
AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

A mese
LÁZAR FRUZSINA varázsgömbjében

Lázár Eroin író beszél karácsonyról, gyerekekről, felnőttekről, m últrál,
jövőről.

Huszonhárom évesen
írtad meg els5 mesere
gényedet, Akisfiú meg
azoroszlánokat. Miért
ír valaki gyerekeknek,
gyerekekr51 akkor, ami
kor maga márnemgye
rek, saját gyereke vi
szont még nincsen?

Mostanában mintha
egyre kevesebb lenne a
mese. Szükség van
egyáltalán egy ilyen ra
cionális,anyagias világ
ban mesékre?

Akkor egyrészt még közelebb voltam a saját gyerekkoromhoz, na
gyobb kapcsolatom volt vele, de döntően mégiscsak az ember lel
kivilága a meghatározó ebben a dologban. Bennem nagyon sokáig
megmaradt a világra való rácsodálkozás képessége, és ez nemcsak
abban volt döntő fontosságú, hogy meséket írtam, hanem az egész
életvitelemet meghatározta. Én ötvenegy éves koromban lettem fel
nőtt. Akkor éreztem azt, hogy lecsapott rám az öregség sólyma.
Ekkor valahogy meglazult a kapcsolatom a gyerekkel, aki egykor
voltam, és éppen ezért a mesevilág iránti érzékenységem is kisebb
lett. A saját gyerek pedig nem alapfeltétele a meseírásnak, gondol
junk csak Zelk Zoltánra, Weöres Sándorra, akik gyermektelenek
voltak, mégis gyerekeknek szóló nagyszerű műveket írtak.

Szerintem a gyerekek mesére való igénye ma sem változott. Amikor
a sz ülők, nagyszülők - mindazok, akiket a gyerek szeret - me
sélnek neki, akkor a mese átalakul. Irodalmi műfajból szere
tetműfajjá lesz, ami által két ember között olyan kapcsolat jön létre,
melyhez hasonló alig akad. És ez nemcsak a gyereknek, de a mesélő

szülőnek, nagyszülőnek is nagyon fontos, mert a mese által beke
rülnek egy olyan varázsgömbbe, amely valami megfoghatatlan kö
zösséget teremt köz öttük. olyan együvé tartozást hoz létre, amit
nem helyettesíthet semmi. Annak, hogy az emberek ma is szeretik
a mesét, bizonyítéka az, hogy szappanoperákat néznek a televízió
ban, ráadásul pénzt gyűjtenek a főszereplő rabszolgalány felszaba
dítására, tehát teljesen valódinak képzelik a történetet. Ugyanúgy,
mint ahogy mi gyerekkorunkban, Rácegresen a meséről azt gondol
tuk, hogy az maga az igazság. Nem az emberek mese iránti igényé
vel van baj, hanem a mesék egy részével. A mesében kell, hogy
legyen valami magasabb rendű, valami irodalmon túli. Mint példá
ul a népmesékben, amelyek a felsőbb világgal való kapcsolatnak a
zálogát hordozzák magukban. A népmese maga a mítosz. Az írók
által előállított pedig irodalom. A jó irodalom is magában hordoz
valami magasabb rend űt. de soha nem érheti el azt a szintet, amit
az évezredeken, korokon, kultúrákon átívelő népmese mondhat
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Az olvasás éve alkalmá
bólsokatbeszélnekarról,
hogy más országokban
az egyetemeken külön
mese-tanszékek, mesé
vel foglalkozó irodalmi
intézmények léteznek.
Fontos lenneaz, hogy a
mese itthon is elismert
tudományos kategóriá
ba iariozzon?

Közeledik a gyerekek
számára oly misziikus,
várva-várt ünnep, a ka
rácsony. Sajátgyermek
kori karácsonyaid közül
melyik a legemlékezete
sebb?

Saját gyermekeid szüle
tése megváltoztatta a
meséhez való viszonyo
dat?

magáénak. De annyit egy magamfajta író is elérhet, hogy amit ír,
az irodalom, és remélhetőleg jó irodalom, aminek kapcsolata van
olyanfajta világrenddel. ami a lélekhez tartozik. És ez minden iro
dalom lényege. Ha viszont csak a megbotránkoztatás. az elkábítás
a mű célja, akkor az semmiféle értékeset nem hoz létre. Az embe
rekben él a vágy a mesére. Olyan alkotásokkal kellene kiszolgálni
őket, amelyek lelki táplálékot nyújtanak, amelyekbőllehetmeríteni.

A mesét nem helyezték túl magasra az irodalmi ranglétrán soha,
de ez engem - őszintén szólva - nem nagyon érdekel. Amit írok,
az akár mese, akár nem, jól szeretném megalkotni. Ha sikerül, ak
kor az éppen olyan irodalom, mint bármi más. A jó mese mindig
elismert volt. Tudtommal pedig az óvó- és tanítóképzőkön tudo
mányosan is foglalkoznak a mesével. Nekem pedig - nagyon mé
lyen szégyenkezve mondom ezt - semmiféle tudományos képzett
ségem nincs a mesével kapcsolatban. Amikor egyszer két tudós
embert hallottam beszélgetni arról, hogy mi is a mese, annyira meg
ijedtem, hogy azt gondoltam, milyen jó, hogy én ezt csak most,
őszülő fejjel hallom, mert ha hamarabb történt volna, talán nem is
mertem volna a meseírásba belekezdeni.

Amikor mi a legszebb karácsonyainkat élhettük volna meg, akkor
éppen háború volt. Csak a bensőséges ünneplés, a család, a szeretet
volt együtt, de ezek a legfontosabbak. Háborús karácsony volt az
is, amikor öt-hat évesen megtudtam, hogy a feldíszített fenyőfát, az
ajándékokat nem a Jézuska hozza. Ekkoriban született meg a hú
gom, így az egész család azon fáradozott, hogy őt, aki még boldog
tudatlanságban élt a Jézuskát illetően, elkápráztassuk a kará
csonyfával, az ajándékokkal. És mennyire örültünk annak, hogya
legkisebb testvérünknek szívmelengető boldogságot okozhattunk.
Ugyanez megismétlődik akkor, amikor az embemek saját gyereke
lesz, és amíg az egyik szülő kézen fogva sétálpat az izgatott kisgye
rekkel, addig a másik a karácsonyfát díszíti. Es annál nagyobb bol
dogság nincs, mint amikor látod, hogy a gyereked, vagy a kistest
véred mennyire örül a karácsonyfának. amit te díszítettél. az aján
dékoknak, amiket neki vettél.

Mindent megváltoztatott. Tudod, hogy mielőtt te megszülettél, va
lami ismeretlen eredetű betegségem volt. Olyan őrült gyomorgör
cseim voltak, hogya padlón fetrengtem a fájdalomtól. A születésed
után úgy elmúlt a betegség, mintha soha nem is lett volna. Ez is
mutatja, hogy olyan erők működnek, amikről fogalmunk sincsen.
Ugyanakkor úgy éreztem, hogy amikor gyerekeim lettek, egy új
dimenzió nyílt meg előttem. Térhatású lett minden, amit addig sík
ban láttam. Ezt nyilvánvalóan hiába magyarázod egy olyan ember
nek, akinek nincs gyereke, nem fogja megérteni. Akkor viszont rö
vid úton rá fog jönni, ha utóda születik. Ami meg a meséhez való
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Egy meseíró gyerekének
mindig azt nwndják: mi
lyen jóneked, biztos sokat
mesél esténként az apu
kád. Viszont az én emlé
keim szerint nem sokat
meséltél, ésamikor még
is,akkor is nagyon gyak
ran csak az öreg pók tör
ténetét...

Legutóbb megjelentköny
ved, Az aranyifjítószó
ló madár, Ámi Lajos,
szamosszegi cigány me
semondó történeteinek
az átdolgozása.

Min dolgozol most?

viszonyomat illeti, alapvetően új színeket kapott, hiszen rátok fi
gyelve számtalan motivációhoz, mesefigurához jutottam. Mindig
mondtam, hogyagyerekektőltanultam a legtöbbet. És bár látom,
hogy szemérmességbőlnem kérdezel rá, de téged meg egyenesen
szerzőtársamnaktekintelek, hiszen nélküled sohasem született vol
na meg Berzsián és Dideki, a Szegény Dzsoniról nem is beszélve.

Sok mesét mondtam én nektek, csak éppen "a pók" maradt ilyen
emlékezetes. (Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg pók.
Fölmászott a falra. Egyszer csak azt hallja: bumm. Leesett az öreg
pók, ez egy rövid mese volt.) Mindig csak olyan történeteket me
séltem, amiket soha nem írtam le. Emlékszel rá, hogy Rittyi-Roty
tyiról és társairól őrült mesélés folyt. Olyan persze előfordult, hogy
az embemek éppen nem volt kedve mesélni, de valamit mégis kel
lett mondani, olyankor jött a pók. Nagyon érdekes, hogy a gyerek
szívesen meghallgatja ugyanazt a mesét akár százszor is. Mint ami
kor az ember szeret egy verset, ezerszer elolvassa. És ha már fejből

tudja, akkor is ezeregyedszer is újraolvassa. Valahogy így van ez a
mesével is. Nem próbáltam megfejteni, de biztos, hogy az emberi
lélek számára nagyon fontos.

Én nem nevezném ezt átdolgozásnak. Átdolgozás az volt, amit a
Legkisebb boszorkány című mesével csináltam; Ámi meséjéből kiin
dulva létrehoztam egy egészen más történetet. Ezt a kilenc törté
netet nem átdolgoztam, hanem mély alázattal kezeive a szöveget,
meghagyva az "öreg" szóhasználatát, gondolatmenetét, megpró
báltam gyerekek kezébe adhatóvá tenni. Ha felnőtteknek készíte
nék válogatást ezekből a mesékből, akkor is szükséges lenne né
hány dolgot igazítani rajtuk, mert Ámi olyan mesemondó volt, aki
kedvétől függően rövidítette vagy hosszabbította a meséket, néha
belekevert egy másik történetet, vagy megtoldotta különböző nem
oda való dolgokkal, sőt néha egy mesét kétféleképpen mondott el,
egészen kicsi változtatásokkal. Ezeket a dolgokat kellett helyreten
ni, azért, hogya gyerekek is megismerhessék Ámi Lajos félelmetes
és csodálatos mesevilágát.

Szeretném befejezni a Csillagmajor című könyvemet. Félig voltam
kész ezzel a kis novellás kötettel, amikor a kiadó azt mondta, mind
egy hol tartok, megjelentetik. De én tudtam, hogy legalább ugyan
ennyi megírásra váró történet van még bennem. És persze amikor
a könyv megjelenik, az író, mint aki jól végezte dolgát, belesüllyed
a fotelba, mert nem hajtja tovább a határidő kényszerűsége. Hát
igen, kicsit lusta vagyok, és akkor elhanyagoltam a történetek meg
írását, de most már nagyon szorítanak, úgyhogy sürgősen meg kell
őket írnom. Az új rész munkacíme: Függelék a Csillagmaíoruoz. Ezek
kel az írásokkal szeretném végleg lezárni a rácegresi gyerekkorom
irodalmi feldolgozását.
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Miért akarod Rácegrest
lezárni?

Haaz aranuhalacska azt
mondaná, kioánhatsz

hármat az elkövetkezen
dő tíz évre, mit kioáii
nál?

Antoine de Saint-Exupéry
rajza

Természetesen sosem tudom lezárni, de arra gondoltam, hogy hat
van évig foglalkoztam vele, írtam róla, mostantól az élet valamely
egészen más területén akarom kipróbálni magam. Például lehet,
hogy festő leszek, vagy pipázni fogok, vagy fafaragásokat készítek,
de az is lehet, hogy tenyérjós leszek.

A családomnak és magamnak egészséget, összetartást, és azt, hogy
szeressük egymást. A világnak is szeretetet és békességet, a tálibok
tól az amerikaiakig bezárólag. Harmadikként pedig azt, hogy talál
jak egy olyan elfoglaltságot, amely által haszonnal töltöm majd el
az időmet. Akár a pipázás lesz ez, akár tenyérjóslás, (sőt még az is
előfordulhat, hogy írok valamit, de ez nem biztos), a lényeg, hogy
hasznomra legyen nekem is, másoknak is, és jól érezzem magam a
bőrömben.
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