ami Aphrodité fe
hérből vörösre váltó rózsájától Csipkerózsika 
bokráig vezet; a Tejút, amelynek minden nép 
más nevet adott, de mind különleges figye
lemmel tüntette ki: a görög Galakszisz a mi 
Tejutunk előde, de nevezik Tél Hátának, 
Madarak Utjának, Vadászat Utjának és a ma
gyar mondavilágban Hadak Utjának, amin 
Csaba királyfi vonul seregével. Nagyon fon
tos a magyar mitológia egyenrangúsítása más

nagy népek mítoszaival, a nemzeti identitás
tudathoz a másokhoz való hasonlóság tudata 
legalább annyira fontos, mint a tőlük való kü
lönbözésé -  így sem föléjük, sem alájuk nem 
rendelhető, különlegesebbnek vagy értéke
sebbnek sem mondható.

A Bőségszaru egy archetípuscsalád egyik 
tagja, azé az archetípuscsaládé, amely az em
beriség ősi vágyálmát teljesíti be gazdagságot, 
bőséget, élelmet biztosító tárgyak, eszközök 
segítségével. Homérosz aranylábú lányai az 
első ilyen kiszolgáló „robotemberek”, ők ant- 
ropomorf alakban testesítik meg ezt a vágyat, 
a többiek tárgyak: a germán Fródi sóőrlő 
malma, a Grotti édestestvére a finn Szampó- 
nak, a sok-sok mesében szereplő „terülj, te
rülj, asztalkám”-nak. A TÜNDÉRFORGÓ-ban a 
Bőségszaru játszik szerepet mint Tükhé, azaz 
Fortuna-Szerencse tulajdona, attribútuma.

Tükhé, a forgandó szerencse ismét lehe
tőség Varga Katalinnak a nevelésre: az elbi
zakodottság és az ellustulás elleni figyelmez
tetésre.

A szőlő-tündérkirály leírása megnevezés 
nélkül utal Dionüszoszra, az archetípusra: 
kocsiját párducok húzzák, és többféle vadál
lat kíséri. Érdekes archetipikus moduláció a 
Babkirály ünnepének mítosza: a felnőttek és 
a gyerekek szerepcseréje a Bolond-ünnepen 
az ókori Saturnalia szerepcseréjének szelídí
tett változata, ott ugyanis az urak és a rab
szolgák cseréltek szerepet egyetlen napra.

Az archaikus-ősi archetípusok szelídített 
változataiként írja meg Varga Katalin bizo
nyos mitikus feladatok későbbi utódait: a fér
fiakat felnőtté avató próbák kedves modulá
ciója, hogy Karácsonyfinak a jégdárda kiér- 
demléséhez meg kell tennie egyéves köruta
zását. (Ez a jégdárda kései leszármazottja pél
dául Odüsszeusz híres íjának, az Excalibur- 
nak; sőt A CSILLAGOK HÁBORÚJA című film
ben -  korunk talán legnépszerűbb „modern 
mítoszában” a megszerzendő lézerkardnak.) 
A Tündérbirodalom sárkányölései is a kul- 
túrhérosz-feladat örökségei. Az arhaikus rítu
sokban a mágusok, ha hatalmukba akartak 
keríteni valakit, bűvös köröket írtak köréje. 
Ennek szelídített-mesei változatai a könyvben 
dr. Szapora Szilveszter mágus és nagymester 
bűvös körei, illetve Karácsonyfi hókörei (a 
hókör a bűvös körnek nemcsak szelídített és 
kedves, de egyenesen költői modulációja).
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4. Egyébként sem tanulság nélkül való, ha 
számot vetünk azzal, milyen mitikus elemek 
milyen mesei elemekké szelídültek. A görög 
mitológia óriásaiból (titánok, gigászok, héro
szok) lettek a mesebeli óriások, s a mi köny
vünk óriásgyerekét sem véletlenül nevezik 
Gugesznek (a gigász szó eredeti görög alakja: 
gigász, amit már az ókorban is szívesen he
lyeztek -  szójáték gyanánt -  a hatalmas kin- 
csű Gügész mellé). A mitikus nimfák vízi, nö
vényi, helyi félistenek voltak, legfőbb tulaj
donságuk az alakváltoztatás. Belőlük lettek 
az eltűnni és elváltozni képes tündérek. A gö
rög mitológia antropomorfizált fényistene, a 
fénylő villámok atyja, Zeusz ebben a mesében 
Fényöreg lett. A mítoszban léteztek bizonyos 
redukált létezésű (apró termetű, csökkent lé
tű) lények: mómoszok (itt a könyvben Momó 
lett!), csuklyás kis alakok (genius cucullatu- 
sok, ők voltak az elhaltak szellemei), belőlük 
váltak a mesebeli manók, törpék, akik tehát 
nem véletlenül élnek a föld alatt, s mint a 
Hófehérke-meséből meg a belőle készült ka
barétréfából is tudjuk: „A  törpék a bányában  
do lg o zn a k !”

A mítoszbeli égig érő fák-világfák ebben 
a mesében égig érő szállodává változnak. 
S közismert, hogy a mitikus világfák az alvi
lágtól (gyökerek) az égig (istenek lakhelye) 
terjedtek a létezés minőségének hierarchiáját 
jelképezendő; ebben a hierarchiában az em
ber bizony legfeljebb a törzset, a közbülső he
lyet foglalhatta el. A világfa rokonai -  meg
jelenési változatai a Tetejetlen Fa, az Égigérő 
Fa stb. (Egy másik filozofikus mélységű gyer- 
mekkönyvírónk, Janikovszky Éva ezzel is ját
szik: nála az Égigérő Fa helyett a fű nő az 
égig, a gyerekek és a házbeli, szeretetre méltó 
öregek tevékenységének epifániájaként.)

A mitikus gyermekcserék -  mind egy-egy 
halálos jóslat elkerülésének szándékával tör
téntek: Oidipusz, Perszeusz stb. mítosza -  
emlékeként élnek a mi mesénkben: a Gugesz 
elcserélése az ikrekkel, Gyöngyszín Péterrel 
és Pállal. Gugesz a mese szintjén élt gyermek
óriás. Pajtása, a görög mitológiából idebűvölt 
Ixi, a görög Ixión, akinek igazán mitikus és 
heroikus származása volt: Zeusz nemzette a 
felhő alakúvá változott Nephelével (beszélő 
név: nephelé = felhő), ezért léphet elő a 
könyvben Ixi is egy felhőgyűrődésből.

A könyv gyermektündérei már inkább

gyerekek, mint tündérek: a hiú Ibrinkó sze
ret ruhákat próbálni, Kikeleti Flóra legfőbb 
tulajdonsága a dicsekvés, Sopánka, mint ne
ve is mutatja, szeret sopánkodni, és mindent 
kifogásol, a tündöklő hajú Csilla (aki a fény 
képzetkörhöz tartozik, melynek mesei őse 
Fényöreg, tagjai Lucilla és Lucián, akiknek 
neve szintén fényt jelent), az ő gyermeklétre 
utaló tulajdonságát kedvenc szavajárása jelzi: 
„megengedem”. Kikeleti Flóra megidézi azt 
a tavaszt, aminek megidézésekor Varga Ka
talin a gyerekek-olvasók memóriájába vési a 
Sándor, József, Benedek-mondókát.

A mítoszok egyik fontos típusa az ún. ai- 
tiológiai vagy eredetmagyarázó monda. E 
mondák közül is szövetébe illeszt néhányat a 
könyv. A legszebb, mert a legélesebb képet 
mutatja fel, erősen látványszerű az Etnáról 
szóló: azért lett tűzhányó, mert Zeusz a mé
lyébe lökte a legyőzött Tüphón sárkányt, aki 
azóta onnan okádja a tüzet.

Mindenképpen mese hát ez a könyv, csak 
mélyrétegeiben őrzi a történetet alkotó epi
zódok ősibb származásának jeleit.

5. Varga Katalin tudja, hogy nincs mese -  
még mitikus eredetű sem -  mesei kellékek 
nélkül. Ezért hord magával Fenyőtündér 
mindig fésűt, amiből a kívánt időben az el- 
rejtendőt elrejtő erdő sarjad. Tudja azt is, 
hogy a mesékben megszokott varázsigéket a 
mese epikai hitele kedvéért mondani kell, 
ezért biztatja magát a táltoscsikó a „köd előt
tem, köd u tá n a m ” varázsszóval.

Szintén az epikai hitel megteremtése és 
erősítése szempontjából fontosak a minden 
mitológia alapját képező beszélő nevek, ame
lyek átkerültek a mesébe is. Tölgyesi Nyakas 
a tölgyerdőben lakik, és a nyakát tudja nyúj
togatni, Azurka egy égszínkék villő, Sopánka 
a sopánkodó manó, Szipirty a boszorkánykí
gyó, és még a Kapunyitó Január is mitikus 
tartalmakat hordoz a nevében, ti. a kétarcú 
Janus isten neve a római mitológiában a két
felé nyíló janua=kapu szóból származik; az ő 
felesége Lucilla (a Fény): a téli napforduló 
után megnövekedő világosság fogalma társul 
itt a Janus jelezte Újévvel, gyermekük pedig 
Csilla, akinek neve szintén fényjelenségre 
utal.

Varga Katalin jól ismeri a mesék varázs
igéit, rituális mondókáit és ezek törvényeit. 
Ezért tud egyetlen szótőből három nevet va
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riálni három tündérlány számára: az etimo
lógiai gyökből származó variált ismétléssel 
beteljesíti az archaikus-mágikus azonosság
különbözés egyidejű kívánalmát és vele 
együtt a szintén archaikus-mágikus alliterá- 
ció igényét is: Tella, Tulli, Tulikki.

6. Nagyon sok erénye van ennek a könyv
nek. Az egyik legfőbbnek mégis azt tartom, 
hogy a gyönyörködtetés közben tanítani és 
nevelni akar (hogy ne kisebb ars p o e ticá t idéz
zünk, mint Horatiusét). Megtanulhatjuk be
lőle egy-egy mesealak különféle országokban 
használatos neveit: Télkirály, Fagyapó, Tél
apó, Karácsonyapó, Mikulás. Itt, Tündérhon
ban ő a Fényöreg. A szerző érdekes módon 
csempészi be világnézeti-ismeretelméleti tud
nivalóként azt a tényt, hogy a Nap nem tar
tozik a Földön uralkodó természeti törvé
nyek alá. Úgy fogalmazza meg, hogy a Nap 
kívül áll Tündérhon törvényein, tehát kívül 
áll a Föld törvényein, minthogy Tündérhon 
a Föld eredetében mesés, archaikusabb, má
ra pedig emeltebb szintű aspektusa. Ha ok
tató célú tankönyvben olvassa a gyerek, oda 
sem figyel az ilyen típusú mondatokra, ame
lyek pedig itt mélyen bevésődnek: „ A z  évsza
koka t nem  lehet felcseréln i. H a  n incsen  nyár, nem  
érik  be a gyümölcs a fá k o n , nem  terem meg a kenyér
hez szükséges gabona .” Egy tündér szájából szóló 
szózat magasztosabb, megjegyzendőbb. Mint az 
is, hogy az élet nem létezhet tűz és víz nélkül.

Ábrákkal is illusztrált tudnivalók sorát tar
talmazza a könyv. Ezek között van szabályos 
rendszertan: almafajták, rózsafajták, fészek
fajták, szarvasfélék stb. (amelyek megismeré
se az egyre több urbanizáltan élő gyermek 
számára teljesen új világot tár fel), de vannak 
mitikus és mesés dolgokat is rendszerbe sze
dő táblázatok. Ezekből a rendszerezésekből is 
az sugárzik, ami a könyv egyik lényege: a mí
toszok és mitologémák rokonsága a világ 
népeinek kollektív tudatában. Ilyen típusú 
rendszerezés világítja meg a kapcsolatot a 
regetojások között, amelyeknek mitológiai 
alapjai a világtojások, s ha egy gyerek ideje
korán hall a világtojás fogalmáról, azonnal 
meg fogja érteni Weöres Sándor zseniális 
egyszavas versét: TOJÁSÉJ. Azt is tudja Varga 
Katalin, hogy fontos tudnivalót nem lehet 
elégszer ismételni. Ezért szövi bele Héraklész 
tizenkét munkáját még Ixi történetébe is. Ér
dekesen építi bele a növényföldrajzi tudniva

lókat az utazás menetébe: az Északról Dél
re haladás közben megváltoznak a növények 
-  meséli. Természettudománybeli eltéréssel 
mutat rá a mese világának a valóstól való kü
lönbözésére: a mesebeli almának négy mag
háza van, hogy a napszakok négy tündére el
rejtőzhessen bennük -  szemben a valós alma 
öt magházával. Nagyon kedveltem azokat a 
megoldásokat, ahol a magyar irodalom idé
zeteit intarziaként ékeli bele a mese szövegé
be: „a bú zá t egyes vidékeken É le tn ek  h ív já k ” -  ma
gyarázza, mintegy előkészítésül Ady A GRÓFI 
SZÉRŰN-jéhez, („mért f á j  nektek a z  égő élet?”), 
majd másutt azt mondja, hogy János vitéz 
Iluskája úgy van benne a rózsában, mint Lu
cián rózsájában a Kisasszony. S egy szellemes 
fordulat: a hétszínszakállú törpe -  aki eme 
ritka kiváltságnak örvend -  úgy válogathat az 
aranyszegélyes meghívókban, mint az anyám 
tyúkja a kendermagban.

És nem pedagógiai célzat nélküliek a ver
ses betétek sem. Van, amelyik olyan szép, 
hogy kifejezetten ünnepélyes alkalomra való 
(A NÉGY ÉVSZAK), vannak bonyolult tartalmú 
szövegek, amelyeket jobban értenek és 
könnyebben memorizálnak a gyerekek vers
ben (A KOLUM BÁCSI SÁRKÁNY); a két kará
csonyi verset azzal rokonítja, hogy azonos 
versmértékben szólaltatja meg őket (A CSODA
FENYŐ és A BETLEHEM I KICSI BÁRÁNY); a Tün
devény Világfáról szóló regét az eredetet tük
röző mértékben, a KALEVALA-verset idéző rit
musban írja meg, s tudja azt is, hogy egy kis
gyerek még nem fogékony a bonyolultabb 
időmértékes képletekre, ezért költi át magya
ros ütemhangsúlyos ritmusban a Ho g y a n  
L E T T  A RÓZSATÖVIS című mítoszt. Tudja azt 
is, hogy az alliteráció egyszerre idézi fel az ar- 
chaikusat, a népit és a gyermekit: ezért zihál 
sok z -vel a szélzúgás hangfestésén túlmenően 
a Széláros versének egyik szakasza. Ennyi ar- 
chaizmus, mitikusság, ősi jelleg mellett azért 
nem feledkezik meg arról, hogy m odern  me
sét ír m a i gyerekeknek. Itt tu rista  tündérek 
vannak, Kisasszonynak karórája  van, és leg
újabb ünnepeink egyikének tiszteletére Feb
ru á r  egyik fiát Szíves V a le n tin n a k  nevezi (ti. a 
februári Valentin-nap a szeretet ünnepe).

És vegyük észre humorát is! A sok tudo
mányos rendszerezés közben teret szentel a 
kü lö n fé le  törpeszakáll-féleségek rendszerezésének.

7. A recenzens eltöpreng: hogyan sum-
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mázhatná nagyon sok területet érintő, de ko
rántsem mindent átfogó, a könyvet teljes 
egészében ki nem merítő elemzését. Problé
maként jelentkezik már a könyv műfajának 
meghatározása is: mesekönyv, de mégsem az, 
és nem csupán az. Néprajzi, vallástörténeti, 
irodalomtörténeti és művelődéstörténeti is
mereteket népszerűsítő, kisegítő vagy aján
lott olvasmányként számon tartható mesés 
kézikönyv, de mégsem csupán az. Erkölcsre, 
világlátásra nevelő kincsestár, a tudnivalók
nak nem erkölcsi, puritán értelmében, ha
nem a gyermek olvasó értelmi-érzelmi vilá
gának figyelembevételével történő „ad usum 
Delphini” megválogatásával -  ez is, de nem
csak ennyi. Egy pedagógiában, szépiroda
lomban jártas írónő műve, aki a pedagógiát 
és az irodalmat saját személyében élte-éli 
meg és műveli: anya, nagymama és költőnő, 
aki olyan sajátos minőséget hozott létre, ami
nek műfajáról legszívesebben ezt monda
nám: „Megjelent a Varga.”

Szepes Erika

UMBERTO ECO 
ATÜKÖRBEN

Umberto Eco: Kant és a kacsacsőrű emlős
Fordította Gál Judit
Európa, 1999. 686 oldal, 2500 Ft

Ez a több mint hatszáz oldalas esszégyűjte
mény olyan, mint egy bőségszaru. Elképesztő 
gazdagságban árad lapjairól a nyelvről, az 
észlelésről vagy a jelekről és fogalmakról szü
letett elképzelések sokasága, miközben kar
neváli menethez hasonló tarkasággal vonul
nak fel a szemiotika (általános jeltan) és a vele 
társult tudományágak tételeit szemléletessé 
tevő valaha is használt vagy újonnan alkotott 
példák („...ha egyszer, amint beszélik, véget ért a 
»nagy elbeszélések« kora, célszerű példamesékben 
fogalmaznunk...”1 -  írja Eco az előszóban).

Sok mindenről esik szó, például a Szatur
nusz gyűrűjéről, Nixon elnökről és Hanni
bálról, Picasso AVIGNONI KISASSZONYOK című 
képéről meg a betlehemi gyermekgyilkos
ságról, de még arról a csimpánzról is, akire

Ophelia szerepét osztotta ki egy rendező. 
A könyv roppant méretű forgószínpadhoz 
hasonlít, amelynek működtetése során, úgy 
érezzük, hogy majdnem csak merő kedvte
lésből, Eco a logika és a nyelvészet horizont
ján feltűnő legkülönbözőbb szerzőket, műve
ket, szellemi áramlatokat és ízléskorszakokat 
idézi meg a hozzájuk tartozó rekvizitekkel 
együtt. Tanácsosabbnak is látszik, ha annak 
az olvasónak a helyzetében maradunk, aki él
vezettel fogadja mind ezt az irigylésre méltó 
hatalmat és tudást, és boldogan követi a szer
zőt lehetetlent nem ismerő kalandozásai so
rán. Közben pedig arra gondolunk, hogy, 
íme, a regényíró és a filológus Eco végre 
megtalálta azt a műfajt, amelyben maradék
talanul kifejezésre juttatja és bravúrosan 
egyesítheti tehetségének mindkét oldalát, 
mert noha szemiotikai vonatkozású esszéket 
ír, ezek a tanulmányok mégis inkább Odüsz- 
szeusz vadregényes bolyongásaira emlékezte
tő füzérré állnak össze e könyvben. A fantázia 
parttalan áradása párosul itt a tudományok 
egzaktságával -  gondolnánk.

Ami a szaktudományos igényt illeti, Eco 
több helyütt is fölemlíti, hogy e kötetben sok 
tekintetben a hatvanas években lefektetett 
szemiotikai téziseinek a revízióját kell lát
nunk („...köszönetet mondok mindazoknak, akik 
felráztak néhány dogmatikus álmomból”) .2 Vajon 
rendelkezem-e azzal a kompetenciával, hogy 
rátaláljak ezekre a fontos részletekre, és ha 
igen, többre legyek-e képes, mint hogy olva
sás közben egyetértően bólogassak? Amikor 
még bölcsészhallgató voltam, és aztán ké
sőbb, mint gyakorló művészettörténész, hoz
zám is eljutott néhány foszlány a szemiotika 
nagy tekintélyű téziseiből meg az ezekből a 
„dogmákból” való ébredést övező vitákból. 
De utólag sem tekinthetem az úgynevezett 
tájékozottságomat többnek, mint sejtések 
láncolatának. Sok mindenbe beleolvastam, és 
előbb-utóbb gyanítani kezdtem, hogy a sze
miotika a második világháborút követő évti
zedekben tetőző virágkora után, úgy látszik, 
nehezebb helyzetbe került. Akár egy hervadó 
szép asszony, akit az a veszély fenyeget, hogy 
kimegy a divatból, szerényebb lett vala
mennyivel, miközben néhány korszerűbbnek 
és komplexebbnek tűnő rokon diszciplína -  
közéjük tartozott például a strukturalista 
nyelvészet a belőle kiágazott generatív nyel


