
FINY PETRA:
Lámpalány meséi
Történetek rossz alvókról

Talán meglepõ, ha egy valóban kis-
gyerekek számára írt mesekönyvvel
kapcsolatosan jelenik meg írás egy
kritikai folyóiratban. Tény: a mese-
írásnak bizonyos szempontból ke-
vés becsülete van az irodalommal
foglalkozók körében manapság, a
mese pedig komolytalan, súlytalan
dologként van jelen a köztudatban.

Ha meseirodalomról beszélünk
Magyarországon, elsõként a „nagy
öregek” jutnak az eszünk-
be, meg azok az idõk,
amikor a mese volt azon
kevés csatornák egyike,
amelyeken keresztül el
lehetett mondani sok
mindent, amit egyéb mû-
fajok esetében aligha to-
lerált volna a cenzúra. Nyilvánvaló-
an ez is hozzájárult ahhoz, hogy
rendkívül ismertté és népszerûvé
válhassanak például a Négyszögle-
tû Kerek Erdõ lakói, akik más meg-
közelítésben Cseh-Szombathy vagy
Csepeli munkáiban legalább annyi-
ra példaértékû szereplõk lehettek
volna. Lázár Ervin kétségtelenül
határozott utat mutatott abban, mi-
ként lehet, érdemes hidat építeni a
népmesei örökség és a modernitás
között, hogyan lehet egy gazdag
örökséget átmenekíteni napjainkba
értékvesztés és anakronizmus nél-
kül. Ezek az alkotások többfenekû

ládákként mûködtek, s természetes
dolog, hogy nem kizárólag nevelési
szerepük dominált, hanem legalább
annyira szolgáltak az idõsebb gene-
rációknak szóló olvasmányul is.

Ha meseirodalomról beszélünk
ma Magyarországon, fõleg ha már
van gyermekünk is, aki látszólag ki-
csi még ahhoz, hogy az említett ke-
ményebb eledelekkel táplálkozzon,
akkor tapasztalataim szerint az a
néhány népszerû, sikeres szerzõ ke-
rül szóba, akiknek a nevérõl a ját-
szótéren összetalálkozó anyukák je-
lentõs részének néhány könyvcím,

míg az apukáknak a váll-
vonogatás jut az eszébe.

Vajon lehet ma úgy
gyermekeknek szóló me-
sét, mesekönyvet írni,
hogy az egyaránt kielé-
gítse a szépirodalmi és a
gyermeki, szülõi igénye-

ket? Szerencsére ma is akadnak te-
hetséges szerzõk, akik esztétikai és
irodalmi értékeket, gyermeki han-
got és kedvességet képesek úgy öt-
vözni, hogy abból jó dolgok szüles-
senek.

Finy Petra meséirõl az én olva-
satomban biztosan elmondható,
hogy megfelel e kritériumoknak.
Alkotásai mentesek minden erõlte-
tettségtõl; nem felülrõl közelít a
mesék, a gyermekek világához (ezt
régebben is írtam már róla), hanem
annak valódi részese, ismerõje. Fia-
tal szülõként és gyermeklelkû szer-
zõként egyaránt. Tehetségére jó bi-
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ra fontosnak mutatkozó tengertáj-
hoz a kamaszos izzás idõszaka he-
lyezkedik el a legközelebb.

E kötetnyi líramû, „versepikai”
alkotás figyelemre méltó adatis-
mertetési, -adagolási sajátlagossága
megvalósításához döntõen hozzájá-
rul egyedi, eredeti struktúrája. A Pil-
lantás a tengerre címû könyvnek
mindössze egy része egy ugyan-
ilyen címû szövegtartomány, há-
rom „fejezete” közül csupán az
egyik tehát, mely úgy-
mond a családjával 1914-
tõl kezdve Tortuga szi-
getén élõ, tizenhét éve-
sen szenvedélyes-imp-
resszionista feljegyzése-
ket készítõ brit-breton költõnõtõl
származik. E 21 darab huszon-
egysoros, már-már szabadversien
feszült dikciójú, áthajlásos próza-
verset az a rövid Lexikon-fejezet kö-
veti, amely a latin-amerikai sziget-
világ, Santo Domingo (Haiti) kör-
nyékének bemutatásán túl magáról
Evansrõl közöl – mûfaji természe-
ténél fogva – igen koncentrált, át-
fogó adatokat. Ezek részben vissza-
menõlegesen megvilágító érvényû-
ek, részben pedig elõre mutatnak a
kitalált írónõnek a késõbbi idõszak-
ban, Pennsylvaniában, a Pittston
Gazette munkatársaként eltöltött
életperiódusáról készített, szintén
„sajátkezû” beszámolójához. A kés-
leltetés, az információk visszatartá-

sa, majd hangsúlyos helyen törté-
nõ, kiszámított feltárása, az elbe-
szélõi elõzményekre irányuló, ki-
dolgozottabb motivikus visszacsa-
pások igen érdekes és élvezetes-ér-
tékes olvasmánnyá avatják a harma-
dik szerkezeti egységében stiliszti-
kailag prózaprózává enyhülõ-lany-
huló, s immár rövidmondatossá
szaggatódó, alapfeelingje szerint
pedig modernista angolszász re-
gényízeket feljátszó, nagyjából D.

H. Lawrence, Virginia
Woolf, Joseph Conrad
és Theodor Dreiser
vagy éppenséggel E. M.
Forster világát remi-
niszcenciákban, tucat-

nyi más szerzõt pedig (Rilkétõl
Gauguinen át Eliotig és Karen Bli-
xenig) gyakran kurzivált idézetfosz-
lány szövegbe szõtt korpuszdarab-
kájának felhasználásával konkrétan
idézõ különleges költeményt.

Kapecz Zsuzsa kanyargós és
hézagos írói pályáján, amely líra-
gyûjteménnyel indult, majd novel-
lák mellett három hagyományo-
sabb narrativikájú regényen keresz-
tül érkezett el mostani állomásáig,
a Pillantás a tengerre címû kísérlet
kétségtelenül fontos rátalálás és
szintézis.

ZSÁVOLYA ZOLTÁN

(Széphalom Könyvmûhely, Budapest,
2007, 80 oldal, 1400 Ft)
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BORSI-KÁLMÁN BÉLA: 
Az Aranycsapat 
és a kapitánya

RÓNAY LÁSZLÓ:
Fradi-szívvel 
hegyen, völgyben

Ami azt illeti, elég nehéz, sõt ké-
nyes a pekingi olimpia után Ma-
gyarországon a sportról beszélni,
tekintettel arra, hogy e tevékeny-
ség, amely eredetileg – ó, boldog
1900-as évek! – nem volt más, mint
a szellem felfrissítésének, a test kar-
bantartásának (versenyszerû) esz-
köze, hamar beépült a nemzeti mi-
tológiába, s mára az országos önbe-
csülés része lett a gyõzelem, miköz-
ben mindenki úgy tesz,
mintha nem tudná, hogy
napjainkra a tisztes ama-
tõrizmusból kemény üz-
let lett, a léleképítõ küz-
delmet felváltotta az elsõ-
ségért folytatott könyör-
telen hajsza, s a részvevõ
lobbik érdeke semmi más, mint mi-
nél több pénzt kisajtolni államból,
intézménybõl, szurkolóból és vég-
sõsoron magukból a sportolókból
is. Nehezíti a helyzetet, ha a politi-
ka is beszáll a ringbe – hogy stílusos
kifejezést használjunk –, s hol sze-
lepként, hol önigazoló tényezõként
bánik a sporttal. Igaz, mindebben
az álságos viselkedésben Magyaror-

szág nem egyedüli, de vajon mire
mentség ez? Mindenesetre elgon-
dolkoztató körülmény, ha egy or-
szágot a világban jobbára csak vesz-
tes politikusai vagy külföldön karri-
ert felépítõ futballistái alapján azo-
nosítanak…

Két könyv fekszik elõttünk,
amelyek nem véletlenül erre a gon-
dolatsorra indíthatják az olvasót.
Két könyv, amelyek címük szerint a
futballról, valójában azonban sok-
kal többrõl beszélnek. Borsi-Kál-
mán Bélának az ötvenes évek
Aranycsapatáról, illetve kapitányá-
ról, Puskás Öcsirõl (ahogy minden-
ki ismerte idehaza és a világban is)
szóló munkája egyszerre kíván a le-
gendás focista életének és személyi-

ségének apológiája, emel-
lett az õt körülvevõ hazai,
illetve külföldi történe-
lemnek kritikája lenni.
Glóriafelmutató szándé-
kát azonban, sajnos, elhi-
bázottnak kell nyilváníta-
ni. Mert milyen alapon

számítana a belpolitika üldözöttjé-
nek az a tehetség, aki felismerte –
ösztönösen vagy tudatosan –, hogy
képességeit csak úgy tudja kifejlesz-
teni és kamatoztatni, ha paktumot
köt avval a hatalommal, amely, bár
neki felfelé jutást ígér, a nála kevés-
bé szerencsésekkel szemben viszont
csak erõszakot ismer? Igaz, a fel-
emelkedés, a kiugrás egyetlen lehe-
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zonyíték, hogy miként legelsõ kö-
tete (Histeria grandiflora, FISZ,
2005) is egy pályázaton találtatott
kiadásra érdemesnek, a Lámpalány
is hasonló megmérettetésen bizo-
nyult befutónak. Meseírónk egyik
legfõbb erénye, hogy nagyon fino-
man, intimitással tud belehelyez-
kedni a mesélõ szerepébe, nagyfo-
kú nyelvi leleményessége és humo-
ra pedig irodalmi igényességgel pá-
rosul, amivel könnyen elnyerheti
ifjú olvasói (inkább talán hallgatói)
tetszését. Hõsünk, Rufusz Rafael –
egy vörös hajú kisfiú, „akinek szep-
lõi ugyan nincsenek, de ez nem je-
lenti azt, hogy ártatlan” – olyan,
mint bármelyik gyerek, mégis me-
sehõs, amit számos különleges ké-
pessége ellenére leginkább annak
köszönhet, hogy õ a világ legrosz-
szabb alvója.

Számtalan oka lehet annak, ha
valaki nem tud elaludni, de legyen
szó kíváncsiságról, félelemrõl vagy
bármi másról, a válasz kiderítése,
megértése érdekében egy gyermek

az ismeretszigetek közti ûrt a fantá-
ziájával tölti ki. Ilyen képzeletbeli
barát Rufusz Rafaelnek Lámpalány,
aki lefekvés után a kislámpa kapcso-
lójának egyetlen kattintásával idéz-
hetõ meg, s aki meséivel segít a kis-
fiúnak, hogy kérdéseire válaszokat
leljen. Így érkezünk el a királykis-
lányok, a pelyhes szárnyú tündérfió-
kák, a sárkánykölykök (szintén rossz
alvók a kíváncsiságtól, a mozgó füg-
gönytõl, a Mikulás várásától) világá-
ba, ahol kis odafigyeléssel, morfon-
dírozással minden nehéz kérdésre
meglelhetõ a felelet.

Finy Petra meséi valódi átjárót
képeznek két világ között, nagyon
modernnek és maiak, de nagyon
emberiek és – bizonyos értelemben
– õsiek is. Nála a meseírás nem hó-
bort, nem divat, sokkal inkább kö-
vetendõ, kijelölt út. Jó mesterek jó
tanítványával állunk szemben.

CSEPREGI JÁNOS

(Pagony Kiadó, Budapest, 2008, 
40 oldal, 2250 Ft)


