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Hogy Darvasi László legutóbbi novel-
láskötete sokkal inkább a hiány, mint-
sem a vándorlás könyve, az elég hamar 
kiderül. És itt nem csak a hátsó-kül-
ső borító frappáns idézetére gondo-
lunk („Akkor vagy, ha hiányzol”), ha-
nem sokkal inkább arra a  Jézus- és 
leginkább Isten-képre, ami már a kö-
tet elején szépen kirajzolódik. Illetve 
dehogy rajzolódik, éppen ez a lényeg. 
Már a gondos fülszöveg is Jézusról tesz 
említést, mint titkos főszereplőről, és 
ezzel valamelyest irányt is próbál mu-
tatni, miként tájékozódjunk az uta-
lások, motívumok és sejtetések nem 
egyszer becsapós rendszerében. A kér-
dés ugyanis mindezek alapján elsősor-
ban az, hogy olvasható-e a  Vándorló 
sírok afféle tematikus kötetként, való-
ban létezik-e az egyes novellák, apróbb 
történetek összefüggő hálózata ? A kö-
tet felépítése már a  ciklusok alapján 
is kristálytisztának, egyszerűnek lát-
szik : az Édenkertből eljutunk A szom‑
széd haláláig, tehát nagyjából az em-
beriség kezdetétől napjainkig, a meta-
forikus kertből a valódiba, a sajátunk-
ba. Közben kisebb-nagyobb léptek-
kel végighaladunk a világtörténelmen, 
és bőven van mit látnunk, tapasztal-
nunk, de nem pont úgy és nem pont 
abból a nézőpontból, ahogy azt meg-
szokhattuk. Darvasi most nem a sem‑
miből építkezik, hanem nagyon is köz-
ismert, akár közhelyes kulturális alap-
motívumokat, beidegződéseket keres, 
amelyekkel ugyan játszani éppen nem 
tabu (miért is lenne az ?), de attól még 
korántsem egyszerű feladat. Túlsúlyos 
fogalmaknak kell újra novella-alap-
anyaggá válniuk.

A  gyanúnkat, hogy a  kötet szöve-
gei szinte végig szoros egységet alkot-
nak, erősíti az a tapasztalat, hogy egy-
általán nem mindegy, hol kezdünk be-
le. A Vándorló sírok nem a szemezge-
tős könyvek közé tartozik. Ha konk-
rét történetszálak nincsenek is, néhány 
gondolat kifejtéséhez, kibogozásához 
bizony több szövegre is szükség van. 
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A kert, a kakas, a fémpénz, az állon le-
csorgó bor képe, a vér színe, a darázs 
zümmögése, férfi és nő alakja, vándor-
ló sírok, rezzenő faágak és a legkülön-
bözőbb testi és szellemi fogyatékossá-
gok, betegségek ismétlődése, felbuk-
kanása végig azt az érzést kelti, hogy 
valójában ugyanabban a  történetben 
járunk, és mintha a karakterek is foly-
ton ismétlődnének, csak éppen más 
korokban, más nevek alatt cselekszik 
lényegében ugyanazt. Erre utal a  ne-
gyedik ciklus címe, a  Jézus‑manöke‑
nek is, ám mégsem ez a néhány szöveg 
mondja el a legtöbbet a kötet egészé-
ről. Az előzmények sokkal érdekesebb-
nek látszanak.

Szinte közhely Darvasi Lászlóval 
kapcsolatban, hogy afféle rövidtávfu-
tó, a novella (abból is a rövidebb) az 
igazi terepe, meg hogy a sokat író írók 
közé tartozik. Az első állításra cáfolat 
A könnymutatványosok legendája, vala-
melyest igazolja viszont a Virágzabálók 
vegyesebb kritikai fogadtatása. Utób-
bi állítás pedig valószínűleg elsősorban 
a tárcákra vonatkozik (és részben ma-
gából a műfajból adódik), hiszen, ami 
végül kötetben megjelenik Darvasitól, 
az soha nincs apropó nélkül, az nem 
az utóbbi időben született írások egy-
más mögé helyezése. Ez igaz a most 
tárgyalt kötetre is, nagyon kevés ben-
ne a véletlen szöveg.

A  gyűjtemény legerősebb darabja-
it kétségkívül az első három ciklus tar-
talmazza, és itt mutatkoznak meg leg-
inkább a tematikát adó összefüggések 
is. Az Édenkert című ciklusba összesen 
három novella került, ezek a  történe-
tek valóban a kezdeteket, az ősállapo-
tot mutatják. Nincsen más csak a férfi, 
a nő és (a bűn helyett) a halál. Egy ki-
fordított, profán, negatív szenthárom-
ság. A férfi és a nő feltétlen bizalomban, 
de már nem naivitásban élnek egymás 

mellett, a kor nem számít, nincsenek 
is konkrétabb utalások évekre-évszáza-
dokra, hiszen a helyszín a fontos : a kert, 
a ház. A kísértést, a bűnbeesést, az áru-
lást pedig a halál helyettesíti : először 
a nő öngyilkossága (Fa), aztán a férfi 
hirtelen halála (Árulás, Teregetés). Hi-
szen, ezek szerint, hiánnyá válni a leg-
nagyobb bűn. Hogy Isten létezik-e, va-
lóban szereplője-e, irányítója-e az ese-
ményeknek, az csak a ciklus utolsó szö-
vegében vetődik fel, jellemzően akkor, 
amikor egy pap is belép a  szereplők 
közé (furcsa mód viszont éppen egy 
megközelítőleg kísértő szerepkörben). 
Ezt követi a Kína visszatér című ciklus, 
ami ugyan időben és térben mintha 
messzebbre vinne minket, hangulatá-
ban és tematikájában mégis meglepően 
közel áll az ezt megelőzőekhez. A Csin 
Akadémia, a kínai bölcsek, az álanek-
doták és maga a cikluscím is A lojangi 
kutyavadászokat idézi meg, de még így 
sem kerülünk messzebb az eredeti té-
mától. A  Kína visszatér szövegeiben 
két új elem jelenik meg, ami koráb-
ban hiányzott : a férfi és a nő szereplő 
már nem csak férfi és nő, hanem jelző-
ket is kapnak, a halál pedig nem a sem-
miből jön, hanem akad elkövetője is, 
ami nem csak a rossz szellem, a babona 
vagy az átok, hanem maga az ember is 
lehet. Az öntudatra ébredt ember tuda-
tosan, csoportosan és szisztematikusan 
gyilkol : a Tündérdomb kivégzőosztaga 
egyre közelebb araszol a  főhős kertjé-
hez, házához, míg végül saját otthona 
lesz a gyilkosságok helyszíne. A festő és 
a  szomszédja című szövegben a szom-
széd annyira irigyli kertjének vászonra 
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festett szépségét, hogy inkább elpusz-
títtatja minden növényét, A szencseni 
agyag átkában pedig a szobrász hiúsá-
ga és önhittsége okozza saját és alkotá-
sainak vesztét is. Ezen a rengeteg tragé-
dián nem csodálkozhatunk, hiszen az 
ember először itt mutatkozik meg te-
remtőként, először bitorolja a teremtő 
helyét. Közben vízzel, sárral, agyaggal 
játszik, és ebben látja mindenhatóságát. 
Pontosabban egy igazi mindenhatónak 
a hiányát. „S akkor nem jön az ihlet, 
ha nem hívják ? !, tudakolta Luj kapi-
tány, és nyújtotta az üres poharat. Inni 
is fontos, de még fontosabb a szomjú-
ság, kapitány úr, mondta erre ő, és ne-
vetni kezdtek.” (Tündérdomb)

A feltételezett főszereplő, Jézus, csak 
mindezek után jelenik meg, és egyál-
talán nem tűnik úgy, mintha a  jóko-
ra hiányt feledtetni tudná. Hétközna-
pi, szinte komikus figura, akit eleinte 
csak furcsa szokásai különböztetnek 
meg a  többi prófétától. A  Jézus-ma-
nökenek előtt feltűnik egy Jézus-baga-
tell figura, aki soha nem kérdez sem-
mi személyeset, különösen szereti a fü-
gelekvárt és meglepően gyorsan bele-
hal a szenvedéseibe. A keresztfán „ál‑
talában tovább bírják”. Júdás pedig 
így próbál visszaemlékezni egyik ta-
nítására : „Ezt talán éppen Jézustól ta-
nulta. De lehet, hogy csak neki jutott 
az eszébe. Az is lehet, hogy Jézus ép-
pen fordítva mondta.” (Júdás) Miköz-
ben három novellán keresztül végigél-
jük az elárultatás, az elfogatás és a pas-
sió eseményeit, egy pillanatra sem ta-
lálkozunk Jézus nézőpontjával. Júdás, 
Malkus (a társait a  kertbe vezető ka-
tona, akinek végül Péter levágja a fü-
lét) és az ismeretlen sírásó a valódi fő-
szereplőnk ; hétköznapi, kicsinyes ne-
hézségeik és leginkább sértett önérze-
tük. Emberi kicsinységükben, esendő-
ségünkben pedig ironikus helyzetekbe 
kerülnek, még a tragédián belül is. Jú-
dás szitát próbál javítani, és ócska szö-
gekkel kell bajlódnia, Malkus tulaj-
donképpen szerelmes a  Getsemáné 
kertbe, a vén sírásó pedig annyira meg-
sértődik, hogy hibátlan sírját nem ta-
lálják alkalmasnak Jézus számára, hogy 
a  jelek szerint képes lenne a  sziklát 
is elmozgatni a bizonyos barlang elől, 
hogy helyére tegye a becsületét. Dar-
vasi ebben a ciklusban a legeredetibb, 
itt állítja leginkább a feje tetejére az ál-

talunk ismert világot, miközben ilyen 
befejezésekre képes : „A fiú megcsóvál-
ta a fejét, majd visszagyalogolt a város-
ba. Különben az ünneplő köpenyében 
volt, büszkén lépkedett a nyüzsgő, or-
dítozó utcán. Szebb lett a világ. És azt 
is gondolta, föltétlenül elbeszélget az 
öregemberrel. Hogy is volt azzal a ha-
talmas sziklával a barlang előtt ? Hogy 
is volt ?” (A sírásó)

A Jézus‑manökenek ciklus szövegei 
már jóval terjedelmesebbek, jóval la-
zább szövésűek. Ezzel együtt a kötet 
korábbi szikár, kevés szóból, apró je-
lekből épülő feszültsége is múlni kezd. 
Több lesz a történelem és kevesebb az 
első kézből elmondott, valódi történet. 
Az őszinte riadalmat és meghökkenést 
felváltja a sokkolás. A kereszténység el-
terjedésének, a keresztes háborúk idő-
szakában vagyunk, amikor a  hiedel-
mek helyére lassan és erőszakosan be-
vonulnak dogmák, a  műveltség ter-
jesztése pedig még nem békességgel, 
hanem háborúval és pusztítással jár. 
Amíg a Júdás-történetből szinte telje-
sen hiányzott a garas- és a kakasmotí-
vum, addig a  továbbiakban jut belő-
le bőven. „Mint mondtam, a kakassal 
kezdődött” – meséli a Szegény Henrik 
főszereplője, az ártatlanságát föláldozó 
fiatal lány, hogy aztán ezzel együtt az 
emberiség is elveszítse ártatlanságát, és 
a legszörnyűbb kórok, borzalmak jus-
sanak neki : lepra (Szegény Henrik), hi-
degrázás, csonkítás (Jaufre Rudel), té-
boly (Peppo, a Jézus‑manöken), testvér-
gyilkosság (Ricardo de Cruz vándor‑

ló sírja), átok (Fernando Asahar töké‑
letes élete). A ciklusnak van funkciója 
és akadnak erős pillanatai : például az 
írástudatlanság elmúlása, a szó, a mon-
dat értékének fölerősödése, az ember 
művésszé válása ezekben a  szövegek-
ben sűrűsödik össze apró történetek-
ké, de ez a szakasz még így is csak ter-
jedelmes, mintsem fajsúlyos a köteten 
belül. A záró ciklus (A szomszéd halála) 
egy-két kivétellel szintén remekbe sza-
bott elbeszéléseket rejt, mint például 
a címadó novella, vagy éppen A Nagy 
Hullakereső Verseny című, de ha arra ké-
ne válaszolnunk, hogy a kötet egészé-
hez mindez mit ad hozzá, azon túl per-
sze, hogy néhány motívumot tovább-
visz és tovább csiszolgat, akkor bizony 
bajban lennénk. A konklúzió, a végki-
fejlet persze sejthető, a kiszolgáltatott-
ság és a szenvedés révbe ér : a szereplők 
teljes szenvtelenséggel, szinte érzelem-
mentesen szemlélik a halált, akár a sa-
játjukat is (Ha Wanger ferdébben tartot‑
ta volna). Ekkor azért valamelyest vis-
szatér a Jézus-történetek groteszk mo-
solya, és ez jó.

Ezzel együtt is, a Vándorló sírok a ta-
valyi év fontos könyvei közé tartozik, 
efelől nincs kétségünk. És persze a ki-
emelkedő Darvasi-kötetek sorában is 
ott a helye, csak egy kis hiányérzet hi-
ányzik még nekünk : ez a gyűjtemény 
ugyanis egy picit talán túl teljes lett.

A gyerekkönyvek a kortárs szépiroda-
lom számára izgalmas lehetőségek tár-
házát jelentik a képzőművészeti alkotá-
sokkal való együttmozgásra és párbe-
szédbe kerülésre, miáltal az egyik legin-
tenzívebb felületét teremtik meg a kép 
és szöveg „egymásra figyelésének”. Két-
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legújabb mesekönyve, Az emlékfolto‑
zók, de mellette említhetjük az alig fél 
évvel korábban megjelent Kapitány és 
Narancshalat is, melyet szintén Rofusz 
Kinga illusztrált.1

A két kötet több ponton is párbe-
szédbe hozható egymással, elsősorban 
abban a tekintetben, ahogy a történe-
tek fontosabb jelenetei találkoznak és 
együttmozognak az illusztrációk sejtel-
mes, szürreális képi világával. A Kapi‑
tány és Narancshal főhőse egy hajóska-
pitány, aki megunja a  tengeren a pa-
rancsolást, kapitánykodást és egy híd-
ra költözik. A szárazföldön többekkel 
találkozik (pl. a vattacukor-készítővel, 
a  széllel, a Locsolókocsival és a  szék-
kel), akiktől fokozatosan megtanulja 
a keresés és a barátság mibenlétét. Ők 
ébresztik rá arra, hogy miként találhat-
ja meg elvesztett barátját. A képeken 
domináns a  mindent átható kékség, 
ami dinamizálja az olvasást, a tenger 
és az égbolt mélykék árnyalatai össze-
mosódásukkal kitágítják és határtalan-
ná teszik a történetek által megjelení-
tett tereket, a szabadság és a végtelen-
ség érzetét keltve az olvasóban.

Az emlékfoltozók vizuális világa 
úgyszintén meghatározó szerepet kap 
a történetek elbeszélésében. A kép és 
szöveg szorosan összefonódik, egyrészt, 
mert kölcsönös az átjárás a nyomtatott 
szöveg és a grafikák között, hiszen azo-
kon az oldalakon is fel-feltűnik egy-egy 
kép, melyeken a  szöveg helyezkedik 
el. Másrészt egyenrangú felekként sa-
ját formanyelvükön keresztül mesélik 
el a két tündérrigólány, a faodúbarna 
és a limonádészőke történeteit és ben-
sőséges kapcsolatuk apró rezdüléseit. 
A  tündérrigólányok névjegyévé vált 
hajszínük uralja a  mesekönyv színvi-
lágát. A barna és a sárga összeolvadá-
sának legkülönfélébb árnyalatai töltik 
ki az egyes történetek közötti tereket, 
amit egy-egy fehér és a  piros részlet 
kiemelkedése tör meg, melyek olykor 
szintén belemosódnak a barnás árnya-
latú felületekbe. Míg a  kapitány ka-
landjainak elbeszélésében a kék a ten-
ger és az ég szimbólumrendszerén ke-
resztül az örök változást, a mozgásban 
levést érzékeltette és tartotta lendület-
ben, addig itt a barna árnyalatai a föld 
színeként, a földjegy jelentéssíkjait ér-
vényesítve a helyben maradást, az el- 
és befogadást, az elmélyedést, a szem-

lélődést nyomatékosítják, melyek kö-
vetkeztében egy elidőző, lelassult olva-
sást tartanak fenn.

Természetesen alapvető e vonatko-
zásban a női princípium szerepkörének 
érvényesülése, ami a két rigólány viszo-
nyában is megragadható, hiszen a kö-
tet feltételezhetően egy anya–lánya 
kapcsolat különös történeteibe enged 
betekinteni, de ugyancsak ennek át-
sejlése ragadható meg az „emlékfolto-
zás” gyógyító gesztusában is. Történe-
teik vizuális megörökítésében szerepet 
kap a fehér szín is, ahogy takaróként, 
a tündérrigólányok haját hullámosító 
labdarózsákként, a lányok csiklintását 
kacagva eltűrő Holdként vagy a több-
ször feltűnő felhőpamacsokként jele-
nik meg, melyekből olykor virágok 
nőnek. A legtöbb képen a kontrasztot 
a piros szín teremti meg, ami a szenve-
dély, a szeretet vagy az erő kultúránk-
ban elfogadott szimbólumaként telíti 
élettel a képeket.

A  kapitány meséjéhez hason-
lóan Rofusz Kinga illusztrációi 
a tündérrigólányok történetéből is azt 
a fajta megfoghatatlan vibrálást ragad-
ják meg és építik magukba, ami Má-
té Angi történeteiben a kimondott és 
a nyelv által teljességgel már el nem 
mondható között feszül, ami a  meg-
nevezett és a megnevezhetetlen dolgok, 
történések elmeséléséből és elmesélésé-
nek képtelenségéből fakad. „Volt egy-
szer két tündér, de mondhatnám azt is, 
hogy két rigó, de még azt is, hogy két 
kislány, én nem tudom megmondani, 
melyik, mert mindháromra hasonlí-
tottak…” – indítja a szerző a beveze-
tő mesét (5.). Fontos, hogy mindhá-
rom lehetőséget meghagyja, nem szű-
kíti le megnevezésüket valamelyik ki-
emelésével, így egyszerre engedi érvé-
nyesülni a különböző nézőpontokat és 
azok párhuzamos igazságait.

Máté Angi nyelve ugyanakkor ép-
pen azzal tágítja a kimondhatóság ha-
tárait, hogy nem föltétlenül akarja ne-
vén nevezni vagy elmesélni az elmond-
hatatlant. Szövegei jó arányérzékkel 
adnak helyet a szavak és sorok között 
a hallgatásnak, ami egyrészt gazdagít-
ja, megsokszorozza a  jelentéssíkokat, 
másrészt líraiságot kölcsönöz mesé-
inek. „A  faodúbarna tündérrigólány 
hosszan tűnődött, hogyan lehetne an-
gyallá. Vágyott tejfehéren gomolyog-

ni, mint a  folyók fölötti novemberi 
köd, hogy hordozhassa őt két könnyű 
szárny, mintha csak faágtól faágig” – 
olvashatjuk az Amikor angyallá váltan 
című mesében. (52.)

Különös erőt tükröz e nyelv azál-
tal, ahogy a mozzanatot és a mozgást 
mint megfogható tárgyat vagy dolgot 
ragadja meg : „tudták, majdnem meg-
foghatják a kopogást is, egymás köze-
lében” (26.), kofferbe gyűjtötték a „két 
fülre való kapunyikorgást” (70.), vagy 

„…addig kötötte, míg a  gomolyáról 
lefogyott a gurulás, s  lett belőle vala-
mi más”.2

Jellemző, hogy hiányoznak a  ne-
vek és bizonyos szavak kimondása, 
ezeket többnyire körülírással vagy sa-
ját szó teremtésével helyettesíti : pél-
dául a  tündérrigólányok neve, vagy 
a nem annyirasárga villamos, nyári po-
rok leppenése, illetve földhompokon.

A nyelvnek ez a kimondható és a ki-
mondhatatlan közötti vibrálása szeren-
csésen találkozik a  Rofusz Kinga il-
lusztrációin tapasztalható légiességgel 
és lebegéssel, melyek Az emlékfoltozók 
képi világát is meghatározzák. A  sta-
bil, rögzített alakzatok és formák egy-
máshoz való viszonyát újragondoltat-
ja és megtöri egy-egy ellibbenő falevél, 
virágszirom, felhő vagy levél. De egy-
szerre látjuk úszni a vízben a felhőket 
és a  halakat, patakban sodródni pa-
pírhajót, szélfútta hajtincsek szálldo-
sását, a  tündérrigólányokat fűtenger-
ben úszni és egymást segítve angyallá 
váltan felemelkedni.

Az előző kötet végén a kapitány a ba-
rátját népével visszasegíti a tengerbe, ő 
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pedig elindul a szárazföldön a csodasá-
gok felé. Ezt a pillanatot is felidézhe-
ti az olvasóban Az emlékfoltozók aján-
lása, miszerint egyrészt a  szerző „cso-
daságnak” ajánlja a kötetet, másrészt 
amerre csak jár a két tündérrigólány, 
csodák történnek.

De mik is azok a csodák ? Máté An-
gi könyvét olvasva szinte kikerülhe-
tetlen, hogy újragondoljuk az eddi-
gi nézeteinket róluk. Szembesülnünk 
kell azzal, hogy igazából nem is az te-
szi őket különlegessé, hogy a kiváltsá-
gosaknak adatott ritka pillanatok len-
nének, hanem az, hogy folyamatosan 
körülvesznek bennünket. Olykor egy 
réten a fűben mutatkoznak meg, vagy 
a cserebogár kergetésében, másik pilla-
natban az ég zengésében vagy a cipők 
klappogásában, egy villamoson vagy 
egy találkozásban, a megvigasztalásban 
vagy a megtalálásban, máskor a meg-
bocsátásban, miközben valamiféle tel-
jesség érzete tölti el az embert. Máté 
Angi meséi megmutatják, hogy a cso-
dák korántsem kötöttek emberhez, 
sem valamilyen mozdulathoz vagy for-
mához, sem helyhez, hiszen a csodák 
valójában azok a  pillanatok, amikor 
szembesülünk az élet sokszínűségével 
és teljességével, amikor megtapasztal-
juk, hogy miközben önálló, független 
lényként a legkülönfélébb pillanatok-
ban szemlélhetjük annak működését, 
erejét és szépségeit, aközben mi is ta-
gadhatatlanul részei vagyunk az érzé-
keltnek. A  csodák mindennapjaink 
apró rezdülései, melyek akkor válnak 
igazán csodákká, ha képesek vagyunk 
meglátni és felismerni őket.

Az emlékfoltozók meséi e csodákkal 
itatódnak át, ahogy a lányok felfedezik 
őket, megállnak és elidőznek mellettük. 
A látszólag nem túl eseménydús törté-
neteket a  tündérrigólányok körül és 
a  bennük végbemenő legapróbb cso-
dák felismerése teszi teljessé. E tudásuk 
vértezi fel őket az emlékfoltozás ritka 
képességével, hiszen e benyomások fel-
idézésével segítenek másokat visszata-
lálni fontos emlékeikhez. De nemcsak 
a tőlük segítséget kérőket tanítják meg 
emlékezni, ahogy például a kötetkezdő 
mesében a feledékeny rollert, vagy a le-
velet író kisfiút segítik megtalálni nagy-
mamája emlékét és a tölgyfát csemete-
kori emlékeihez visszatalálni, hanem 
bölcs óvatossággal maguk számára is 

megőrzik a csodaként megélt pillana-
tok lenyomatait. Az utolsó mese a lá-
nyok titokzatos elköltözésének előké-
születeibe avat be, talán már meg sem 
lepődik az olvasó, amikor megtudja, 
mit visznek magukkal a kofferjukban : 

„ribizlilevelet, birsalma gallyát, szőlő-
magot, tenyérnyit a  diófa fölötti ég-
ből, két fülre való kapunyikorgást, vé-
gül néhány repedést a ház faláról” (70.).

Valójában mindenik mese tanmese 
a természetről, vágyakról, barátságról, 
szeretetről, megvigasztalásról és a meg-
bocsátásról. Hitelessé teszi a története-
ket, hogy a tündérrigólányok nagyon 
is emberiek, lányok, akik olykor unat-
koznak, máskor csintalan gyermekek, 
van, amikor naivak, és természetesen 
bölcsességük ellenére ők is követnek el 
hibákat. Szorongásaik, félelmeik, mér-
gük és örömük árnyalt ábrázolása Má-
té Angi első kötetében, a  Mamóban 
megismert elbeszélésmód finomságát 
is idézi. Az érzéseket nem is annyi-
ra a belső történések részletezésén ke-
resztül ábrázolja, hanem a szinte észre-
vétlen emberi gesztusok pontos megfi-
gyelésén és rögzítésén keresztül ragadja 
meg. Például az Amikor a faodúbarna 
titkot őrzött című mesében a narrátor 
a  kislányban elhatalmasodó hiányér-
zetet egy megkedvelt kutya iránt a kö-
vetkezőképpen írja le : „valahányszor 
a Vár utca húsz szám előtt haladt el 
a  faodúbarna tündérrigólány, a  ring-
lószilvák fái alatt, mindannyiszor vak-
kantott, nyüsszögött néhányat, őriz-
te a titkot, és néha letett a kerítés al-
jába egy-egy iskolakiflit” (44.). Olyan 
mozdulatokkal és gesztusokkal jelení-
ti meg a hiányt és a szeretett lény ké-
pét, amelyek korábban közös élmény-
ként összekötötték a lányt a kutyával.

A  szomorúság, mint átmeneti ál-
lapot, többször megjelenik a  kötet-
ben, de bátran szembenéznek vele 
a  tündérrigólányok, hiszen ismerik 
a gyógyírt rá : „Ha egy tündérrigólány 
szomorú, meg kell keresnie a  másik 
tündérrigólányt, olyankor egymáshoz 
teszik arcaikat, úgy, hogy egyikük jobb 
szeme másikuk bal szemébe nézzen, 
pillogtatnak, s  pilláikkal kiseprege-
tik a szomorút” (19.). És kétségtelen, 
hogy a szomorúsághoz Máté Angi me-
séiben a boldogság is erősen kapcsoló-
dik, hasonlóan szorosan fonódnak ös-

sze, ahogy a két tündérrigólány : „úgy 
érezte, gyönyörű erdőt szelídítettek 
neki, kacagni kell, kiszaladni az ágy-
ból, át a rókamezőn, szállani pintyek-
kel, csízekkel” – olvashatjuk az Amikor 
erdőt szelídítettek című mesében (36.).

A  mások emlékeit megfoltozó lá-
nyok önállóan, saját vágyakkal, egymás 
előtt olykor titkot is őrizve léteznek, de 
mégis kétségtelenül egy tőről fakadva, 
mély összetartozásban élnek együtt. 
Ilyen értelemben a teljességet betöltő 
mindenei egymásnak : egyszerre testvé-
rek ők, de anya és gyermeke, barátok 
és barátnők, pajtások és szövetségesek. 
Ugyan feltűnik a kötetben Kicsinéni, 
a postás vagy a  szomszéd vívómester 
alakja, de a  tündérrigólányok nincse-
nek velük igazán kapcsolatban, mint-
ha nem is lenne szükségük másokra.

A  két tündérrigólány története 
Án gi ca, az elárvult kislány és Mamó, 
a  nagymama történetéhez tér vissza. 
A Má té Angi első kötetében megismert 
kislány vágyai itt, a tündérrigólányok 
kapcsolatában teljesülnek be. Talán eb-
ből is fakad az egymásra figyelésnek és 
az összetartozásnak e kötetben tapasz-
talható intenzitása, hiszen Az emlékfol‑
tozók egy fejlődéstörténet szerves részét 
képezve az emberi kötődés letisztult 
formáját ábrázolja. Míg a Mamóban 
a kislány és a nagymamája összetarto-
zása megtűri a kölcsönös, fájdalmakkal 
telített vigasztalhatatlan, egymás mel-
lett megélhető magányt, addig itt a két 
tündérrigólány kötelékét a teljesség és 
a harmónia tölti be, kölcsönös szeretet 
járja át kapcsolatukat. Az összefonódás 
legritkább és legintenzívebb pillanatait 
érezheti át az olvasó a történeteiken ke-
resztül, amikor egymástól függetlenül 
mégis ugyanazt a mesét írja és rajzolja 
egyszerre a két lány, vagy amikor egy-
más tükörképeivé, tükröződéseivé vál-
va a másikuk álmait álmodják.
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