
kellôképpen felháborodunk A CSILLAGOK HÁBORÚJÁ-n vagy a POKÉMON-on, végiggondol-
juk, hogy mondjuk Karl May regényei valóban annyival értékesebbek és tisztessége-
sebbek-e ezeknél.

Arra a kérdésre, hogy a könyvek által sugallt értékrendek kihatnak-e hosszú távon
a gyerek gondolkozására, nem tudok válaszolni. Saját emlékeim alapján inkább úgy
tûnik, nem nagyon. Hiszen a könyvek zárt világot képeztek. Ahogy szereplôik csak a
könyvön belül léteztek, úgy az általuk képviselt elvek is csak ott voltak érvényben. A
történetek különben is sokkal konkrétabbak maradtak a számomra, semhogy az álta-
lános „igazságokat”, a tanulságokat felfogtam volna. Maguk a történetek érdekeltek,
nem a mondanivalójuk. Sokat olvastam, sokféle világban merültem el, különbözô su-
gallt értékeik akár ki is egyenlíthették egymást. De persze azt még nehezebb megmon-
dani, hogy finomabb, alattomosabb módon nem szivárog-e be mégis valami a kedvenc
könyvek szemléletébôl. Talán ez is inkább akkor következik be, ha a gyerek környeze-
te is hasonló elveket képvisel. A társadalom mentalitását viszont biztos, hogy tükrözi:
mit tekint „jó” ifjúsági irodalomnak, milyen olvasmányokat tart kívánatosnak gyerme-
kei számára.

Egy tanulságot mindenesetre levontam magamnak: nem ajánlgatom gyerekkori
könyveimet az utánam jövô nemzedékeknek. Találják meg ôk is a maguk kedvenceit,
és legyen nekik is min csodálkozni harminc-negyven év múlva.

Jegyzetek
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Boldizsár Ildikó

A FELNÔTTSZEMMEL VALÓ OLVASÁSRÓL

Nagy érdeklôdéssel olvastam Fischer Eszter tanulmányát. Nemcsak azért, mert gyer-
mekkorom kedvenc könyveit választotta elemzése tárgyául, hanem azért is, mert a
gyermekirodalom fontos és máig kitüntetett figyelemben részesített mûveit olvasta új-
ra „felnôttszemmel”.

A felnôttszemmel való újraolvasás kockázatos vállalkozás annak, aki gyerekkori il-
lúzióval kénytelen leszámolni olvasás közben. Sok újraolvasott mû váltott már ki csa-
lódást abból a felnôtt olvasóból, aki nem érti, miért rajongott annyira egy-egy olvas-
mányért gyermekkorában. Pedig rendjén való, hogy nem érti, hiszen a gyerekkori ra-



jongás egyik oka a hôsökkel való feltétlen azonosulás vagy az ábrázolt élethelyzetek-
ben való önmagunkra ismerés. Minden életkorban azok a könyvek a legfontosabbak
számunkra, amelyek megszólítanak bennünket, amelyek rólunk szólnak, amelyeket
„értünk és nekünk írtak”. Ha az egykori kedvenc történet már nem úgy érint bennün-
ket, mint régen, az azt jelenti, hogy túlhaladtuk önmagunkat, és az, ami az adott könyv-
ben izgatott bennünket, nem probléma többé a számunkra. Fischer Eszter szerint: „If-
júkori kedvenceink felnôttízlésünkkel, felnôtt-értékítéleteinkkel nemegyszer összeegyeztethetetle-
nek, és csodálkozva tapasztaljuk, hogy miféle történetek, miféle értékek és elvek ejtettek rabul an-
nak idején.” Nem ugyanazok az értékek és elvek ejtettek bennünket rabul annak idején,
egészen más miatt szerettük azt a könyvet, amelyre felnôttként esetleg rácsodálkozunk
vagy amelyen fanyalgunk. Én folyamatosan – már csak szakmai tisztességbôl is – újra
és újra elolvasom a gyermekirodalom klasszikusait, és már elöljáróban szeretném le-
szögezni, hogy Fekete István, Kipling és Verne idézett – és „mai szemmel” olykor va-
lóban visszatetszô – passzusaiból még sokadik újraolvasásra sem tudom levonni azo-
kat a következtetéseket, amelyeket Fischer Eszter. Különösen akkor nem, amikor a ki-
fogásolt „értékeket” és „elveket” sommásan olyan „világképbe” rendezi, amelyet sze-
rinte „rasszista vonások” jellemeznek, amelyben „jelen van a rasszizmus”, mégpedig úgy,
hogy ezt a szerzôk nem pusztán ábrázolják, hanem ezzel azonosulva sugallják is.

Amikor mesekutató lettem, és a népmesék után a klasszikus gyerekirodalommal is
foglalkozni kezdtem, egyetlen szempontot tartottam szem elôtt: úgy gondoltam, nem
fogom különválasztani a gyermekirodalmat a „felnôttirodalomtól”, s nem úgy tekin-
tek az utóbbira, mint egy nagy fára, amelynek árnyékában csenevész fácska bontogat-
ja levélkéit (ez lenne az úgynevezett gyermekirodalom), hanem kizárólag a mûveket
fogom szemlélni, s az elemzéseknél nem teszek engedményeket vélt vagy valós peda-
gógiai és pszichológiai szempontoknak.

Néhány év és sok mûelemzés után be kellett látnom, hogy a gyerekkönyvek egy ki-
csit mégis mások, mint a felnôtteknek szóló mûvek. S ha a gyermekkönyveknek nin-
csenek is külön poétikai sajátosságaik, azért jól elkülöníthetôk azok a mûfajok és te-
matikai motívumok, amelyek elsôsorban a gyermek- és ifjúsági irodalomra jellemzôk
(meseregény, lányregény, robinzonád, állatregény, indiánregény stb.). De a gyermek-
irodalmat a befogadói oldalról szemlélve máig nem kötöttem kompromisszumokat, s
úgy vélem, hogy a jó gyerekirodalmi alkotások azok, amelyek a felnôttek számára is
élvezetes és hasznos olvasmányok, és sem elsô olvasásra, sem pedig újraolvasva nem
okoznak csalódást. A jó gyerekkönyvek többrétegûek („dupla fedelûek”), ami azt je-
lenti, hogy a gyerekek és a felnôttek is találnak bennük valami fontosat. Csakhogy más
fontos a gyerekeknek és más a felnôtteknek.

Sokféleképpen lehet egy gyerekkori kedvenc olvasmányt újraolvasni. Isaac Bashevis
Singer írja egy tanulmányában: „A felnôttet elkápráztatják a nagy nevek, az eltúlzott idéze-
tek, az erôszakos reklám. [...] A gyerek nem ül fel az efféle gyôzködésnek. Ô még szereti a tiszta-
ságot, a logikát, sôt, uram bocsá’ még az olyan elavult dolgot is, mint a központozás. Mi több, az
ifjú olvasó igazi történetet követel, aminek eleje, közepe és vége van – már ahogy ezer meg ezer
esztendeje mesélik a történeteket. A mi századunkban a mesemondás elfeledett mesterség lett, a
helyébe mûkedvelô szociológia és elcsépelt pszichológia lépett, de a gyermek még ma is független
olvasó, aki semmi egyébre nem hagyatkozik, csak tulajdon ízlésére. Nevek, tekintélyek neki sem-
mit nem jelentenek.” Az újraolvasó felnôtt is megôrizheti ezt az „ártatlan olvasói magatar-
tást”, elmerülhet a történetben, a kalandban, izgulhat a jóért, és megvetheti a gonoszt.
Olvashat továbbá úgy is, hogy gyönyörködik a szerkezetben, a mondatokban, a jelle-
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mek kidolgozásában, vagyis mindabban, amit gyerekként még nem tartott fontosnak,
sôt valószínûleg észre sem vett. Olvashat úgy is, hogy közben rácsodálkozik egy-egy
motívum addig fel nem fedezett jelentésére (s ez lehet akár pozitív, akár negatív érzel-
mi töltésû rácsodálkozás!). Végül olvashat úgy is, ahogy Fischer Eszter tette: azok kö-
ré a mondatok köré, amelyek felnôtt fejjel megütközést váltanak ki belôle, olyan kon-
cepciókat épít, s ezek alapján olyan megállapításokat tesz, amelyek nem a szóban for-
gó regényekbôl következnek (legföljebb némely szereplô szájából kerekíthetôk ki), s
így a mûvek világképére vonatkozóan téves következtetésekhez vezetnek. Ha pedig
ezek a következtetések mégis igaznak bizonyulnának, akkor be kellene látnunk, hogy
a TÜSKEVÁR, a TÉLI BEREK, A DZSUNGEL KÖNYVE és A REJTELMES SZIGET rossz mûvek, és nincs
helyük a gyermekirodalom klasszikusai között.

Fischer Eszter szerint „különös élményben” lehet részünk, ha „elfogulatlanul” olvassuk
újra régi kedvenceinket. Nos, ez az, ami véleményem szerint neki nem sikerült: az el-
fogulatlan újraolvasás. Tanulmányának elolvasása után rémülten gondoltam további
kedvenc történeteimre. Az ô módszerével és elfogultságának irányaival bármikor be-
bizonyítható lenne például, hogy a CSIPKERÓZSIKA címû mesében a keresztelôre meg
nem hívott javasasszony diszkrimináció áldozata; a BÉKAKIRÁLY meséje ellen az állatvé-
dôk tiltakozhatnának, hiszen a királykisasszony nemcsak hogy undorodik a békától,
hanem még a falhoz is csapja szegény párát, Lewis Carroll pedig éppen a békát sze-
meli ki a Lakáj szerepére Csodaországában. Rigócsôr királyról kiderülhetne, hogy a
legnagyobb macho, aki a meseirodalomban valaha létezett, és valamennyi gonosz
mostohát megtámadhatnánk modernnek éppen nem nevezhetô pedagógiai elvei mi-
att. (Egyszer sajnos már eljutott oda a világ, hogy a GRIMM-MESÉK-et tették felelôssé a
holocaustért.) De Fischer Eszter prekoncepciói mentén a klasszikus gyermekirodalmi
alkotások között is jócskán akadhatna néhány tisztázandó kérdés: ha valaki fönnakad
azon, hogy A REJTELMES SZIGET címû könyvben öt évig éltek nôk nélkül a férfiak, akkor
mi a helyzet szegény Robinsonnal, akinek 28,5 évig kellett elviselnie ugyanezt? Vagy
ne szóljon semmit, hiszen ott volt vele Péntek? És L. Frank Baum vajon milyen elvek
és elôítéletek alapján osztotta el a jóságot és a gonoszságot az Északi, a Déli, a Keleti
és a Nyugati Boszorkány között? Óz sem valami Grál-lovag a szegény mumpicokkal
szemben, de mi ez ahhoz képest, ahogy Mary Poppins bánik a Banks gyerekekkel: „gú-
nyolódik”, „ripakodik”, „letorkol”, „nem vesztegeti idejét kedveskedésre”, állandóan zsémbel,
olykor goromba, ráadásul a zabkásája is mindig csomósra sikerül. A legszörnyûbb és
ki tudja milyen következtetésekhez vezetô jelenetekre azonban PINOKKIÓ történetében
bukkanhatunk: a fabábuból életre kelt kisfiú száját a rablók késsel feszegetik, majd
ugyanezzel az eszközzel véknyát döfködik, alágyújtanak és felakasztják, majd pedig
láncra verik, és kutyaként ôriztetnek vele egy baromfiudvart. Amikor pedig szamárrá
változik, a gazdája dobra akarja húzni a bôrét.

Fischer Eszter kitûnô tanulmányt írt nemrégiben a HARRY POTTER-könyvekrôl a For-
dulópont 9. számában. Rowling könyveivel kapcsolatban nem zavarták világképi prob-
lémák, holott ezekkel is bôven akadhattak volna hasonló gondjai. A varázslóiskolában
jól elkülöníthetô kasztok vannak (de még mennyi!), van gonosz (Voldemort alakját
Rowling Hitlerrôl mintázta), van erôszak, és bizony van elôítélet, diszkrimináció, in-
tolerancia és érdekellentét, de Fischerben szerencsére föl sem merült, hogy ezek
Rowling saját értékei volnának. Vagy ezt majd csak 44, 108, illetve 127 év múlva látja
így valaki? (Sajnos nem kell ennyi idôt várni, a könyv ellen ádáz támadások indultak.)

44, 108 és 127 év telt el a TÜSKEVÁR, A DZSUNGEL KÖNYVE és A REJTELMES SZIGET elsô meg-
jelenése óta. Vegyük sorra a mûveket.
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A TÜSKEVÁR (1957) és a TÉLI BEREK (1959) nem remekmûvek. Magam sem értem, hogy
miért épp a TÜSKEVÁR volt évtizedeken keresztül a 4. osztályosok kötelezô olvasmánya
(ma már nem kötelezô!), mint ahogy azt sem értem, hogy manapság miért nem hasz-
nálják a könyvet arra, amire leginkább való lenne: a környezeti nevelésben hasznos út-
mutatót jelenthetne a pedagógusok és a diákok számára. Aktualitása ugyanis vitatha-
tatlan: a gyerekeknek nem természettudományos módszerek segítségével kellene elsa-
játítaniuk azt a tudást, hogy a természettel „nem lehet okoskodni, nem lehet vitatkozni, nem
lehet tôle bocsánatot kérni, és nem lehet semmit jóvá tenni. [...] A természet nem ismer pótvizsgát.
[...] A természet bölcs, de könyörtelen”. Nem azt állítom, hogy e tudás elsajátításához a szép-
irodalom a legjobb eszköz, de ha már terepgyakorlatra nem visszük a gyerekeket (saj-
nos az egykori Kis-Balatonhoz már nem is vihetjük), legalább a TÜSKEVÁR alapján (is!)
megértethetjük velük, hogyan lehet összhangban élni a természettel.

Fischer Eszter kifogásai a TÜSKEVÁR-ral szemben a következôk: hagyományos férfi-
szerepek megléte; ósdi nevelési elvek (a beszéd lenézése a közvetlen tapasztalással
szemben); nôellenesség; egyetértés a természetes kiválasztódással; a csavargókkal,
vándorokkal, hazátlanokkal szembeni elôítélet; a természethez való disszonáns vi-
szony (a vízimadár lelövése a cinegék etetése miatt vagy a kígyó elpusztítása); az em-
beri kultúra lebecsülése; az értelmiségi gôg a parasztokkal szemben; az evés-ivás, al-
vás, zsákmányszerzés, az erô, a kompetencia és a hatalom mindennél többre becsülé-
se; a fajfenntartást szolgáló szerelem. Szerintem a mû alapvetô problémája nem a ki-
fogásolt mondatokban vagy bekezdésekben rejlik. Van ugyan igazság abban, hogy
Fekete István szemléletétôl nem idegen a nôk lenézése (ebbôl következik, hogy a sze-
relmes kamaszok ábrázolása sem hiteles), abban, hogy férfiábrázolása konzervatív, és
hogy némileg lebecsüli az emberi kultúrát (hozzáteszem: a természettel összevetve),
de szó sincs arról, hogy ez a regény helyeslendô tanulságát vagy szerzôi sugallatát je-
lentené. Matula nevelési elveivel szemben pedig én végképp nem lennék ilyen szigorú.
Engem például határozottan a keleti Mester-Tanítvány viszonyra emlékeztet, amely-
ben szintén nagy szerep jut a közvetlen tapasztalásnak a szavak ellenében. A nagybá-
csihoz, az örökké rohanó és gyermekükkel semmit nem törôdô pesti szülôkhöz és az
ötvenes évekbeli iskolarendszerhez képest Matula nevelési elvei még mindig jobbak!
A szandálos jelenetben például nem azt kell megtanulni, hogy „az öreg szava szent”, ha-
nem azt, hogy szandálban nem tanácsos kimenni a lápra. Egyébként gyerekkoromban
is, majd késôbb néprajzkutatóként is sok, Matulához hasonló öregemberrel találkoz-
tam, akiket mindig megkülönböztetett figyelem és tisztelet vett körül. A „véres hurká-
vá verés” – ez a jogosan elítélhetô fenyegetés és cselekedet – sajnos valóság volt abban
a korban és közegben, ahol a regény játszódik, de attól tartok, hogy még ma is több
„István bácsi” van körülöttünk, mint amennyi Matula.

A TÜSKEVÁR mindenkori olvasóinak vonzó lehet, ahogyan idegen, másfajta világok
tárulnak föl elôttük: a városiak a láp világát, a bôbeszédûek a kevés szót, a vidékiek „a
fôvárosi értelmiség gondolkodásmódját” tanulmányozhatják kíváncsisággal – vagy ép-
pen növekvô ellenszenvvel. Azonosulhatnak egy sajátos, az övéktôl esetleg különbözô
világképpel, s ha ebben a világképben valami nem tetszik nekik vagy ismeretlen a szá-
mukra, jó esetben az „ilyen is van, így is lehet élni” élményével gazdagodhatnak. De
a horgászás, evezés, vadászás, tûzrakás és fôzés nem „Fekete István valóságának értékei”,
ahogy Fischer Eszter gondolja, hanem valóban kalandok és jellemformáló leckék egy
elkényeztetett, gyönge városi fiú számára.

A TÜSKEVÁR mezôgazdász nagybácsijáról azonban nemcsak a „véres hurkává verés” jut-
hat eszünkbe, hanem az is, hogy ô menekíti ki nyámnyila unokaöccsét a városból. Tu-
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tajos azt kapja nagybátyjától, ami minden kamasz legnagyobb vágya: a szabadságot. Ist-
ván ugyanis azt mondja Tutajosnak: „Jól figyelj ide, fiam. Azért hoztalak el, hogy erôsödj, és
örülj a szabadságnak. Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel
a falnak. Ha tehát bevered a fejed, a te dolgod, ha bajba kerülsz, magadnak kell kilábalnod...
Annyira vállalkozz, amennyit elbírsz.” Azt hiszem, hogy ez 1957-ben sem számított kon-
zervatív pedagógiai elvnek! Egyébként a nagybácsi alakját nem szerencsés összekever-
ni az íróval: a fiktív személy véleménye és tette nem feltétlenül az elbeszélô véleményét
és tettét tükrözi. Fischer Eszter írja Harry Potter-tanulmányában: „Ha egy szereplô nem
kitalált személyiségének megfelelôen cselekszik, hanem önkényesen, akkor az olvasó a történetbôl
nem kap semmit. Ugyanígy fontos, hogy a közeg hiteles legyen. Ha a közeg a valóságból merít,
akkor biztos, hogy hiteles lesz.” Ez a megállapítás nem csak J. K. Rowling mûvére igaz.

Tutajos szabadságának határait a természet, a berek törvényei szabják meg. Ezeket
kell alaposan kiismernie, megtanulnia, s ezekhez kell megfelelôen alkalmazkodnia, ha
nem akar folytonosan veszélybe kerülni. Sajátos nevelôdési regény ez: Tutajos egyrészt
– ahogy Bodor Béla írja: anti Huckleberry Finnként – hagyja, hogy agyonneveljék, más-
részt saját tapasztalatai alapján nevelôdik. Ez a tapasztalatszerzés olyan kockázatos,
hogy egyszer Tutajos élete is veszélybe kerül közben, a jégesô után tüdôgyulladást kap,
és majdnem „eltutajozik” egy másik világba. Viszont a nyár végén egy egészen más fiú
érkezik vissza Budapestre: erôs, kiegyensúlyozott, határozott, nyugodt és addigi szószá-
tyárkodásához képest megfontolt, szûkszavú lesz (de nem azért, mert lenézné a beszé-
det, vagy ezt akarná sugallni nekünk), vagyis sokat tanult Matulától, az öreg csôsztôl.

A természetes kiválasztódás a természetben ôsi törvény, Fekete István is naponta ta-
núja volt az általa leírt jeleneteknek, és ha valaki csupán két hetet tölt el hasonló kör-
nyezetben, a saját bôrén fogja érezni, hogy mit jelent valójában a létért való küzdelem.
A regényben soha nem „élvezetbôl pusztítanak el” egy állatot! Olykor valóban szükség le-
het arra, hogy az egyik élôlényt elpusztítsuk azért, hogy legyen mivel táplálni egy má-
sikat, mint ahogy tette azt Tutajos a vízimadárral és a cinegékkel. Nem a „közömbös, ide-
gen vándorok/csavargók, vándorlók, hazátlanok” analógiája szerint választotta a vízimada-
rat táplálékul, hanem „a tudás és a mérlegelés nevében”, ahogy ô mondja. (Tegnap hatal-
mas vihar volt, és a szél madárfiókákat sodort le a magas fenyôkrôl, én pedig, a véres
kezû mesekutató, saját magam daraboltam fel nekik a saját gyûjtésû földigilisztákat,
hogy el ne pusztuljanak. És azt is el tudom képzelni magamról, hogy ha váratlanul
elém csusszanna egy kígyó, és elindulna a gyerekeim felé, én is elfeledkeznék az öko-
lógiai szempontokról.) Hosszan lehetne pró és kontra vitatkozni a Fischer Eszter által
idézett mondatok és bekezdések jelentésérôl – fôképp a regény történelmi idejének és
a regényírás idejének a mentén –, egyvalamit azonban határozottan szeretnék vissza-
utasítani: az erô- és erôszakkultuszhoz sem Fekete Istvánnak, sem a TÜSKEVÁR-nak nincs
és soha nem is volt köze. Fekete István mélyen vallásos, békés ember volt, aki pante-
isztikusan élte meg a természetet, idill és romantika jellemezte a hozzá való viszonyát,
és nagyon komolyan gondolta a TÜSKEVÁR zárósorait: „...az idô múlhat, a szépség és jóság,
a szeretet és az igazság nem múlik el...” Hitelesen ábrázolta, hogy a természet törvényei a
berekben is kegyetlenek, de az embernek meg kell tanulnia együtt lélegezni, együtt-
mûködni a természettel.

A TÜSKEVÁR-ral nekem egészen más bajaim vannak, mint Fischer Eszternek. Gon-
dom van a regényidôvel, a kamaszábrázolással, a jellemek kidolgozásával és a peda-
gógiai és ismeretterjesztô beszédmódok keveredésével. Fekete István ugyanis „elté-
vesztette” regényében az idôt: 1957-ben nem ilyenek voltak a kamaszok. A TÜSKEVÁR-



ral egy idôben jelent meg Mándy Iván CSUTAK-ja is, aki Tutajossal ellentétben valósá-
gos kiskamasz: öntörvényû, lázadó és szorongó gyerek. Vele szemben Tutajos engedel-
mes, konzervatív és mindenbe beletörôdô – éppen olyan, amilyen egy kamasz álta-
lában nem. Egyébként a TÉLI BEREK-ben már sokkal árnyaltabb Tutajos jelleme, mint-
ha Fekete Istvánra is hatott volna Csutak. Tutajos kamaszosabb és ezáltal életszerûbb
figura lesz.

Külön elemzést érdemelne Fekete István állatábrázolása, de mivel sok hasonló vo-
nás fedezhetô fel Kipling és az ô állatalakjai között, térjünk át a következô „kedvenc-
re”, A DZSUNGEL KÖNYVÉ-re, valamint az állatmese és az állatregény mûfajára. Ezek is-
merete nélkül ugyanis nehéz a maguk helyén értékelni a mûveket.

A XIX. század elsô feléig az állatmese moralizáló fabulát jelentett (ezópusi mese,
tanítómese), és bizonyos életbölcsességeket, erkölcsi igazságokat fogalmazott meg.
Ezekben a mesékben az állatok egy-egy jellegzetes embertípust vagy emberi tulajdon-
ságot képviseltek, miközben megfeleltek állati minôségeiknek is. Minden népnek,
nemzetségnek megvannak a saját, állatmítoszokban gyökerezô állatmeséi és kedvelt
állatai. (A magyar állatmesék legkedveltebb állatai például a róka, a farkas, a medve,
a kakas, a sün, a macska, a kutya, a ló, a nyúl, az egér és a béka.) Az állatmesékben az
állatok közötti viszony alapja a rivalizálás, az, hogy ki tudja becsapni a másikat, ki tud
hamarabb a szorult helyzetbôl szabadulni, ki tud több élelemre szert tenni s nem utol-
sósorban, ki tudja a másikat felfalni.

Az állatmesében az állatok rendkívül határozott és változatlan karakterrel rendel-
keznek, ismert cselekvési és viselkedési módot teljesítenek be. Életvitelük sajátosságai
ötvözôdnek a róluk általánosan elterjedt, a viselkedésük megfigyelésén alapuló szte-
reotípiával. A mûmese-irodalom mesés állatregényei is ebbôl az alapállásból indíta-
nak. Az állatregény mûfaja a XIX. század végén jelent meg, s az elsô világsiker éppen
Kipling nevéhez fûzôdik (1893). Az állatregénynek hat típusa ismert a gyermekiroda-
lomban: 1. A történet központi szereplôi állatok, akiket emberi érzelmekkel, indula-
tokkal ábrázol a szerzô. 2. Az ábrázolt állatvilág az emberi társadalom szatirikus tükör-
képe. 3. Az állatok világa egészen más, mint az emberi társadalom. 4. Az emberek és
az állatok törvényeket, szabályokat betartva eszményi módon élnek együtt. 5. Az áb-
rázolt állatvilágnak nincs semmiféle emberi vonatkozása. 6. A szerzô tudományos is-
mereteket közöl az állatokról.

Joseph Rudyard Kipling A DZSUNGEL KÖNYVE, Felix Salten BAMBI, Móra Ferenc CSILI-
CSALI CSALAVÁRI CSALAVÉR címû regénye, valamint Fekete István állatregényei (VUK, KELE,
CSÍ, HÚ, BOGÁNCS, LUTRA) megtartanak valamennyit az állatok biológiailag determinált
„jellemébôl”, és természetrajzi hûségû leírást adnak, de az állatok közötti viszonyrend-
szernek már az emberi világ a mintája. Kétségtelen, hogy A DZSUNGEL KÖNYVÉ-ben a va-
don törvénye úgy szabályozza az állatok életét, mint a Magna Charta az angol polgá-
rokét, de ahogy a polgárok világában is akadnak engedelmes hívek és olyanok, akik a
törvényt megszegik vagy nem is ismerik, az állatok között is vannak ilyenek. Ha nem
lennének törvényszegôk, nem lenne értelme a törvénynek. Minden mesében kell len-
nie jónak és gonosznak, a törvényt ismerônek és a törvényt megszegônek. Fekete Ist-
ván és Kipling állatalakjai nem szimbolikus állatalakok. Kiplingnek különben sem volt
szüksége szimbólumokra, ô nagyon is nyíltan képviselte a gyarmatosító angolok fel-
sôbbrendûségét, ha rasszizmussal vádolható, akkor éppen nem ott, ahol Fischer Esz-
ter írja, hanem könyvének azokban a mondataiban, amelyekben nyíltan hirdeti a fe-
hér ember felsôbbrendûségének eszméit.
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A DZSUNGEL KÖNYVE 1893-ban jelent meg, Kiplinget már akkor az angol gyarmatbi-
rodalom koszorús költôjeként ünnepelték, tudjuk róla, hogy késôbb az I. világháború
lelkes és elvakult híve lett. 1926-ban koszorút küldött az Indiában vérfürdôt rendezô
Dyer tábornok sírjára, s köszöntô szöveggel ünnepelte. Azért elevenítem föl az élet-
rajz e kínos epizódjait, mert valóban érintik A DZSUNGEL KÖNYVÉ-nek egyes részeit. De
korántsem azokat és korántsem úgy, ahogy azt Fischer Eszter gondolja.

Ha Kiplingnek fel lehet róni valamit, az nem az állatok ábrázolásában felsejlô rasz-
szizmus, hanem az emberiségrôl alkotott véleménye. Ebbôl ugyanis az derül ki, hogy
kizárólag az indiai bennszülöttek a rosszak, a felsôbbrendû angolok azért jöttek Indi-
ába és gyarmatosítottak ott, hogy példát mutassanak nekik. Kipling eszménye a gyar-
matokon feladatot teljesítô brit katona, de eszményített hôseit vagy azok „ellenfeleit”
nem állat alakban ábrázolta. Nem szimbólumokat használt annak kifejezésére, hogy a
fehér embert felsôbbrendûnek tartja a bennszülötteknél. Még csak arra sem volt szük-
sége, hogy elrejtse ezeket a gondolatait. Már az akkori felnôttek, a könyv elsô olvasói
kiolvashatták Maugli történetébôl, hogy Kipling a gyarmatbirodalom dicsôítésének
hátsó gondolatával írta könyvét. Kihallhatták belôle a felsôbbrendû fehér ember le-
gendáját is. Kipling nyíltan kimondja: „a bennszülöttek bolondok, neveletlenek, akkor is öl-
nek, ha nem vadásznak, lusták, esztelenek, kegyetlenek”, a fehér angolok viszont „nem enge-
dik, hogy az emberek elégessék vagy tanúskodás nélkül verjék egymást”. Az angolok azok, akik
megmenthetik Maugli szüleit a bennszülöttek gyilkos kezétôl, vagyis a hôs megszaba-
dító szerepében tetszeleghetnek. Véleményem szerint ezek valóban problematikus ré-
szek a mûben, melyeket nem eltitkolni kell a gyerekek elôl, hanem elmagyarázni ne-
kik, hová vezethet (vezetett) az efféle gondolkodás. Már ha lesz türelmük végighall-
gatni, mert ôket valóban csak a történet és az ôserdô mítosza érdekli.

Az állatok közötti érdekellentétek valódi, biológiailag determinált érdekellentétek,
az állatvilágban nem kell ideológiai indok ahhoz, hogy az egyik állat megegye a má-
sikat. Az erôszak törvénye, a létért folytatott küzdelem az állatok világában természe-
tes, mint ahogy az emberek és állatok közötti küzdelemnek is értelme és jelentése van
Kipling regényében. Az állatvilág ábrázolásával Kiplingnek nem az a célja, hogy az
emberi társadalmat szimbolizálja. A dzsungel állatai az emberi társadalom utánzása
nélkül is élethalálharcban állnak egymással. Vannak közöttük gyöngék és erôsek, és
életmódjuk is biológiai adottságokból következôen tér el egymástól. A Vörös Kutyák
nem azért megvetendôk, mert másféle a szaguk, és mert szôr van a lábujjaik között, s
így vagy úgy szaporodnak, hanem azért, mert a vad és vérengzô horda puszta ölés-
vágyból öl, amerre jár. (A vadon törvénye szerint ölni csak akkor szabad, ha az élelem
megszerzésének nincs más módja.) És ne feledjük: a legeslegkedvesebb állatszereplôt,
Akelát is a Vörös Kutyák marják halálra! A mesék erkölcsi rendje szerint mindezekért
büntetés jár. Mint mondtam, Kipling gyarmatosító ideológiájának nyomai valóban
problémás részei a regénynek, de az állatvilág ábrázolását kár volna hamis olvasatok-
kal terhelni.

S hogy mért szeretjük annyian – gyerekek és felnôttek – A DZSUNGEL KÖNYVÉ-t? Egy-
részt vonzó mindannyiunknak egzotikus és irigylésre méltóan szabad világa, másrészt
Maugli „határhelyzetében” ismerhetünk magunkra. Fejlôdésének egy pontján Maugli
nem tartozik sem az állatokhoz, sem az emberekhez, keresi önmagát. Éppilyen bizony-
talan az a kamasz is, aki kifelé tart a gyerekkorból, de nem tudja még, mi felé tart, mi-
féle „kalandok” várnak rá élete folyamán. 

Fischer Eszter kedvencei közül A REJTELMES SZIGET az egyetlen könyv, amely nem tar-
tozott gyermekkori kedvenceim közé. Vernét felnôttként szerettem meg (annak elle-



nére, hogy egyik irodalomtörténészünk szerint „Vernét nem felnôttként kell olvasni, fel-
nôttként méricskélve mondatok és bekezdések arányait vagy értékvilágok ilyen-olyan dimenzióit,
bizony könnyen eltévedhetünk a magunk kreálta erôltetett mondanivaló-keresésben”). Kislány-
ként hihetetlenül fárasztónak találtam a hosszú leírásokat és a tudományos fejtegeté-
seket, a bô lére eresztett földrajzi, biológiai, antropológiai leírásokat, s fogalmam sem
volt róla, hogy a helikopter, a telefon, a hangosfilm, a búvárharang, az autó, a repülô-
gép, a telefon, a villany és a holdra szállás még nem volt akkoriban, amikor Verne eze-
ket kitalálta. Pedig milyen jó lett volna, ha valaki ezt elmondja nekem!

„Ha van író, akit nem mûveinek esztétikuma felôl kellene megközelítenünk, akkor Verne ilyen
író. Ha van író, akirôl vajmi keveset lehet elmondani mûveinek poétikáját, kompozícióját, ízlés-
irányát illetôen, akkor az Verne. S ha van író, akit mégis egy egész korszak vett körül addig so-
sem látott tisztelettel, akinek munkáit a Biblia és Shakespeare után ma is a legtöbb nyelvre for-
dítják le minden évben, s akirôl Tolsztoj, Turgenyev, Proust, Zola, az ifjabb Dumas szólt nagy el-
ismeréssel – akkor ez az író Jules Verne, vagy ahogy a magyar közönség csak emlegetni szokta,
Verne Gyula. Az a megszállott lélek, akit minden mondatában elsôsorban az emberiség iránti jó
szándék vezérelt, és aki az emberiségrôl is azt feltételezte, hogy megérdemli ezt a jó szándékot” –
írja fenti gondolatait folytatva Fûzfa Balázs.

Verne világa a játszó, fantaziáló gyerek belsô világára emlékezteti Fischer Esztert.
Nem véletlenül. A tudományos-fantasztikus regények – a mûfaj egyik alapítója épp
Verne – sajátossága az ismeretlen térbe vagy idôbe való hatolás. Valóban olyan ez, mint
amikor a gyerek ismeretlen, általa elképzelt világokról fantaziál. Verne azonban túl-
lép a fantázia szintjén: olyan részletességgel, lelkesedéssel és hitelességgel számol be
az ismeretlen vidékekrôl, emberekrôl és eszközökrôl, mintha valóban léteznének. A
sci-fi mûfajának nem követelménye a hitelesség és a realitás, a tudományos és a fan-
tasztikus elemek változó arányban keveredhetnek benne. Verne sok gondot fordított
arra, hogy mûveibe a tudományos kutatások élmény- és tapasztalatanyagát is beépít-
se, korának híresen mûvelt olvasójaként, a természet és a tudomány titkainak nagy bú-
várolójaként mindig utánanézett a szigetek flórájának és faunájának és a természettu-
dományi-technológiai kérdéseknek. (A GRANT KAPITÁNY GYERMEKEI címû regényét pél-
dául Darwin EGY TERMÉSZETTUDÓS UTAZÁSAI A FÖLD KÖRÜL címû mûvének alapján írta.) De
azt hiszem, hitelességet soha egyetlen olvasó sem kért még számon tudományos-fan-
tasztikus mûtôl vagy robinzonádtól!

A gyerekek azért szeretik Vernét, mert hôsei lelkesek, bátrak, bizakodók, zseniálisak
és különcök, olyanok, akiket sok ifjú választott és választ példaképül magának. (Még
akkor is, ha Verne csak sztereotípiákkal ábrázolta ôket: a rabszolga valóban csupán „ér-
telmes és hûséges”, a tudós meg „okos és szórakozott”.) Felnôttként azért szerettem meg,
mert lenyûgözött és szintén példát adott az a tudásszomj, az emberi megismerésvágy
határtalansága, amellyel hôsei keresik a helyüket a világban.

Verne nem vádolható rasszizmussal, egyáltalán nem volt „tudományos alapon meggyô-
zôdve a fekete fajta alacsonyabbrendûségérôl”, miként azt Fischer Eszter véli. A rabszolga-
sághoz való viszonya a kor liberális gondolkodóié. Velük együtt megveti, elítéli. Szerin-
tem inkább örülni lehet annak, hogy 1874-ben megjelent egy mû, amelyben az író a
rabszolga-felszabadítás pártjára állt, és hôsének néger szolgáját ugyanúgy embernek
tekinti a szigeten, mint a többieket. (Igaz, az, ami Verne korában haladó gondolkodás-
nak számított, 127 év múlva, egy mai regényben elfogadhatatlan paternalizmus, jog-
gal fölháborító gyámkodás lenne.) S ha Fischer Eszter elfogadja Mark Twain tollából a
rabszolgákhoz való viszony ábrázolását, miért oly szigorú a kortárs Vernével? Komáro-
mi Gabriella hívta fel rá a figyelmemet, hogy Mark Twain önéletrajzában ez a mondat
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olvasható: „Gyerekkoromban a rabszolgák úgyszólván a barátaink voltak.” Az „úgyszólván”
fokozatot fejezett ki. Verne is ezen az „úgyszólván” szinten gondolkodhatott. Nagy baj
volna, hogy ha e „jó szándéktól vezérelt” zseniális írót az utókor rasszistaként emlegetné!

Az írásom elején idézett Singer-tanulmány címe: A GYERMEK MINT AZ IRODALOM IGAZ

KRITIKUSA. Az állítás nem feltétlenül helytálló minden szituációban, de úgy vélem, hogy
Fischer Eszter esetében a gyermek kritikus „igazabb” volt a felnôttszemmel olvasó kri-
tikusnál. Kár lenne, ha nem ajánlaná régen volt kedvenceit gyerekismerôseinek. Nem
kell ôket félteni ezektôl a könyvektôl, a gyerekek nagyon jól tudják, hogy mi fikció s
mi nem egy mûben, és nagyon is érzékenyek a világ igazságtalanságaival szemben. Ol-
vastassa hát el velük nyugodtan Fekete István, Kipling és Verne könyveit, s aztán be-
szélgessen velük a regényekrôl. Meg fog lepôdni.
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