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A magyar kultúrának nagy teljesítményei azonban a monarchia 
századfordulóján majd az ellenforradalmi korszakban még nem illesz-
kedtek harmóniává, szervetlenül hevertek egymás mellett: hiányzott az 
az archimédesi pont, egységes koordináta-rendszer, mely totalitássá szer-
vezte volna őket. Egy nép műveltségének külső egységét megadó, mate-
riális kerete mindig az építészeti, belső, szellemi egységét biztosító lelke 
a filozófiai kultúra; ámde a magyar nyomorúság nagyon sokáig nem 
tette lehetővé valósulásukat. Szekfű Gyula és Karácsony Sándor elévül-
hetetlen érdeme, hogy - ha tévelygéseken át is - ők először kezdték a 
magyar kultúrát a filozófiailag szervezett kultúrává fejlődés irányába 
sikerrel orientálni; ez a folyamat azonban a fölszabadulás révén és után, 
a marxista filozófia jegyében, s nem kis mértékben éppen Lukács 
György tevékenysége nyomán, teljesedhetett és teljesedett csak ki. 
Lukács ifjúkori műveinek kiadása - Tímár Árpád filológiai csúcsteljesít-
ményének nevezhető gondozásában - most a forrásokat revelálja. (Mag-
vető, 1977.) 
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Petrolay Margit: GONDOLATOK 
A GYERMEKIRODALOMRÓL 

Petrolay Margit könyve saját értékeinél többet is jelent. Megjelenése 
régi tartozások törlesztésének kezdete a kiadó előszava szerint. Az 
olyan tanulmánykötet, amelyben gyermekirodalmunk elméleti kérdései-
ről esik szó, kivételes jelenség könyvkiadásunk múltjában és jelenében 
is. (Irigy szemlélői lehetünk a Beiträge zur Kinder- und Jugendliteratur 
csaknem félszázadik kötetének, s még inkább az olyan elméleti-kritikai 
folyóiratoknak, mint a szovjet Detszkaja Literatura.) Könnyen számba 
vehető tanulmányköteteinket kézikönyv rangjára emeli a hiányérzet. 
Od. Vita az ifjúsági irodalomról, Móra Kiadó, 1968.; Olvasó ifjúság, 
Móra Kiadó, 1972.) Az érdeklődő számára semmivel sem egyszerűbb 
gyermekirodalmunk történetének megismerése. Egyelőre Hegedűs 
András íróportréi helyettesítik a gyermek- és ifjúsági irodalom meg-
íratlan történetét. (Hegedűs András -.Legkedvesebb íróim. Móra Kiadó, 
1971.) A gyermekirodalom elméleti kérdéseivel foglalkozók nálunk 
nincsenek túl sokan és nem túlságosan elkényeztetettek. Petrolay 
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Margit az első, akinek a mai magyar gyermekirodalom kérdéseiről szóló 
elméleti tanulmányai, folyóiratokban megjelent vitacikkei, kon-
ferenciákon elhangzott elemző, értékelő előadásai kötetben is nap-
világot láthattak. A Gondolatok a gyermekirodalomról címmel meg-
jelent kötet mintegy tíz esztendő írásait tartalmazza. 

Petrolay Margit könyvének címe néhány tanulmány kedvéért 
(Ifjúsági irodalom-gyermekimdalom, Megjegyzések egy vitához, Móricz 
Zsigmond és az ijjúsági irodalom) a valóságos tartalomnál általánosabb, 
írásainak többségében a mese vagy a mesekorszak körül jár. (Mese és 
humánum, Régi műfaj, új olvasók, Piroska halhatatlansága, Új királyfiak 
- új mesék, Az élőszótól az eleven betűig, Az óvodás gyermek irodalmi 
nevelése.) Könyve polémia a meséről. Valószínűleg így tartjuk majd 
számon. A szerző meseíró, így természetes, hogy legtöbb mondanivalója 
saját műfajáról van. Továbbá az is, hogy írásainak hangja a szokásosnál 
nemegyszer szenvedélyesebb és személyesebb. A gyermekirodalom 
minden dolgát (a könyvkiadástól a kritika hiányáig) belülről éli át, a 
mesére pedig - anélkül mondhatjuk, hogy a nagy szavak vádja érhetne 
bennünket - az életét tette. Az Ezüstpagoda (1934) és a Világszép 
kecskebéka (1977) között már több mint négy évtized telt el mese-
teremtéssel. 

A kötet tanulmányaiban legtöbbször feltett kérdés az, hogy milyen 
legyen a korszerű mese, hogy miképpen lábalhatna ki a mai mese 
útvesztőiből, zsákutcáiból. ,,Az 'új mese' napjainkban még az útkeresés 
stádiumában van - írja Petrolay Margit - , arculata idáig még nem 
alakult ki. Elvi bizonytalanság, gyakran elavult pedagógiai szemlélet, 
igénytelenség egyfelől, másfelől sznob modernkedés gátolja fejlődésé-
ben, bár hellyel-közzel biztató jelekkel is találkozunk már." (49.) A 
műfaj féltésével írja: „A műfaj elsekélyesedik, ha nem újítjuk meg új 
forrásokból . . ." (69.) De a forrás, amit ajánl, nemhogy nem új, a 
legrégibb: a népmese. Nem a népmese motívumkincséhez való ragasz-
kodást tartja fontosnak, hiszen könnyen vezet formalizmushoz ez az 
egyébként könnyen járható út. Kissé eretnek módon nem is a csodát 
tartja a mese megtartandó lényegének. (Némi ellenvetésünk lehet, mert 
a mese egyik fontos megkülönböztető jegye epikus rokonai között 
mégiscsak a csoda.) Petrolay Margit elsősorban a népmese optimista 
moráljának átmentésére biztat. Örömből, emberszeretetből, bizakodás-
ból, pozitív érzelmekből életre szóló tartalékokat szeretne adni és 
adatni a gyerekeknek a meséveL Szándéka komolyan megszívlelendő, de 
kár lenne elfelejtenünk, hogy Andersen nem egy meséjének katartikus 
hatása éppen abból fakad, hogy a mese optimista morálját megszegi. (A 
kis hableány, A kis gyufaárus lány) Ugyanezt Hauff is meg merte tenni. 
(A kis Mukk) Lázár Ervin emlékezetesen szép meséje (A kislány, aki 
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mindenkit szeretett) vagy Mészöly Miklós gyereket, felnó'ttet meg-
rendítő', balladás írása (Csengős bárány) mai meseirodalmunkból ugyan-
erre példa (ld. még Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér. Móra Kiadó, 1973. 
- Mészöly Miklós: Az elvarázsolt tűzoltózenekar. Móra Kiadó, 1965.). 
Igaz, ezek a mesék a számon tartandó kivételek. 

Petrolay Margit Hárs László meséjének elemzésével meggyőzően 
bizonyítja, hogy a gyermek mindennapi valósága és a mesebeliség 
rekvizítumai szerencsésen együtt élhetnek a korszerű mesében (Az 
égből pottyant nagyapa). Mai verses meseirodalmunk szinte kínálja erre 
a példaanyagot (Kormos István, Szabó Magda, Szécsi Margit, Jékely 
Zoltán műveire gondolok). Hadd jegyezzem meg, hogy Petrolay Margit 
szép, népmesei ihletettségű meséivel a jelenséget maga is bizonyítja. 

Mai meseíróink néhány útját a tanulmányok írója méltán tartja a 
meseirodalom tévútjainak. Példaként: - Ha a mese nem több, mint a 
népmese stílus-utánzata. Ha az állatmesének álcázott történetben a 
kényes kiscicák és a huligánkodó nyűlfiak históriái pusztán arra szolgál-
nak, hogy a Kis-Katekizmus moráljával pellengérezzék ki a gyerek 
hibáit, (Se szeri, se száma az ilyenféle alkotásoknak.) ha impresszio-
nista, szürrealista képekkel próbálják pótolni a cselekményt. Petrolay 
Margit nem hisz az ún. technikai mesében. ( „ . . . egyetlenegy elfogad-
ható darabot nem hozott létre. . . " 87.) A próbálkozások időszakát 
jelzik az olyan írások, mint Rákos Sándor meséje az unatkozó autó-
buszról. (A piros autóbusz, ld. Rákos Sándor: A kisfiú idegenben. Móra 
Kiadó, 1971.) 

írásaiban Petrolay Margit a mese egy-két műfaji változata iránt 
határozott ellenszenvet árul el. Nemcsak a „naivan didaktikus", „édes-
késen mesterkélt", „közhelykészletből táplálkozó" állattörténetet, de a 
fabulát is szívesen kiutasítaná a gyermekirodalomból. Rousseau-i ér-
vekkel félti a gyerekeket: „. . . inkább bűnre, mintsem erényre csábítaná 
őket" (60.) - Ha csak a Rónay György fordította, Jean Effel illuszt-
rálta La Fontaine-mesékre gondolunk, már nem tudunk ellenszenvében 
maradéktalanul osztozni; de bevallhatjuk, néhány meggyőző érve rést üt 
a fabula iránti vonzalmunkon. Rousseau mellett azonban Rotterdami 
Erazmust is felvillantja az emlékezet, aki az ezópusi mesét tan-
anyaggá tette. 

Petrolay Margit szerint a korszerű meséhez legalább „három 
hamuban sült pogácsa" kell: a korszerű mondanivaló, az érdekes cselek-
mény és a művészi kifejezés. Ehhez fontos hozzáfűznünk, hogy a 
jelentős meseírói teljesítményeket a saját, másokéval összetéveszt-
hetetlen mesevilág is jellemzi, amely valamiképpen egész írói világuk 
része. A körtvélyesi kert zsályái, georginái, rezedái nemcsak Lesznai 
Anna önéletrajzi regényében (Kezdetben volt a kert), festményein és 
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hímzésein jelennek meg, de mesevilágának is kellékei. S nem más 
meséinek nyelve sem, mint a népköltészet és a szecesszió sajátos 
ötvözete. És ez a lesznais mesemondó hang búvópatakként ma is jelen 
van. - Petrolay Margit többször is figyelmeztet írásaiban a hagyomány 
és korszerűség szétoldhatatlan kapcsolataira. A korszerű mese egyik 
példájaként Csukás István könyvét, az Egy téli tücsök meséit (Móra 
Kiadó, 1974.) említi. Bármily furcsa, ez a téli tücsök Lesznai Anna 
szeptemberi pillangójának közeli rokona. (Egy kis pillangó utazása 
Lesznán és a szomszédos Tündérországban, 1913.) 

Petrolay Margit világirodalmi szinten ismeri a gyermekirodalom el-
méleti-történeti kérdéseit. A saját műfaján kívüli gyermekirodalomról is 
fontos és időszerű közlendői vannak. „Újabban . . . a kelleténél jobban 
terjeszkedik a gyermekirodalomban a nonszensz-költészet, melynek 
jogosultságát nem vitatjuk, nem is idegen a kisgyermek játékos fantáziá-
jától — írja Petrolay Margit - , de féltjük tőle az igazi, sokszínű, 
érzéseket megmozgató és elmélyítő gyermeklírát." (136.) Kötetének 
egyik figyelemre méltó írása Móricz Zsigmond gyermekirodalmi tevé-
kenységéről szól. Egyetlen Móricz Zsigmonddal kapcsolatos mondatán 
töprengünk kételkedve: „A 13—14 éves gyerekeknek nem lehet esz-
ményképe az ügyefogyott kis Nyilas M i s i . . . " Lemondjunk hát az 
áldozat-hősökről? Dickens Twist Olivérjéről, Csehov Ványkájáról? 
Nemecsek Ernőt az a bizonyos heroikus pillanat talán megtartja a példák 
sorában. 

Petrolay Margit írásai igazi vitacikkek. Hullámverésük van az olvasó-
ban, és valószínűleg az eddig másképpen gondolkodót is képesek meg-
győzni arról, hogy „a gyermekirodalom nem kirándulás, hétvégi pihenő 
az ..alkotásban' kifáradt szellem számára, hanem gyötrelmekkel ki-
kövezett út, melyet minden művésznek végig kell járnia, akár aggas-
tyánok az olvasói, akár óvodás gyerekek." (138.) (Tankönyv-
kiadó, 1978.) 
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