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Egy könyv Petrolay Margittól
Petrolay Margitról

– „a politika vérzivataros éveiben 
az örök értékek felvállalását hirdette” –

Többek között a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési
Szakosztálya támogatásával jelent meg – Egy életmû a mese szolgálatában:
Petrolay Margit – címen egy gyûjteményes kötet a 100 éve született mese-
író, mesekutató emlékezetére. 

„Az emberi lényrõl elég sok mindent meglehet tudni, ha ismerjük a történe-
teket, melyeket õsidõk óta mesél – ha még mesél.” Írja Ancsel Éva. (Százki-
lencvennégy bekezdés az emberrõl. Gondolat Kiadó, Bp., 1987. 18.) A
mesére szükség van, mint a reményre, a gonosz legyõzésének hitére –
vallja Petrolay Margit is. 1944-ben 36 éves, felesége egy bujdosó munka-
szolgálatosnak, maga is menedékkeresésre kényszerül kilencéves kisfiával
és másféléves kislányával, és ebben a kiszolgáltatott helyzetben is képes
másoknak segítõkezet nyújtani – nem jelképesen: kézen fogva kivezet egy
kislányt édesanyjával együtt a zsidócsillaggal megjelölt házból. Késõbb
megírja Rettenetes Hétfejû Sárkány címû meséjét, amelyben a bátor Panni-
ka visszaküldi a mesébe a sárkányt. Ezért nem találkoztok ti sem a Rettene-
tes Hétfejû Sárkánnyal. Legfeljebb a mesében… Attól meg igazán nem kell
félni – így fejezõdik be a Petrolay-mese. 

Életének néhány állomását a kötetben megtalálható fényképek is rögzí-
tik. Az egyik 1935-ben készült. Egy kislány arcú anya (curriculum vitae
szerint már 27 éves) mutatja büszkén újszülött csecsemõjét. A kép Petõfi
sorait idézi: Egyik kezemben édes szendergõm / Szelídeden hullámzó kebele,
/ Másik kezemben imakönyvem: a / Szabadságháborúk története! A fiatal
anya keze ügyében Féja Gézától a Mesélõ falu címû mû található. Egyéves
a kisfia, amikor tanári állást vállal a terézvárosi Málnay magániskolában.
Az ekkor készült fénykép dokumentálja, hogy dolgozó anyának évtize-
dekkel ezelõtt sem volt könnyû az élete: 25 mosolygós, boldog kislány
közt ül egy fáradt mosolyú fiatalasszony. És még egy fényképrõl: nyolcva-
nas évek elejét idézõ szobabelsõ, öt embert ábrázol: 4 tíz éven alatti, egy
hetven év feletti – õ Petrolay Margit, a többiek az unokák. Együttlétük,
összetartozásuk felidézi a meseírónõ mûvének sorait Mese a kisfiúról, aki
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nem akart aludni végérõl: a gyerekek, akik nem olyan okosak, mint a szüle-
ik, de mégis többet tudnak a világról.

Petrolay Margit irodalomtudósnak, fordítónak készült – õ a középkori
Arany legenda fordítója, A paradicsom dombja címû középkorban játszó-
dó regény írója, Argonauták címû folyóirat szerkesztõje. Aztán megma-
radt a mesénél, a kisgyermekek szolgálatánál – ez egy nõ döntése volt, aki
a politika vérzivataros éveiben az örök értékek felvállalását hirdette: egyik

volt a mese – amirõl azt írja, hogy csodája abban
rejlik, hogy az emberiség múltját és jelenét egy

állandó jelen idõben foglalja össze –, másik
a gyermek és a harmadik: e kettõ össze-

tartozása. Meséiben a népmese világát
a modern világ elemeivel vegyíti: Kü-
lönös dolgok címû meséjében így ta-
lálkozhatunk egy nyugdíjas tündér-
rel, Hinta-palintában Kökörcsin her-
cegnõvel, Az elvarázsolt macskában a
villamosról egy varázsló száll le. A

gyémántszõrû faparipa pedig a mai hi-
telt hitelre halmozó világban kötelezõ

olvasmány kellene, hogy legyen az érzé-
seiket ajándékkal artikuláló szülõknek, ill. a

követelõdzõ, kielégíthetetlen gyermekeknek.
Az írónõ nevéhez elméleti munkák is kapcsolódnak: Gondolatok a gyer-

mekirodalomról, Az emberiség emlékezete. Ezek az írások aktualitásukat,
frissességüket nem veszítették el. Szerzõjük védi a mesét a csodátalanítás-
tól, a félelemmentesítéstõl, a didaktikusságtól.

Nem sietõ, nem kiabáló tanári személyiségérõl tanítványai vallanak:
„Olyan valódi módon tudott élni, pedig lába nem érintette a talajt” – írja ró-
la Frick Mária fõiskolai oktató. Õsi bölcsességek, klasszikus mûveltség és
önmagának nyílt vállalása tette õt felejthetetlen személyisségé. Hosszú
élete során fel is vállalta a folytonosság tudását és õrzését – Az öreg diófa
címû meséjében vall errõl a szerepvállalásáról. 

Szerteágazó tevékenysége Lengyel Dénest idézve a gyermekirodalom
mindenesévé tette, Benedek Elek, Móra Ferenc örökébe lépett.

Nagyon-nagyon hiányoznak a hozzá hasonló emberek. Gyermekeink
már értelmezni se igen tudják azt a kérdést: Melyik a kedvenc meséd? Hi-
ányoznak mellõlük a múltat is ismerõ, a jövõben is bízó felnõttek.
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……aa ggyyeerreekkeekk 
nneemm oollyyaann ookkoossaakk,, 

mmiinntt aa sszzüülleeiikk,, 
ddee mmééggiiss ttööbbbbeett ttuuddnnaakk 

aa vviilláággrróóll……
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