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Nem úgy volt.
Ültem a vécén,
amikor Móni 
benyitott.
Húztam volna fel a gatyám,
Móni azonban megfékezett.
Hadd lássa a kukim,
cserébe megmutatja a punit!
Ám mire Mónira került volna a sor,
kacagva a lányokhoz futott!
Hiába mondtam anyának otthon,
Móni kezdte az egészet,
leszidott, hogy kicsi vagyok még ehhez.
Ám arra, hogy mihez,
választ már nem kaptam.

Orcsik rOland

Védőbeszéd

3



A csillag bement a rakétába.
A csillag lement a partra.
A halacska felúszott az égboltra,
ott henyéli át a hétvégét.
Aztán a csillag visszarepült,
a halacska meg leugrott a tóba:
a vakáció végén várja őket 
a félbehagyott munka.

A kocka felpattant az asztalra,
az asztalról a székre,
végül be a dobozba,
onnan lesi a világot.
Minek is pakolni,
ha minden megy magától?

Vakáció

PakOlás
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*
A hangyák megisszák a könnycseppjeinket?

*
A Mikulás belelát az agyunkba?

Lovacska pattan,
Szél harsan.
Jó lenne tudás még,
Hogy a ló a szélre pattanjon.
De hogyha a ló csigát hozna,
Nagyon bolondozna.

kérdések kérdése

Gyere ki!
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Az Óceán a vizek királya,
az oroszlán az állatoké,
a király az embereké.

Mindenkinek van egy királya,
csak a cipőm árva.

Azért burkol be a húsunk,
mert védi a csontvázunkat.
Fejem tetején csak bőr és haj.
Ki védi így a koponyám?
Úgy hívják, hogy:
Biciklisisak.

A szép világ zárt,
zárt.
A szép világ zárt,
zárt.
Kizárt.

birOdalmak

sisak

széPViláG



száz Pál

a bűnök meséje 
a búbánOt 
a szőllő könnyei
PhytOanekdOta

még a kikelet be së gyütt, má mëntünk a szőllőbe, mecceni, tavasszā kapányi, a kö-
tözís, a fattyazás, nyáron a dohánt szëttük a téeszbe, ősszē mëg a szüret, ezt mind ott 
tanúta meg a Öregapád a Johanéktú, mer a szőllőrű, okossan, kő tunnyi gondoznyi, 
bizony, má a nagy fagyok ēmútak, a rügyfakadás még nem indút ē, úgymongyák, 
télvíz idejin, akkor kő a szőllőt mecceni, kísőbb má nem szabad, mer leszárodhat-
nak a rügyek, jaj, és azt is tunnyi kő, hugyan mecceni, ennyire lëgyën a rügytű, és 
sréget kő a vesszőt ēmecceni, mér, mér, hát ha könnyezik a szőllő, lecsurogjon, mer 
az ám rászárodhat, olyan kocsonyás, a rügyre, és akkor az ott megfúll, hát bizony 
Öregapád mindíg mondogatta, ha a szőllő nem lëtt vóna, kituggya hun lennínk,

mer mink vótunk a ëggyetlenek, akik haza tuttak gyünnyi, akkor ahogy ha-
zagyüttünk, gyüttek a többi bonyodalmak, kimarattam iskolábú, tavaszkor kima-
rattam a nyócadik osztályt, és ősszē gyüttünk haza, tizënöt éves, amikor ēmëntünk, 
ötéves vótam, ëggy évire mëntem be ja iskolábo, igën, hát itthon azér mondhatom, 
hogy gyüttek a tovább a bonyodalmak, mer akkor a rögtön ugyi novembërbe gyüt-
tünk haza, tizënkilencedikén, és má januárbo vagy februábo Séllén vót itt a állomás 
mellett olyan gabonatároló, hogy oda, Öregapád, jutott be, azt forgatnyi a gabonát, 
tudod, há oda nem köllöttek ilyen papírok, mëg nem vótak obcsánszkik, elősször 
a álompolgárságot intíznyi, kírelmet, még esztán, hogy a obcsánszkink meglëgyën, 
még esztán, ugyi énnëkëm is, Öreganyádnok is, de azalatt má ëggy kis, hát nemtom 
mit mondjak, hogy velebeli vót-ë, vagy valamivē időssebb, de ő korosztályábo, tar-
tozó, viszont olyanba is lëhet ēmondanyi, hogy a Csali vót a, Maradonn, a elnök, 
a falu elnöke, vagy tanácselnök, vagy hugyan híták akkor, nemtom, hugyan híták 
má, olyan mind a polgármestër, ais tizënkilences vót, ammëg megmonta nëkije, 
Öregapádnok, hogy ārú szó së lëhet, hogy a házotokot visszakapjátok, és pedig 
a havërja vót, ëggyidőssek, hogymongyam, hogy, tudod, hát nem olyan, még nem 
tudom, hogy nem-ë āszëgi is vót talán, mer há tudod, akkor fő vótak osztva a legí-
nyëk, hogy ezëk a āszëgi legínyëk, ezëk a főszëgi legínyëk, gyöpsori, újsori legínyek, 
ilyen rangsorba vótak szëdve, de ezt kijelëntëtte, no, monta is nëkije, Öregapád, nëfí 
sëmmit, néküled is fogok, ha má eddig írvínyësűtem, néküled is fogok, megmonta 
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nëkije, a Csali bizony az leköszönt, úgyhogy monta, hogy aszt vissza nem kapod, hijábo 
gyüttetëk haza, örűjjé, hogy hazagyüttetëk, nemhogy még a izét, hogy visszakapod, pedig, 
mer a ház ē lëtt konfiskávo, és ugyi akkor má, ezt ugyi előbb ēkeztem mondanyi, addigra 
megnősűt a bátyó is, addig nem vót megnősűve, 

a ēsőszobábo a bátyó, hát ugyi mégiscsak ők vannak otthon, konyhábo Öregapád, 
Öreganyád, nem vót fűttís, mer rígi fajta, nyitott kímíny vót, ott nem lëhetëtt tüzēnyi, 
hátúsó szobábo mëg a Öreganyám, Öregapám, a maradi nagyszüleim, mëg én vótam, és 
akkor csak a konyhábo engettünk ki melegët, hogy a telet átvíszőjjünk, és akkor kípzēd ē, 
gyütt hozzánk ëgy, olyan rokon jelënkëzëtt, hogy hugyan mongyam, Józsikám, úgy hítuk, 
valahol pap vót, és az megbetegëdëtt, nemcsak valahol, minnyá eszëmbe gyün, Pozsony 
mellett valahol, megbetegëdëtt, nem lëhetëtt pap, és kilípëtt a papságtú, és póstamestër 
vót ott ez a Ángyika, akkor aztot ēvëtte, de ammá lentrű béna vót, s azér mer há pap nem 
lëhetëtt, nem úgy lípëtt ki a papságbú, hogy íleterőbe vagyok, és kilípek a papaságbú, ha-
nem a betegsíge vígett, és akkor ugyi ēkerűtek Maradra vissza, mer nëki akkor még valami 
rísze vót Maradon, s ez a Ángyika mëg annyira ēválóta, hogy fogja őtet gondoznyi, és ëggy 
szobát a családi házbú, a öregház, szülői házbú, ëggy szobábo laktak, s közbe az meghāt, 
az a Józsikám, ahogy megyünk, itt van a kápóna ë, a legēső, itt mëgyünk ē, a Annus, ahun 
meg van hāva ugyi, itt a sarkon a fa alatt van ëgy ëggyes sír, avvan oda ētenmetve, és ak-
kor Ángyika maga maratt, nos vissza akart mënnyi, má majnem eszëmbe jutott a neve, 
de még mindíg, Éberhard, Éberhardon vót állomásfőnök, vagy póstamestërnő, és akkor 
ő odamënt, avvígett visszamënt. És akkor ēgyütt hozzánk, mongya Öreganyádnok, hisz 
mink rokonok is vagyunk, hogy azt ëggy szobát ha őnëkije meg tudnánk vënnyi, ëgyszo-
bát, tudod, és akkor ő valamive ē tunna indúnyi legalább, hogy oda visszakerűhessën. 
Ahol vót. És akkor az a Ángyika akkor kijárto asztot, hogy még ëggy testvírjük vót, aki ki 
lëtt telepítve Magyarországro, de ēvitte magávó, fölleltároztatta a vagyonát, mer olyan is 
vót, fölleltároztatta, s ēvitte magávó, és akkor a Ángyika a ő ríszit, a Józsikám, úgy hítuk, 
Józsikám ríszit mëg eztán vót a Ilona, mëg aki ēvitte a ríszit, ezt a két ríszt megvëttük, 
akkor kaptunk ëgy szobát, mëg ëgy fél konyhát, mer a hátulsó szobábo más lakott, ais ez 
a család, és azoknak má félig kísz vót a házuk, gyöpisoron ípítkëztek, és akkor addig járt 
a Ángyika hozzánk, míg eztët meg nem kaptuk, ēre kaptunk, ēre a ëggy szobáro kölcsönt 
mëg annyit má kerestünk,
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ammá könnyebb vót, itthon, örömünnepëk vótak, örűtünk, hogy hazagyühettünk, 
mindënt ēfelejtünk a nagy vigasságbo, mind a ríszëgëk, csak itthon lëhessünk, csak 
itthon lëhessünk, úgyhogy ilyesmik gyünnek,

annyit má kerestünk, hogy ēmëntünk szőllőbe tavaszra, februárbo, márciusba 
asziszëm, márciusba munkábo átunk hármon, Öregapád is, mer a Séllei izén csak 
ilyen ideiglenës vót, és ott válótunk szőllőt, mer aszt ott kitanútuk, s akkor oda ēmën-
tünk mind a hármon dógoznyi, és akkor szëttünk úgy össze pízt, hogy azt a ríszt meg-
vëhessük, és a másik rísz, a Józsikám ríszit, hogy a Ángyika visszamëhessën, a má-
sik ríszt mëg a kössígházán köllött megvënnyi, emenvérű, hogy két rísz, hogy akkor 
a többsíg rísz milyenk lëssz a házbo, s akkor odamëhetünk laknyi, s akkor így lëtt 
szoba mëg fé konyhánk, de mink nem vótunk haragba, akik ott laktak, azokkā së, azok 
is ez a család, Benő, és akkor azoknak félig vót kísz a házuk, és akkor odamëntünk 
laknyi, mëg én fírhemëntem má, hogy lëssz a lakodalom, akkor má ēmëntek onnaj, 
hogy mink magunk maraggyunk, s akkor vót még ëggy testvír, és akkor a én szüleim 
megkapták a kertët, nem a szüleim kapták meg, hanem a kertëk házszámot kaptak, 
s akkor mink azt igínyőtük, a magunkét ugyi köllött igínyőni, hogy oda csinállunk, 
s akkor ennek a Benőéknek, onokájjáé az a gípes bód a szërtár mögött a, no és a Imré-
jékkē megëggyeztünk úgy, hogy mink fogunk ide csinányi házot, ők mëg csináhotnak 
előre, a mama ott is meghāt, a rokonság nem értëtt ëggyet, haraguttak, hogy hugyan 
vëhessük meg, mos gyüttünk haza, és akkor hogy hugyan vëhessük meg, azt őnë-
kik köllött vóna megvënnyiük, ilyen viszály támott, s akkor mivē a Böbinéne meghāt, 
a onokájjáro hatta a házot, s akkor ezëkkē megëggyezëtt Öregapád, és akkor ēmëntëk 
Gelántáro, ëggyessígët kötöttek, hogy ők fognak itt laknyi a kerbe, ők mëg elő, rendës 
úton megëggyeztek, úgyhogy nem köllött së haragunnyi, së tovább, mer a Mama mëg 
ha ít vóna, az bíróságro aggya, a mama ott születëtt,

akkor ēmëntünk Pozsomba, mások féhëktár, mëg háromnëgyed hëktár szőllőt, 
vagy pedig ëggy hëktárt úgy válótak, hogy csakcsak, mosmá azok be vannak ípítve, 
vótak lovas, befoktak lovakkā, és lëhetëtt sarabónyi, tudod, és akkor csak a szőllő tövit 
köllött kikapányi, és azok szoktak ëggy hëktárt válónyi, mink këttő és felet válótunk, 
ëggy hëktárt olyant, a Kramárin, ahun mos van a kórház, hogy azt átos kërëszbe mind 
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ásnyi köllött tavasszā, és akkor ugyi a venyigét mind lehordanyi, teli vót gyümölcsfákkó, 
a gyümölcs a mijenk lëhetëtt, és akkor vót, talán a nevemre íratva egy háromnëgyedhëk-
táros, mëg ëgyhëktáros, olyan, amit köllött izényi, így sarabónyi, ë, annyit válótunk, hogy, 
ott vótunk, tizënnyócan, mëg húszan vótunk ëggy szobábo, azon a lamacsi úton, ahol, itt 
van a, mi a neve, nem kórház, hanem állomás, milyen nehéz má össze, összeraknyi, itt van 
a állomás, jobbkéz felű, bākéz felű, ahugyan mëgyünk, az a ípületëk még most is meg-
vannak, mosmá nemtudom, no de mikor szoktunk mënnyi, márjatalba, vagy valahova 
mëntünk, mëntünk kirándúnyi, és ēmëntünk azon a lamacsi úton, az most is az van, biztos 
tudod, és itt má gyünnek is a villamosok, mindën, csërëgtek, bërrëgtek, bevilágítottak, 
s ott aluttunk, de úgy ē vótunk fárodva, hogy, kilenc óra előtt nem gyüttünk haza, nyáron, 
és nígyórakor má mëntünk, ki a izé, hëgyre, Ararátnok hítuk, ott aluttunk, és ëggy nëkünk 
vót csak olyan, mer az azér vót olyan, hogy azt általábo ahol ásnyi köllött, hogy oda vót 
villany is húzva, és akkor tuttunk magunknak főznyi is, máshol nem lëhetëtt, ott csak ilyen 
kis bódé vót, ahova a kapát, vagy a izét betësszük, gereblyét, hogy në köljön mindíg a vá-
rosba hurcónyi, az olyan vót, hogy ott akár alunnyi is lëhetëtt vóna, de hát hármunknak 
nem, mëg azér tavaszkor hideg vót, lejártunk mindíg, mind a hármunknak vót ágyo ëgy-
más mellett, vágoiak vótak, Bősrű vótak, Kisudvarnok, Nagyudvarnok, mindënhunnaj vót 
ëggykét embër, és akkor, ott vótunk összeszállásodva, ezt mind ott tanútuk meg, a szöllőt, 
agusztusba mëg a szőllőknek víge, nem szabad belemënnyi, mer má írik a szőllő, akkor 
Öregapádot hasznáták csőznek, akkor utánno mëg, mikor má a szüret gyütt, szüretőtek, 
akkor mëgin a, ölíg nagy érdëklődís vót, hogy, gyüttek, és puttonyok a hátukon, és azt 
megmertík, és horták le, mer azt máskípp nem lëhet, lehordanyi puttonyba, és kidöntöttík, 
s aztán ott vót valami jármű, és akkor vót ëggy ilyen borgazdászot, az is nem messze vót 
ahho a, a állomásnok a háto mëgëtt vót, osztán, hogy mosmá mi van, azt nem tudom, 
csak azt, hogy a Ficó lakik má ottan, ott tüntet a níp a ablaka alatt, és akkor Öregapád 
befogták āra, hogy a bort csinányi, mer hát azt is kezēnyi kő, a hordókot mind ki kő mos-
nyi, kénegëznyi, szellőztetnyi, úgyhogy azt télënn is, de má mink nők, Öreganyáddó nem, 
leszüretőtünk, aztán válótunk kacsákot tömnyi, úgyhogy, mëg libákot, úgyhogy ilyen el-
foglalcság vót, mindënt megfogtunk, hogy csak valamire jussunk,

hát, az vót a mi tanyánk, három évig odajártunk, aztán má megsëmmisűt avvígett, 
hogy hát ugyi nem, aztán má átrendëztík a szőllőköt, mëg vëttek ē belülle, például a izét 
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is má ēvëttík, a Kramárit, talán azt vëttík ē leghamarabb, mëg aztán ahugyan mëgyünk 
be vagy mëgyünk ki akkor, Pozsomba, jobbkéz felé, hazafelé, ott is sokáig szőllők vótak, 
nagyon be van ípűve, 

aztán Öregapád ēmënt a ëlëktródho, és aztán onnan is mënt nyugdíjba, nem változ-
tatta a helit, akkor má aztán nëkifogtak ípítkëznyi, hétfőtű pintekig, aztán má pintëkën 
gyütt haza, szombaton mëg vasárnop mëg dógozott a házzó, olyan erős vót, mindíg mon-
ta, csak a fínt kő akarnyi, vëgyé példát a szőllőrű, az a igínytelen fődbe is megterëm, ha 
ölíg napfínt kap, s ha gondoskodva van rúla, meg is terëm,

de úgy örűtünk, hogy annyi pízt kaptunk, mind izétík ott a, helës vót az a embërke, 
aki oda járt, mer aszongya Öregapádnok, hugyan tud maga ennyit dógoznyi, hármunk 
nem dógozik annyit, mind maga, aszongya, hogy, de tunnád, azér kő sokat dógoznyi, 
mer mink így gyüttünk haza ë, soha së nemszabad búsúnyi, hát bűn a búbánot, monta 
mindíg Öregapád, mer a örömöt az embertű nem vëheti ē sënki, csak ő maga, hit, re-
míny, szeretet, hát nem túlzok, hogy három kufer, mëg talán ëggy szekríny, valami csak 
ilyen, csekílysíggē gyüttünk, hát azelőtt ruha së vót annyi, ëggy nyalábbó beleraktak, lëtt 
összeütve kufër, vagy amikbe mëntünk ē, azokba is lëhetëtt csomagónyi, úgyhogy nëki-
fogtunk, és dógoztunk és dógoztunk mindíg,

csak a hajnali vonattā, más vonattā nem is jártunk, olyankor, amikor nagyon esëtt, 
akkor azér hazagyüttünk hétközbe, hetijegy vót, hajnalivā mëntünk hétfőnn is, és szom-
baton a este kilencessē gyüttünk haza, há máskípp azt nem lëhetëtt, de akkor még addig 
nem ípítkëztek, já, még akkor csinátuk a keríttíshë a drótbú, megvëttük a drótot a keríttí-
shë, azt csinátunk télen, még aztán a cserepet is ők csináták, otthon, a füstölőbe kiígettík, 
úgyhogy ilyesmikē, addig amíg nem lëhetëtt munkábo mënnyi, addig is dógoznyi,

bizony, a szőllő vót a ëggyetlen szërëncsénk, de mondom, azok má víg napok vótak, 
de ott, ahova telepítve lëttünk, csak remínsígünk vót, mer Öreganyád is mindíg remínke-
dett, hogy Öregapád csak nem veszëtt ott a fronton, nígyünk neve szerepőt a fehír levé-
len, a Öreganyámé, Öregapámé, a ënyim, mëg Öreganyádé, nígyen mëntünk, nëgyven-
hét augusztusba, a másik mama otthon maradt Maradon, így mëntünk ē, no de hugyan 
gyüttünk mink haza, de hugyan,

eztán ētet nëgyvenhéttű, hazagyütt Öregapád a fokságbú, három esztendejire, akkor 
közbe meghāt Öregapám, az má nyócvanëgy éves vót, az ott van, nëgyvenkilencbe, ott 
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van ētemetve, és akkor ötvenbe lëhetëtt az, mikor a Mama adott be ëggy kírelmet a Got-
valdnak, akkor a Gotvaldelftárs lëtt a Cseszlovákjánok a minisztërelnöke,

akkor ētēt bizonyos idő, annak a időpontját pontossan nem tudom, de gondulom, hogy 
a ötven, ötven körű, ötvenbe, vót itten ëgy Árminka, itten ahogy lemëgyünk-ë, a sarkon, 
a szűkluk mellett, ott laktak, és ez olyan vót, hogy valaminek csak ki vót tanúva, hogy ügy-
víd akart-ë lënnyi, vagy pap akart lënnyi, de iskolázott vót, az tanácsóta meg a mamát, mer 
a Öreganyám, a maradi az kírte, Ármint akarta megfogannyi, hogy írjon nëkünk ëggy ilyen 
levelet, hogy haza szeretnínk gyünnyi, s azt tanácsóta meg nëki, hogy saját kezűleg írja le, 
mer akkor az pontossabb lëssz, s írt is, még ugyi a címët is valahunnaj elékerítëtte nëki, 
nemcsak úgy, megírom Prágábo Gotvaldelftársnok, há valami címët meg kő annyi, megír-
ta, nos két hétën belű má gyütt is a válosz, hogy a ügyet kivizsgájják,

a maradi Öreganyám ezt megírta, beattuk a kírelmet, de ott is vót még a magyarországi 
nagyköveccsígën is maradi embër, gelántoi, s még aztot is Öregapád, hát azér nem vót any-
nyira gyënge embër, ki tutta nyomoznyi, hogy ki is az, Gelántárú szármozott, és gelántoi vót 
asziszëm a felesíge is, családtalanok vótak, és ő a nagyköveccsígën a pincébe kapott lakást, 
én is vótam nálo, mikor mënt a ügyet intíznyi, és akkor megmonta Öregapád, hogy kit 
keres, és akkor beengettík, ő vitte a minisztërelftársokot, sofőr vót, és olyan jó autószerellő 
vót, hogy még a autójukot is mekcsináto, úgyhogy ilyen embër vót, minkët is útbaigazított, 
hogy mit, mikor, hova kő beannyi, mer hát ëccërűen nem mënt, és akkor anná vótunk, mi-
kor ēmëntünk Pestre, és legalább ëggy évbe kéccër, háromszor fő köllött utaznyi Öregapád-
nok, ezt nem lëhetëtt, monta, ezt csak szemílyëssen lëhetëtt, beannyi ezëkët a kírelmekët, 
és összegyűjtötte, amit kírtek, és esztán szemílyëssen bevitte és beatta ja minisztérjumba, 
hát, és akkor mindíg, utósó ëggy évet má legelább akkor elengettek vóna, ez a ösmerősünk 
monta, ezt azér ennyire, mer a Öregapád még katunaköteles vót, ha nem az vóna, akkor 
könnyebben mënne, de hát ugyi mivē fijatal vót még, akkor ëggy évig fekete álompolgárság 
vót, feketekönyv, semlegëssek vótunk, csak úgy lëhetëtt lemondanyi a magyarrú és vissza 
a cseszlovákro, és ilyen keservessen kaptuk meg, no mindíg ennyi időnek ē köllött tēnyi, 
mire azt a követkëző beadvánt mëgin lëhetëtt továbbítanyi, hát, úgyhogy a maradi Öreg-
anyám, ezt így kiintízte, elintízte, hogy hazagyühessünk,

s ötvenhatba, ötvenhat októbër huszonharmadikán gyühettünk haza, két megállót gyütt 
a vonatunk, akkorra má ja rampán lógtak a embërëk, mink a kisfaluba nem tuttuk, hogy mi 
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törtínik, annyit tuttunk, Tabon vagonírozták be ja, ami elő vót írva, hogy mit hozhatunk 
haza, az jóformánn csak a két ágy, mëg a szekríny, mëg a spolhërt, úgyhogy álotokot ëgy-
gyátoján, gabonát ëggyátoján, az má előre meg vót, írva az a lista, és akkor gyütt ilyen va-
gyonőr, aki aztot a vagont leblombázto, nos útnak indította, utánno mëg gyüttünk mink, 
estére indútunk, este kilencre vótunk Siófokon, s tovább nem gyütt vonat, má lőttek, má 
pufogtak, a fegyverëk, és ilyen, ezér olyan rendkívüli a minëkünk, a hazagyüvetelünk, 
hogy ilyen több nem vót, csak ez, de nem tudom, ennyit tudok mondanyi ë,

Siófokon annyi lelkiismeretës embërrē talákoztunk, a állomásfőnök is megtëtte aztot, 
hogy, mer ugyi elősször csak a összetűzísëk vótak, addig míg elé nem gyütt a novem-
bër nëgyedike, behíták a oroszokot, férelökettík a nyári vágányro, hogy në lëgyën ott 
szëm előtt, mer azt főtörtík vóna, s akkor mëg nem gyühetünk avvígëtt haza, hogyha azt 
a leblombázott vagont főtörik, ugyi akkor annak mëg más követkëzmínye van, viszont 
annékű mëg nem is hogy nem akartunk ēgyünnyi, nem gyühettünk, mer a országok kö-
zött leát a forgalom, a Cseszlovákija mëg a Magyarország között, és akkor nem lëhetëtt, 
gyalog át lëhetëtt vóna akkor gyünnyi, de hát ugyi a vagonnyā akartuk, hogy az is gyűj-
jön, mer az úgy vót megígírve, hogy avvā ëgybe gyühetünk, csak mink nem a vagomba 
lëszünk, mind mikor odafele mëntünk, hanem a szemílyvonaton gyüvünk, és a vagom 
mëg gyün velünk, és nem úgy törtínt, három hétig ott köllött, a Öregapád kërësztteství-
rinek a fija ott lakott Siófokon, ahho bekopogtunk, hogy itt-ë maradhatunk, vagy hogy 
szállást kapunk-ë, s akkor három hétig ott vótunk, amit akkor gabonábú pízzē tëttünk, 
ugyi ēszúrva vót, mëg mittomén, valamibe belefektettünk, olyan aranydógokba, de nem 
kituggyi mirű, csak ëgykét forintrú vagy mirű vót szó, tudod, vótak ezëk a aranyérmék, 
olyant vëttünk, hogy hát ha hazagyüvünk is, ha rögtön nem tud Öregapád ēhelyezkëny-
nyi, há valamibű ínyi kő, habár a Öreganyád annyit tudott annyi, hogy ënnyi annyi, de 
hát nem tuttuk, hogy hugyan lëssz a itteni beilleszkëdís,

hát a Siófokon a Karcsibácsinak olyan kis gyerëkei vótak mëg két kislányo, azok nem 
vëttek ríszt ebbe ja, persze, ő is kitelepítëtt vót, Lénárbácsi vót a apja, a Karcsibácsi mëg 
a, annak mëg má ottani vót a felesíge, s eztán úgy kerűtek Siófokra, nemtom mennyivē 
hamarébb, hát szërintem ëggykét évet má biztos ott vót, kettőt biztos, s az olyan közis-
mert embër lëtt, mivē disznókot vágott, mëg ilyen talpalójja vót a Balaton partyán, és 
akkor ilyen vezető szerepbe kerűt ő evvígett, s akkor a Balatononn, nem vót befagyva, 
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átmëntek a északi partra, és a északi parton vót a oroszoknak, hugyan is mongyam aztot, 
oroszok ott tanyáztok, támoszpont, no, igën, a bakonyi erdőkbe, és akkor oda mëntek 
át harcónyi, onnaj is próbáták, és annyijan összesereglëttek, hogy győzte átvinnyi ikët 
a no ladikba, hát hajó, hajóba, a ëggyik partrú a másikra, úgy mind a partizánok, s mikor 
támodás írte, a Balaton vize az úgy lehúzta, fejünkre húztuk a takarót így ë, most is gon-
dulom, puf, puf, puf, lődöztek, annyira a víz lehozta, a túsó parton vót, Siófokot nem írte 
ilyen, de a Bakonyba vót a összetűzís, úgyhogy vót ëgypár nap, győzedelmes nap, de hát 
eztán má akik csak ott tanyáztok, azokot, mégis ē lëttek üldözve, de akkor a novembër 
nëgyedikén má a országhatáron kërësztű gyüttek be a oroszok, 

és akkor aztán lëtt olyan megëggyezís, hogy má a rígi rencër azér nem gyütt vissza 
Magyarországon së, és akkor a rádijó szëmpontjábú, azt akarom mondanyi, hogy a Kar-
csiéknak szëmbe vót a házinéni, hát az a néni, akinek vót olyan nagy fija mëg lányo, hogy 
olyan húsz, mëg huszonkét évessek, a fiját bevonták a csapatba, Karcsi vitte megávó, a lá-
nyo mëg má kiszökött külföldre, amikor megtutta a fiú, hogy a lánko má kimënt, ő mikor 
visszagyütt, hijábo örűt, sírt a annyuk, hogy në mënnyetëk ē mind a ketten, és ha nem 
gyühettëk vissza, mëg lelőnnek, mëg mindën, nem törőttek vele, mind a kettő elmënt, 
mind a kettő el is hatta a országot, és akkor az szokta íjjē hāgatnyi, hogy mikor hol vannak, 
hunnaj fognak üzennyi, hogy legalább némileg tuggya, hogy ínek-ë, vagy nem-ë, mer 
a Szabadeurópa az közvetítëtte, és akkor azon kërëszű üzentek, hogy jól vannak, és në ag-
góggyon értük, mer ők jó helyën vannak, úgyhogy a Szabadeurópa így közvetítëtte, hogy 
kik vannak ott, mëg kik mēre járnok, íjjē, nem nappā, habár ha akarták azt is főfogták, de 
má nem csináhottak sëmmit, aztán azér nem gyühettek sokan vissza, mëg nem is mertek 
visszagyünnyi, mer akkor má az,

vót ëggy, a Gáspárantinak a lányo, a Dini, papnak tanút, s akkor annak a testvíre ēvëtte 
ennek a lányát, még akkor csak ējegyëzte, jegyesëk vótak, és akkor a vőlegíny kimënt avval 
a árodattā, amikor vagy ëggy hétig is nyitva vót a határ, de csak úgy vót nyitva, hogy a köz-
pontná nem, csak mellette, ahol átt lëhetëtt mënnyi, igën, szökve, szökve mëntek, s akkor 
ez is átmënt, de a mënyasszonya ittmaratt, és akkor nem nyúgodott abba bele, mindënt 
ígírtek, vót ëgy fölhívás, hogy aki most gyün haza, azoknak nem lëssz bántódásuk, bizony 
lëtt, meg is hāt, visszagyütt, megesküttek, születëtt is kisfijuk, és utáno annyit bolgatták, 
hogy bárhova mënt, mindënhun lestík, hogy micsináll, még behívatták, nemtommeny-
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nyi időnkin köllött nëki jelënkëznyi, számontartották, hogy hun dógozik, mëg mēre jár, 
úgyhogy annyira a ávósok, eztán avvígëtt ēvátok, hogy nëkifogott innya, s akkor a szëgíny 
kisgyerëk, ez vót a közvetíttő a szülők között, má mostan ölíg sokájjáro gyüttek rá, akkor 
nem is tutták, azt gondúták, hogy a fijatalembër vót a bűnös, nem az vót, hanem a rencër, 
hogy annyit zaklatták őtet, hogy nem tudott má mit csinányi, hova mënekűnyi elüllük, 
újra má nem mëhetëtt ki, mer akkor má nem lëhetëtt, fölatta a remínsígët, bánotnak atta 
magát, nem talát vigasságro, csak a ivásbo, mer mosmá ē lëhet mondanyi, nem vonnyák 
felelőssígre, bizony, hát sajnos, ilyen ítíletëk vótak,

esztán novembër tizënkilencedikén írtünk haza, a ēső vagonnyā, ami a két ország kö-
zött megindú, máris, teli vót nípekkē, mindënki mënekűt, lógtak a vagonrú a embërëk, 
hogy hova mënnek, Bécsbe, Bécsig biztos, aztán Londomba, Párizsba, Pëncilvánijábo, kit 
mēre vetëtt a sors, kérdëzik Öregapádot, maguk mēre, hova, mink csak Cseszlovákijá-
bo mëgyünk, níztek, de hát ott még rosszabb, nem értëttík, mongya nëkik, mink haza 
mëgyünk, nem értëttík akkor së, má a siófoki mëg a komáromi forgalmista úgy ismertík 
ebbű a szëmpontbú ëgymást, hogy megkírte itet, hogy mink haza gyüvünk, hogy lëgyën 
szives, hogy nëhogy ott maraggyon a vagony továbbro is, hanem akkor indíccsák útnak, 
hanem ott a határon is átvizsgáták, és akkor így sikerűt hazagyünnyi, gyalog gyüttünk átt 
a hídon, és a vagonyunk ëgyhetire hazaírt, hát így vót a nagy hazaút,

Öreganyám mëg, amëllikkē kivittek minkët, az ottmaratt Magyarországon, meg lëtt 
nëki írva, összekúcsóta a kezeit, úgy örűt nëkije, hogy azt a házot mink megvëhettük, 
ő otthmaratt, nem gyühetëtt haza, Öregapám ott hāt meg, és a Öreganyám mëg ottmaratt, 
jaaaj, hogy milyen törtínetëk itt vannak, a Mënyusbácsi a legjobb szívvel ēvitte a mamát, 
nagyon fájt nëkije, hogy nem gyühetëtt velünk, csak a beutazást nem atták meg, addig 
mindën úgy vót, hogy gyün velünk, de mivē ő má nyócvan éves vót, a Csehszlovákja 
nem fogatta be itet, nem atta meg a beutazást, és akkor nem gyühetëtt, akkor nagyon na-
gyon sírt szëgíny, de montuk nëki, hogy në lëgyën ēkeserëdve, vigasztalódjon, mër a Më-
nyusbácsi vót a legidőssebb fija, az ēviszi és ott jó helën lëssz, mindígis nagyon szerette, 
a Öregapádot is, a legidőssebb, mëg a legkissebb fija, mer mikor a Mënyusbácsi katuna 
vót, húszéves vót, akkor születëtt a Öregapád, mer az a tizënharmadik gyerëk vót, nos a 
Öreganyám megírta a Mënyusbácsinak,  hogy nem tuggya mi lëssz vele, mer má mëgin 
áldott álopotba van, és őtet mindënki csak báncso evvígett, hazagyütt a Mënyusbácsi, 
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áttölēte, mama, csak tarcson ki, én gerentállom, hogy émmellettem lëssz, ha evvígett 
bántonyi fogják, tarcson ki, hit, remíny, szeretet, és így a Mënyusbácsi mëg a Öregapád 
vótak a legjobb testvírëk, ő is ki vót telepítve, de azok Somogyszilba, úgyhogy azt a eny-
hülíst megírte Öreganyám, hogy a Mënyusbácsiho kerűt, de gyerëk, három hónapjáro 
mëg meghāt a Ángyi, vitte be kocsin, olyan epegörcsei vótak, mer ők kint vótak tanyán, 
és olyan epegörcsei vótak, hogy színát rakott a kocsiba, hogy fekve beviszi a orvoho, 
mer hát akkor nem vót úgy, hogy a tanyáro kigyün a orvos, mer má akkor tél vót, ok-
tóbërba gyüttünk ē haza, Mënyusbácsiná jó helën lëssz, bele is ëggyezëtt a nagy sírás 
közbe, mer különben nagyon fájt nëki, hogy nem gyühet velünk, nem akarok idegën 
fődbe nyúgonnyi, de az, hogy a Mënyusbácsiho kerűll, ëccsëpët megnyugtatta itet, ēke-
rűt a Mënyusbácsiho a tanyáro, ott ugyi nagy kutyák vótak, mëg mindën, kimënnyi is, 
a udvarba az annyira szokatlan vót nëki, ő má ëggyátoján nem látott, de ērendëztík nëki, 
hogy ki tuggyon járnyi, amúgy is tél van, csak valami, a kamarábo, vagy nemtudom 
hova vezettík, hogy a véce, de csak három hónapig, három hónapjáro vitte a kocsiba 
a Mënyusbácsi a Ángyit a orvosho, mire odaírt, meghāt, mëg főborút a világ, hát a Më-
nyusbácsi körű vót álotokkā, a fijatalok mëg bemëntek Somogyszilba laknyi, hogy në 
maraggyanak a tanyán, ugyi, annak is, tizënöt hód fődet kapott mindëggyikünk, annyit 
attak, mer há annyi járt is nëkik, de többet nem attak sënkinek së, Mënyusbácsi avvā 
dógozott, mëg álottyai vótak, hát akkor nem takargathatta a mamát, ugyi ënnyi adott 
nëkije, de így osztán a mama visszakerűt, mëg vót a Lénárbácsi, és a Lénárbácsi is má 
ēkerűt Siófokra, de a Lénárbácsinak vót ëggy Teruska, és ammég nem vígezte ē a általá-
nos iskolát, és avvígett ottmaratt, milyen helyzetëk, ugyi, ott járt iskolábo, akarták, hogy 
ott vígezze ē a iskolát, és eztán, amikor ēvígezte a iskolát, eztán vittík ē őköt, má azér 
mondom, hogy őköt, mer addig a Tëruska gondozta a mamát, hát má olyan hetedikës, 
nyócadikos lánko tud annyit főznyi, hogy maguk körű, hogy ők még a mamávó ēlëgye-
nek, aztán, hogy ēvígezte a Tëruska, akkor ēvittík őköt a Lénárbácsiho, és a Öreganyám 
is asziszem nyócvanhárom vót akkor, meghāt, ötvenkilencbe, vagy hatvanba, Meghāt 
a mama, és fönt járt a konyhábo, nëkiesëtt a stëlázsinak, Öregapád nevit kijátotta, evvót 
a utósó szava, és eztán meghāt, és így írt víget ëggy-ëggy szakasz, úgyhogy a temetísire 
a Öregapád ē tudott mënnyi, mer há addigra má kapott útlevelet, mer há azér a útlevéllē 
má átt lëhetëtt mënnyi,
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nem vót könnyű, de nem vót szabadott ēbúsúnyi, mer ha keserű is a szőllő 
könnye, ídes lesz majd a szőllő víre, monta Öregapád, a bor, így mongya a pap 
is a borra, ez Krisztusurunk vérének kelyhe, értetek és mindenkiért kiontatik, 
így, minné többet könnyezik a szőllő, minné jobban megmeccik, anná ídës-
sebb lëssz a gyümölcse, 

mer ötvennígybe még, két évig köllött kírvínyëznyi, hogy útlevelet kap-
junk, mink ëccër vótunk itthon, ötvennígybe, s aztán ötvenhatba gyüttünk 
vígleg, montam a mamánok, hogy má csak ëggy papír kő, és gyühetünk 
is haza, nos a ëggy papírra mëg két évet köllött várnyi, vagy két papír, hát 
amennyi köllött, addig nem gyühettünk haza, és ilyen gyötrelmekën kërësztű 
írtünk haza, akkor ugyi én is aztán má fírhëzmëntem, és akkor Öregapádék, 
meg mink is ēkeztünk ípítkëznyi, azok a kerbe, megëggyeztek evvel a rokon-
sággó, ahol a Öreganyám születëtt, mamánok vót szülőházo, aki Magyaror-
szágon maratt, onnaj vót a kitelepíttís, úgyhogy ilyen siralmas körülmínyëk 
között jutottunk el idájig, de a remínsíg ē nem hagyhat, monta Öregapád, 
hit, remíny, szeretet, de hogy a Öregapád itt hāt meg, hát azér nagyon na-
gyon megszenvedëtt, de nagyon megérdëmli, ahánszor mëgyëk a temetőbe, 
mindíg tudom mondanyi, hogy utósó përcig így nem szabad fölannyi sohasë, 
hanem mindíg mindënér harcónyi köll, s annak azér előbb-utóbb, nehéz aszt 
megértenyi, plánë ha valaki fijatal fejjē, de idős korba ēre visszagondúnyi, hát 
ez valóba úgy van, hogy rendkívüli eset vót, mer az vót, 

szíccórva lëttünk, bizony, mink vagyunk a ëggyetlen család a maradiak 
közű, akik visszagyüttek, de valahogy mindenki hazatalál, különben meg, 
mindënkit ëccër a főggyibe belefektetnek, mosmá mëg úgy van, ahogy van, 
szídölgünk csak, elóvassuk, hogy a legjobb azoknak, akik má a temetőbe van-
nak, nem szenvennek, mer hosszú, nagyon hosszú nëkëm is, húsz éve van, 
hogy fáj a lábom, de azér a szőllő könnye ēhozza a vigasságot miníg,
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Amikor a rencërváltózás után begyüttek a Márjotrëbën könyveji, nagy kelettye lëtt 
a gyógynövínyëknek. A komunisták tiltották ikët ugyi saját ríszre, közbe mëg mégis ter- 
mesztëttík. Fődógozásro. Persze szigorúan csak a jéerdébe! Gyóccërt gyártottak a kamil-
lafődekbű. De minek abbú gyóccërt, hogyha orvosság ammá magábo? Sokat köszönhet-
nek a maradiak ennek a töpörödött nímët öregasszonnak, mer a níp má lassan ēfelejtëtte 
a füvek meséjjit, nem tutta, hogy mi mëllikre ír. Ez a Márjotrëbën mind a rígi öregëktű 
tudott mindënt, mëg a barátoktú ëggy öreg hërbáriusbú. De aszmá nem tuggya sënki, 
hogy bizony ez a Márjotrëbën nem Nímëtországbo születëtt, mëg nem is a osztrákokná, 
de Cseországbo. Úgy vót a csehëk alatt, mind Öregapád Maradon. No de osztán ēgyütt 
a ideje, hogy üldözöttek lëgyenek mind a ketten. Így üldöztík a zsidó nípet a bábëli fok-
ságbo. Mer a háború után üldöznyi keztík a nímëtëkët mëg a magyarokot. Mer köllött 
a bűnbak, hogy tík csinátátok a háborút! Persze, az, hogy mér, hogy igazán mér van, nem 
vót tudva. Csak az, hogy gyün a parancs, mënnyi kő. Evvót a bőröndös világ. Helin nem 
Marad sënki! No ölíg az hozzá, hogy kiszát a komiszár, a falut körűkerítëtte a katunaság, 
hogy në tuggyon szöknyi a níp. Akkor kivittík a parancsot a házokho, tinëktëk mënnëtëk 
kő! Nem, gyerëk, ez nem a fehírlevél vót, akinek fehírlevele vót, hát az még örűhetëtt, 
hogy nem Csëszkóba viszik szógalegínnek. Van két órátok, addigra visszagyüvünk. Öt-
venkilós batyú, bőrönd a legtöbb, amit hozhattok. Aki szökik, lelőjjük! Jaj, nagy vót a ria-
dalom, siránkozás. Hát Öregapádék is csak sorra kerűtek. Rajta vótak a listán. Igën keserű 
évek vótak ezëk, tele üldözíssē. Begyütt a pontrencër, konfiskállások, beszógátotás. Le köl-
lött annyi a kontingënst, nincs mese. Mindën után, amit beattá, pontot kaptá, megvót, 
kinek mennyit kő összegyűjtenyie. Aszërint, hogy mëllik rubrikábo esik. Evvót a rencër, 
értëd. Akkor a listák mëg a pontok uralkottak fölöttünk. Hát még örűt vóna az embër, 
hogy ëggy veríssē megússza, mind a magyarok alatt, csak në lënne nincsteleny. Mer a ko-
kastollasok nem kérdëztek ám, minnyá cselekëttek! Nem kérdëzëtt a komiszár së, së szlo-
vákú, së magyarú. Mikorra harmaccor gyüttek, má a Öregapádék is rajta lëttek a listán. De 
akkor Öregapádék ott laktak a állomásná valamikor, ott gyüttek a katunák. Körűzárták 
a falut, horták ki a izékët, hogy kő mënnyi. Ott termëttek a katunák Öregapádék kertyibe, 
mer ott a kertyük alatt má határ vót, ott folott a Hóttág rígën, a fák között vígig átok a ka-
tunák, së ki, së be. Összi köllött pakónyi. Tudod, mi vót az? Mer ēvinnyi ēvihettünk 
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mindënt akkor má, csak ilyen nagy álotokot, disznót, mëg izét nem vót szabad. Tyúkot, mëg 
libát, ilyenëkët ēvihettünk. Ezt mind ládábo. Ruházotot, mindënt bőröndbe. Csinátok olyan 
dëszkás ládákot, abba rakottak, amit ēbír két embër, főtënnyi a vagomba. Vagyis autóra, mer 
há autóvā hortak ki minkët a állomásro. Meg vót adva, hogy másnap hajnāba gyünnek ér-
tünk. Azér sokan megszöktek, értëd, de hát azér mindënki fít, sënki së tutta, hogy fog kiala-
kúnyi. Ha az embër tutta vóna, azt köllött vóna, megszöknyi. Valahugyan. De há nem tuttad, 
hogy hugyan fog kialakúnyi. Hova visznek, mit akarnak. Akiknek vótak Maradon kívű is-
merőseji, rokonnyai, szlovákok pláne, azok jobban izétík. Parajmári apóssávó is úgy vót. 
Nígy hónapig bujkát Maradon, mind a bëtyárok. Öregapád tutta má jóelőre, hogy csúnya 
világ gyün. Mer istrázso vót. Ārú së hallottá, gyerëk? Mindën íjjē tíz-tizënkét embër ki vót 
a jelőve a faluba, osz mënt házsortábo, értëd. Úgyhogy vót három baktër a faluba, azok 
ügyētek fő a istrázsákro, és akkor mindën uccábo két istrázso működött, tudod. Ez mënt 
autómatikussan. Olyan nagyobb gyerëkëk, mind Öregapád is vót, ēmëhettek istrázsánok. 
Apánk helëtt. Köllött vigyáznyi a tolvajokra mëg a tűzre, plánë aratáskor, a faluba. S akkor 
mindën órábo a baktër kijátott valamëllik sarkon, éfél után ëggy az óra, térjetëk má nyugo-
vóra. Tudod, ilyenëkët ë. Nos akkor köllött talákoznyi a baktërrā, ëggyik a másikot ellenő- 
rízte. S akkor a Kubóná, hallottá biztos a öregrű, avvót a baktër, anná köllött jelënkëznyi. 
Öregapád ē nem felejtheti, má akkor mënt a rádjóba, hogy a magyarokot fogják ugyi kitele-
píttenyi. Öregapád ott vót nálo, ott köllött gyülekëznyi össze, onnaj mëntek osztán olyan tíz, 
tizënëggy óra felé a faluba. És akkor olyan lelkesëdve monta, hogy há a magyarokot fogják 
ēvinnyi, előttem van még mindig. Örűt. Hogy mér istrázso? Nem tunnyi. Há magyarba is 
van, hogy strázso, szlovákbo is, hogy na sztázs. No mindëgy. Hát míg gyülekëztek, beszíget-
tek, ezëk a gyerëkëk hāgatták a öregëkët, meséztík mi vót a rígi világbo. Annyi mese, te 
gyerëk, az ëggy ílmíny vót! Értëd, hát úgy, mind itt most mink beszígetünk. Mos nem mën-
nínek a gyerëkëk, mer nízník a tévét mëg a intërnëtët, de nem is kő, be van má kamërázvo 
a falu, futotta a unijóspízbű, nízi a pógármestër a tévébe. No, hun is tartottam. És aztán vót 
a dëportállás ë! És akkor Öregapádékot is ēvittík, Jilava mellé, Jilava mëg Havlicskúbród. 
Hallottá, rúla, nem? Szmirovba vótunk, Szmirov falu, s ott vótunk, oda lëttünk vidve. Hát ha 
ēkípzēllëd, ott vótunk Havlicskúbródba, ott vótunk kivagonérozva, értëd. Mer odáig vittek 
minkët marhavagonyokba. Akkor osztán kiizétünk, fére köllött mënnyi, s ottan válogattak 
bennünköt, ugyi a parasztok gyüttek, há azoknak is ki vót adva, hogy mindënkinek kő vá-
lónyi családot, mind most, hogy gyünnek a migráncsok-ë, tudod. Mer olyan nincstelenyëk 
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lëttünk mink is. Majnem olyan szisztém vót. De há köllött is nëkik a munkaerő, mer 
Cseországbo is ugyi akkor má kezdődött ez a komunizmus ë, aki partizán vót, mëg nemtom 
mi, kaptak telket, fődekët, mëg birtokot, értëd. Az úgy vót, mind hogy itt Maradonn is, a par-
tizány megkapta a kocsmát. A nímëtëktű amit ēvëttek. És akkor azok megkapták úgy, hogy 
nem is értëtt a fődmunkáho. Minha a jéerdét odannák valami gyüttmënt fejesnek. Mind 
ahogy előtte a magyarok alatt is vót, hogy a vitízëk kaptak fődet. Avvót a kitüntetís. Érted, ez 
ippen olyan, mind most, hogy a cigánnok akarnak fődet annyi, hogy termējjën, nem ért hoz-
zá. Azt ippenn úgy kő tanúnyi, mind akármit, még jobban. Mer ahho értenyi kő, értëd. Nem-
csak úgy van, nëkëd adom a fődet, nos nesze, termējjé. És akkor ezëk gyüttek értünk oda ki. 
Nímët családok laktak húsz kilamétërrē odébb, de ők onnaj ē vótak hozva, és ide vótak tíve 
mind bírësëk, ezëkhë a újgazdákho. Hát tele vót nímëttē mindën, egísz Cseország akkor még, 
értëd. Amikor aztán Öregapád Pozsomba dógozott, hát még a ëgyharmada magyarú beszít 
a Pozsonnak. Mámo má alig hallanyi magyar szót. Akkor még a magyar mëg a nímët vót 
a fő nyelv Pozsomba is. Ott is úgy vót, Cseország ëgyharmada nímët vót. Há a magyarokná 
mennyi vót a sváb, nem? Mind elüldöztík ikët. Tejjes nímët faluk vótak, mind itt a magyarok. 
Ahun Öregapádék vótak, hisz Jilava nincs olyan messzi, hisz Cseország közepinn van, és ott 
a falukba kituggya mennyi nímët vót. Ahova Öregapádékot is tëttík, hát a házokba még ott 
vótak a bútorok, ők má akkor úgy átok, mind mink mámo, mindën ípület alatt vót, gípek, 
mëg mindën, előbbre vótak má akkor, a tehenyekët nem kannábú itatták, hanem má akkor 
vót ottan itató, mëg mindën, értëd. Önitató. És akkor ők ott ki vótak oda tíve. De úgy vót, 
mind mámo itt Maradon, össze van keverëdve a níp, van szlovák is, magyar is, azér a csalá-
dokba mindënhun vótak olyanok, akik nímët érzísűk vótak. Hát Öregapád úgy sajnáto azo-
kot a családokot ottan, fijatal gyerëkëk, lánkák. Vót ott két nímët lánko, jó erős lánkák, ëggyik 
disznókot ëtetëtt, az olyan vót, hogy ha falho vágtod vóna, odaragatt vóna, olyan koszos vót. 
Disznókot ëtetëtt kannákkó, akkor a másik mëg ott fejëtt nálunk, a apjuk mëg meghāt a fron-
ton, értëd. Ezëk a lánkák a annyukkā má ott vótak enné a gazdáná, mire Öregapádékot vittík. 
Hát köllött is rá munkást vinnyi, nem tuttak dógoznyi a főddē. Akkor odavittík Öregapádé-
kot. Aztot ēmondanyi nehéz fijam, amit ott mink áttítünk. Fűtetleny marhavagonyokba mën-
tünk, há nem tutta sënki embërfija, hugyan lëssz, értëd. Ott vótunk a ládák között, hát úgy 
köllött lukat vágnyi a vagomba, hogy lëgyën hova vizēnyi. Olyan hideg tél vót, hogy azt 
ēmondanyi nem lëhet. Még a nyíllásokot is bedëszkázták, ne lássunk ki, innyi is csak níha 
lëhetëtt, ha vesztegēt a vonat. A katunák mëg őröztík. Három napig mëntünk, a vízkërëszt 
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útközbe írt bennünköt. Mer újesztendőre gyütt a parancs. Öreganyád berakták dunnák-
kó, ott gubbasztott Öregapád öccsivē, mer ammég kisgyerëk vót, monta, hogy így mënt 
a Szencsalád is Ëggyiptom főggyire a Jézuskávó. Jaj, mi lëhet otthon! Hát a álotokot ugyi 
átvittík a szomszídba, rokonságbo, ha a parancs hagyott rá időt, vagy gondoskottak rúla 
azok, de há assë lëhetëtt tunyi, hogy marad-ë  valaki a faluba! Akkor gyütt a kivagoné- 
rozás, két szánkón vótunk, ē nem felejtëm, mer akkora hó vót, máshogy nem lëhetëtt 
mënnyi. Ezëk a nímët embërëk, fijatal legínyëk vótak, azok má ott dógoztak, azok vittek 
bennünköt a nagy hóba. De azok minha le lëttek vóna forázvo, mer há kípzēhetëd, 
azoknak mindënüköt ēvëttík. Még csúfabbá tëttík őköt, mind mivelünk. Nincstelennyé. 
Mer mink még valami írtíkeinkët magunkkā vihettünk. Nëkik ott köllött hannyi 
mindënt. A nímëtëkkē igën csúnyán kiizétek ezëk a cseszlovákok. Hát a Beneselftársék. 
S akkor mindënt vittek Havlicskúbródbú oda, mittomén, tizënöt, húsz kilamétërt visz-
szafelé, Jilava felé. Gyüttünk, a prágoji úton hoztak bennünköt, értëd. Dilután elin-
dútunk, éfére írtünk oda. De a út igën rossz vót, horta a hovat, söpörte a szél. A út kö-
zepirű lehorta, a szánkónak mëg a szílinn köllött mënnyi, hogy csússzon, mer a közepinn 
megfeneklëtt. Szírű meg fák vótak. Akkor itt akatt ē a kasznyi, ott akatt ē, fele cuccunk 
tönkremënt, mire vígigírtünk, értëd. Kétmétërës  hó vót, há ugyi a hëgyes táj, összefújta, 
behordva mindën. Ëccërcsak főforgott a szánkó. Kiszabadútak a tyúkok, nyerítëttek a li-
bák, összetörtek a ládák ugyi. Mindënféle tő, mëg cérnák, mëg istentuggya mi, mind 
a hóba. Öregapád üvegcséji, amibe a gyógyírt tartotta, mind ripityáro törtek, fekete vót 
tűlük a hó. De hát íjjē vót, csak olyan hódvilág vót, hát csak a szërëncse segítëtt megta-
lányi, vagy assë. Öregapádnok má ēfattak a újjai, akkor aszonta. Mér nem hātam inkább 
meg. Ez igaz vót. Akkor odaírtünk íjjē, ahova vittek, abba a nímët házbo, avvót a szërën-
cse, vót ott mindën. Úgy ki vót ípűve, hogy a folyasón ki lëhetëtt mënnyi a ólakho. 
A disznókho. Ott vót olyan rakott sporhëlt, abba be vót gyújtva, olyan kis helysíg vót, 
mind a kamara, ott szoktak főznyi a disznóknak, meg ilyesmi. Oda vót begyújtva, ott 
rakták meg a trózsokokot, mëg mindën, ott aluttak akkor íjjē. Hát kivótak, mind a ku-
tya. Bizony, vízkërësztre szórtak szítt bennünköt. Csak Öregapád báttyo nem vót ve-
lünk. Ārú assë lëhetëtt tunnyi, hogy íll-ë, vagy hāll. Fokságbo vót a ruszkikná, ēvittík, 
min leventét. No másnap mënnyi köllött dógoznyi. Hát az vót olyan nígyszáz darab te-

22



hény biztos. Abba vótak borjúk, mëg mindën. Mindën nap köllött mënnyi azokot 
ëtetnyi. Rëggē háromkor. Öregapád apjávó járt ki oda, de há ott vót még velük 
a Lúdas, ais odakerűt, há az má tudott valamit csehű, mer vót katuna a előző világ-
bo, ő tolmácsót, nem tuttunk mink sëmmit szlovákú. Jó, hát a embër ëgykét szót 
megtanút. S akkor mindën rëggē mënnyi köllött ëtetnyi. Amikor visszagyüttek, 
megrëggeliztek, oszt köllött mënnyi vissza, kíszíttenyi a takarmánt estére, mëg más-
nap rëggēre. Mer ott olyan hossszú ípületëk vótak, ott má akkor masináztok. Úgy 
mondom. Oda vót behordva a izé, olyan nagy pajták vótak, tudod. S akkor a istállók 
tetejibe be vót fújva a szóma, ahogy szëcskázták, fújták be, s aztot mindig át köllött 
hánnyi, vót olyan keverő, amibe kíszítëttünk a takarmánt, ëtetnyi, s oda be vót 
hordva, s ottan lehántuk, s akkor azt bekevertük, hoztak ilyen prëszlingët, mëg ilyen 
dógot, ami mëgin vót nëkik ott izéve. Ez vót a egísz dógunk mindíg. S Öregapád 
horta ki a ganajt, talicskávó a összesset. Apám ëtetëtt, én mëg ganajoztam. Akkor 
vótak bikák, akkor köllött ugratnyi a parasztoknak is, akik gyüttek oda. Hát ëgy-két 
koronát mindig attak azér. Oszt spórótunk. A Lúdas a lovakná vót. Hát így osztán 
nagysokáro sikerűt a útravalót összeszëdëgetnyi, a Lúdas szërzëtt autót, így lëhetëtt 
vígű valahogy megszöknyi. De hát a lényegët majd ēfelejtëttem, látod, te gyerëk, 
megöregëttünk, má mindënt összekeverünk. Mer hiszën nem így mënt ez, mind 
a karikacsapás, mind ahugyann ēmeséllëm! Mer bizony Öregapád olyan sipitnya 
gyerëk vót, nem tudott ám dógoznyi. Harmadnap belázosodott, úgy átfagyott abba 
a nagy télbe, újjaji mind ēfattak a hóba! Nagy vót bizony a ijedelëm, hogy a Öreg-
apád rámëgy a dëportácijóra. Hogy Cseországbo is lëssz sír, nemcsak Maradon. 
Akkor bizony ez a két nímët lány sëgítëtt, akik a disznókná vótak. Azok talátok 
a palláson valami füvekët, virágokot, mer há orvos nem vót, ott szárottak azok 
nyártú, nem vót má aki betakaríccsa ikët. Ëggyik vót a Marija, másik mëg a Bëtka. 
Hát ezëk tutták mindën fűrű, fárú, mire ír, mëg mindën, azok osztán kevertík 
a tëjákot, gyógyították Öregapád, ëggyik vót ammellett, másik a disznókná, cse-
rékëztek, értëd. Aztán ahogy lábodoznyi kezdëtt, ezëktű tanút csehű. Még szótárt is 
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írt! Így tanúta a növínyëk nevejit. Mindëggyik mellé főjegyëzte, amire ír. 
Borogatták Öregapád mellit, mer bizon tüdőgyulladáso vót, kevertík 
a szërëkët, értëd, há ha még a palláson nem talátok ölíg füvet, még a szëcs-
kát is átforgatták, hogy talájjonak. Így lábodozott Öregapád a dëportácijó-
ba, gyërtyaszentölőre fölípűt. Oszt mëhetëtt dógoznyi, sëgíttenyi apjánok, 
értëd. Ezëktű tanút csehű osztán, de há nemigën értëttík ëgymást, mer 
a Marija is csak nímëtű tutta a füvek nevejit, bizon le köllött rajzónyi, hogy 
szót ércsenek, értëd. No hát osztán így tētek a napok munkávó a más hasz-
náér a szökísig. De ammá ëggy másik törtínet. Látod, gyerëk, hát úgy 
mëntünk, min mámo a mënekűttek a embërcsempészëkkē. Mer mënekűt-
tek, üldözöttek vótunk a két nímët lánkávó ëggyütt. Csak ëgymásro szá-
míthattunk. De Krisztusurunk monta. Üldözött vótam és mënekítëttetëk. 
Mënekűtt vótam és befogattatok. Éhes vótam, ënnëm attatok, szomjas vó-
tam, itattatok, beteg vótam, gyógyítottatok. Ezt bizony csak a sënkiem-
bërfija móhassa ē. Mer bizony a elesëttet csak a elesëtt segítti. Úgyhogy 
Úrnapjáro írtünk haza. Három faluba kísírtëttük a prosëcijót. Örömünnep 
vót. Talán bizony maga a Márjotrëbën gyógyította Öregapádot, mer ais 
Marija vót. Kituggya, nevit nem kérdëzte! Talánn ezëk is átmëntek osztán 
Nímëtországbo, értëd. Bizon, szent asszony vót a Márjotrëbën, gyógyítot-
ta a elesëttekët. Üldözött vót ais, mind Öregapádék. Hát ha a füvek ëvan-
géljomát meg nem írja, bizony ēfelejtëtte vóna a maradi níp a füvek erejit, 
amikët még a rígi világbo meséztek a Öregëk. Mer āra má csak Öregapád 
emlíkëzëtt. Avvót a istrázso, a Márjotrëbën mëg a baktër, értëd. Mer ēfe-
lejtëtte má a níp a dëportácijókot is. Hát ezt mámo má hinnyi së lëhet. 
Nem hiszik a füvek erejit së. Pedig jó, ha tudod őköt, mer gyerëk, mer bi-
zon nëaggyisten, visszagyühet még a bőröndös világ, értëd.
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Ígértem, hogy mérges leszek, és kinevetsz, mert akkor sem megy, 
ha előre tervezem. Minden várossal van csak értelme a verseim-
nek, pedig még egyiket sem láttam. Azért őszinte vagyok, csak 
jobban szeretlek, mint ahogyan egy hely gyönyörű, és kevésbé 
fáj Tiraspol, a sós ízű tavak, Almbach, mint ahogyan kiszínezem 
a maradék helyüket a sorok között. Szóval ne higgy el semmit, ez 
nem kirakós, meg nem is felnőtt színező, be se kell fejezni. Néha 
a tegnapi kávét a holnapi kedvemmel iszom hozzá a mai naphoz, 
csak mert így tetszik. És csak ebben dönthetem el magamnak 
a szavakat, szóval minden igaz, csak sokkal több fogaskerékkel 
mozog. Vagy kevesebb színt kell használni, hogy meg lehessen 
érteni. Meg ott van az is, hogy minél több napja hiszek neked, 
tudom, hogy nem kell olyan helyre utaznom, ami nem is esik 
jól. Azelőtt, de most, hogy nem képzelek álmot a valóságba, még 
boldogabban utazunk. Ez amúgy nem vers, csak magyarázom 
magam, pedig édesanyám, amikor Piafot hallgat és fest, mindig 
azt mondja, hogy nem kell akarni. Meg, hogy mindenki azon 
a vonalon lépked végig, amelyik kényelmes a lábának. Szóval 
nem varrok vonalakat, fessen még sokat édesanyám, Piafot majd 
egyszer én is, addig színezek, és minden városomban helyet csi-
nálok neked a falak között, csak mert nem vagyok mérges, és ez 
csak egy magyarázat, amire amúgy nincs is szükség.

bari fatima

Párizs
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szóval tegnap elütöttél én meg meghaltam
nem ilyen egyszerűen persze
de könnyű volt
mindig is mondtam a jogosítvány nem neked való
nem igazán ismerlek 
fura látni az arcod 
mondjuk mikor hazaérsz este
az édesanyámét is 
te azt nem látod 
csak beköszönök 
mindent megnézek 
a jövő szerdát lehet
az szimpatikus 
meg hát rád amúgy sem haragszom 
csak az arcokat látnád néha te is 
mindet
egyébként 
tényleg nem

már tudom hogy 
reggelente 
amikor nem a koporsómat látom 
miért legyek hálás 

ne ii.
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szia dóri, remélem, nem rosszkor, figyelj, bent alszik 
a vendégágyon egy szoftverfejlesztő. nem tudom, 
mit csináljak, azt hiszem, rosszat álmodik – órák óta 
magyarázza a mamájának az internetet, hasztalan. 
különben nekem már elmagyarázta a jövendőbe-
li feleségét (szerintem le is tudná programozni, de), 
csak mondta-mondta, én pedig a körmondatain ko-
szorúztam egész éjjel. áttörhetetlen a jég. kijöttem hát 
a levegőre, hallgatom a betonpocsolyák csattogását, 
hallgatom a szirénákat, kibontok egy üveg kólát, jó, 
hogy van itthon, nem bírok tőle aludni. reggel meg-
kérdezi, hogy sokáig kukorékoltam-e még, miután ő 
elpihent, mintha tényleg nem venné észre, hogy én is 
a tojástojó fajtából vagyok, és ha valakinek, hát neki 
kellene költeni a hajnalt. kikísérem majd, ő búcsú-
zásképp a keresztnevemen szólít, megkérdezi, hogy 
mennyi a villanyszámlám, aztán fogja magát és na 
szevasz, elillan

szOftdrinks, március
Gráf dóra
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például abba a fiúba is, aki télen rövidnadrágban jár, nem 
mintha mutogatni akarná (olyan strandnadrág-féle, koc-
kás) magát, valahogy kissé vastagabb is a lába a kelleténél, 
a bőre fehér és puha, mint az olvadó hó, elég ránézni: itt a 
nyár (január, február, ~), nem az utcán hordja persze, beér 
a munkahelyére, és átöltözik. átkarol, meséli, hogy régeb-
ben egy húsüzemben dolgozott, hogy elhagyta a barátnője, 
hogy elköltözött egy másik városba, de mostanság egészen 
jól van, például futóversenyekre jár; ha kérdezem, hirtelen 
kezd beszélni, hadar a művészetről, a poloskákról, a szüle-
iről, ha nem kérdezem, zavarba jön, zavarában iszik vagy 
beszél, én zavaromban egyszer, kora délután, vettem egy 
üveg vörösbort egy éjjel-nappaliban (valami ünnep volt), 
hogy legyen itthon, ha esetleg átjön, pedig nem is tudta a 
címemet. igazi nyár lett, strandnadrág-idő, mire elfogyott 
az a bor, nem kívántam akkor már

(ó dehogynem), azóta eltelt pár puha ünnep, azóta vettem 
egy rövidnadrágot, lett nekem is munkahelyem, egészen 
jól vagyok, ránézek azért hetente-havonta, nézem a képeit, 
merre csónakázik

Plátói
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szezonban, strandszezonban neonfényben úsznak az 
akváriumok akváriumokban úsznak a halak nézzük a 
lányt – mindenki szerelme – táncol, táncol a színpad 
előtt magában kéri a sültkrumplit bennem?

első napok a pult mögött

ő volt az
édesapád? – kérdik legújabb barátaim

együtt kalandozunk, lángosozunk befogadtak

együtt énekeljük a Himnuszt, olykor a hátam mögött 
összesúgnak egymást kérdik: értitek őt?

(igen, az édesapám)

könnyű
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lehetne mindent sokkal jobban a baj az, hogy megelégszik 
családdal, gyerekkel beteljesületlen tudjátokmivel helyette 
lobogó (kályha!) kályhameleggel, pedig szeretni egymást 
oly könnyű mint az olcsó vaníliáskarikát

nincs baj, nincs semmi baj
kis és nagy helyek közt ingázunk valami a vállamhoz ér
indulok az állomásra
büszkeségen innen, félelmeken túl hetvenezer szúnyog kísér

ti minek is jönnétek hiába, vége már
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Az idő félreértve visszafelé látszott tipegni
A megvalósulás lezárás kizárja a további változást
Vízbe mártott sorkizárt csuklógyakorlat
Kikapcsolt rádió mellett is hallható hírek
Ócska témák unalmas fecsej
Nyálunk nyűg mérges nyirok
Az összes ilyen beszélgetés
menekülés szeretet védelem gyanakvás
Ebből a szögből még nem láttuk magunk
de már összekötjük ami marad a mulandóval
nem szelektálunk szórjuk szét magunk
Kölcsön szobáink lelakott levegője vagyunk
Részeg délután Tettvágy volt bennünk erő nélkül
elgondoltuk de nem tettük meg 
tévútjaink furcsa végjátéka ez – 
így gondoljuk tovább 
A téves hívással kezdődött minden 
Elbeszélésünkben nincs alany
Könnyű élet váltás cipő ruha falatok a zsákban
Neveink kipontozva hátha megint változik
hamis homályos rokonok 
így telik ki egy létigétlen félidő 
Hírbe hozott kopott közhelyeinktől nem szabadulunk
Láttuk magunkat egymás arcában lakatlan limlom

kabai csaba

létiGe a félidőhöz



Felkeltünk járkáltunk halálraítéltek 
odvas félmosolyával fogaink között
A pontos térképet otthon hagytuk
de tudnunk kellett volna hogy mi az igazság 
és hogy mi lényeges és mi marginális
hogy hol fáj egy fásult pont
Megúsztuk saját nevelődésünket
kimaradtunk gyönyörű gyermekkorunkból
elhúztunk a könnyű szélen
míg mások középen kínlódva eveztek tovább
A magány kemény definícióit kutatjuk
Ködös kifakult kedd kihűlt délután
Letarolt mágikus tér nem érinti a katarzis
Görcsös kézszorítások mi mindenkivel mindenki velünk
sok tétlen arc tanácstalan fakó tekintet
sok éhes arc kihulló fogak
Csak dadogni tudunk ebben a nyelvjárásban
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Meddig igaz, honnan hazug egy történet?
Vagy: történet helyén ellentörténet, 
vég helyett dezorientáció?
A párna alatt pléd, kényelmesen alszom,
bár tudom, van valami az erdőben, 
ami nyugtalanít. Hallgatni tanít.

A falból kiálló szögekre könnyen
akasztható táska, kabát,
élettörténet. Viszont
a nagy szavakkal nem tudok mit kezdeni. 
Menekülnék, de csak kitekintés ez, 
a semmi szava, a szabotált idő. 
Épp úgy vagyok, mintha lennék:
a lekezelő  nem-én idő, 
a lehettem volna, ha nem
a hátsó udvar tünedező alkui, 
gáláns terei, borai és 
az egész disztópia nervosa.

lehettem VOlna
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1.
Én, aki a borotvát rühellem,
most naponta használom.
Így aláznak meg az úr hétköznapjai. 
És mert korán kelek, estére

már remeg a kezem, lábam, 
és próbálom érteni az éj szépszavát 
arról, hogy én nem kívántam semmit,
és az rendben be is jött.

2.
Nekem nem volt fogadásom, 
és aki megjelent, egyedül maradt, 
mint tű a szénakazalban,
és a tegnapra fűzte föl életét.

Miért rendelték ilyen tökéletesen 
simára ezt a társas magányt,
hogy az érintkezések félrecsúsznak
és az érintések üvegpillanatok?

maGányOs kettes
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A betegség egy fura világnézet. 
A betegségből még sokan kilátnak.
A betegség nem is olyan merész. 
Itt van. Nem metafora.

Föliratkozott lélegzetem hírlevelére, 
bevarrta magát anyajegyeim csillagképeibe,
szívdobogásom morzejelére tombol. 
Itt van. Legalább ő itt van.

Nem állhatna feltűnőbb vigyázzban,
nem vigyoroghatna eszelősebben,
kancsal igazától először behánytam.

Most mégis szeretem, hogy
ezentúl majd csendesen elbó-
biskolom hétköznapjaimat.

mOsOly
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(1)

úgy tiszta vitatkozik majd veszekszik egyéb félelem
számos érthetővel sokkalta ismétel mivelhogy hosszan

hála nem amúgy mindig végül
ott visszanyúl mintha pontban

örök amiképpen szükséges
olyanná pillanat

ha

(2)

mert túlél csak ugyanaz nehezebb itt kénytelen
kicsinység mégis egyik szinte semmint másik

kézműves noha akkor máshol naponta
néhány érzékenység természetes amíg

ugyanis hivatott mivel
végtére lámpás

ha

bíró józsef
ha
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(3)

általában számos pazar darab amelyekből szívesen kínál
vagyis többnyire ismét választható mindazonáltal később

csupán hebeg máskor könnyedén mégis
kialakulását éspedig ahogy azonfelül

feltűnően addig sem
szóval rádöbben

ha

(4)

pusztán kell elég fölé de amikor ünnepel
mint valószínűleg bár ahogy nem fémes

lehet viszont onnan ismét így
noha éljenezni mégsem előre

mostanság mert akkor
bizonnyal más

ha
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(5)

végül még össze azonnal vonzás által érthetően
egyszerűbb újra mintha atyai túlzások módjára

vigaszul kezd gyümölcsöző imént késve
rendszerhűségben már tökéletessé ismét

szokottan másnapra amúgy
csakis ennek

ha

(6)

biztosan elhangzik tele van végre anélkül természetes
minekutána ellenére színesen ebből inkább részeltet

ahol meglepő mellett röviddel alighanem
valamit máshogy mozgalmasság helyébe

betenni annál szépen
mivel kivételes

ha
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(7)

elhangzik mielőtt egyszerű ilyen tele annak ellenére
megtévesztően mosolyog biztosan van valami vonzó

cserébe nyilván ellentétes teljesítmény alant
ámbár jobbára kivitelezhetőbb formavilágról

valami kevésbé egyértelmű
úgy véli

ha

(8)

dolgozni szándékában áll szokott értelmezése ép amúgy
melyet mozgásba hoz tapasztalata rendszerint megfelel

kis mentességek mindig voltak szerepeiben
mindazonáltal fátylak hiányában kitűnik

áldva tökéletes formákkal
mégis felettébb

ha
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(10)

kijelöl célul éjt akkor bizony igaz is
mellé sorsa nehéz dőrén amit szór

ésszel kell tényleg máskor így
parancsszóval ahhoz sincs mód

talán figyelmébe kerül
ezért belülről

ha

(9)

Jimi Hendrix emlékére

könnyei meg csak úgy kétség nélkül peregnek
hosszú idővel azelőtt nagy szegénység persze

meglepő hasonlóságok igaz máris más
álomgyötörten hozzá mégsem akkorra

„night bird flying”
bármely helyzetben

ha
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(11)

ilyen kérdés onnantól független most még elég
amennyiben különös folyamat mindig ezt érzi

többnyire aranyló búza nem pelyva
kimondja szépség olyankor boldog

időnként adódik közös
minőség is

ha

(12)

nem olyan régen tény amikor még mindenről
valójában naponta jut attól különböző jelenlét

alkalmi túl gazdagon kóros ármány
ellentétére végül távlatosan rátalál

vagyis erőteljes mód
csupán ennyi

ha
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„[…] Esterházy műve nemcsak a magyar próza lehetőségeit terjesztette ki számotte-
vő mértékben, de egyúttal messze fölülmúlta gondolati mélység tekintetében azok-
nak a nyugati műveknek a túlnyomó többségét, amelyeket a posztmodern irodalom 
jelentős alkotásainak szokás tekinteni”1 – írta a Bevezetés a szépirodalomba című 
könyvről a nyolcvanas évek közepén az összehasonlítás és mérlegelés mestere, néhai 
Szegedy-Maszák Mihály. Érvelése Esterházy írásművészetéhez az újítás és a megőr-
zés magas színvonalú egyensúlyrendszerét kapcsolta, megfontolás tárgyává téve azt 
is, hogy a posztmodernitás – legjobb változataiban – nem léhaság, hanem megújító 
megóvás, a „régiből újat” jaussi és az „örökség: feladat” derridai jeligéje értelmében. 
A kortársak tanúsíthatják, hogy Esterházy – összességében fontolva haladó – nyelv- 
újítója lett a magyar irodalomnak a huszadik század utolsó negyedében. Méghozzá 
oly hatóerővel, minek révén még egyszer – s talán nem utoljára, de mint keveseknél 
– az irodalmi nyelv túlhatott saját körén, és a művelt publikum, különösen a fiatal 
értelmiség nyelvhasználatát is alakította. Leszerelt katonaként, illemtelen szókinccsel 
némiképp kényszerből, mindazonáltal bőségesen fölszerelkezetten például arra ad-
tuk a fejünket, hogy az ottliki hősök fogadalmát a Termelési-regény burkolt ajánlatá-
val ötvözve (s berendezkedve a „maradék nyári nagyvakációra”, ami az élet) immár 
a „fűzfa” lexikai elemével adjunk mondanivalónknak retorikai nyomatékot. S akkor 
még nem beszéltünk a „mindez még fog kapni egy vajszínű árnyalatot” közkedvelt 
zárlatformulájáról, vagy „a földet vissza nem veszek” rendszerváltáskori fricskájáról, 
vagy „A Trabant útfekvése kitűnő és gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem sza-
bad, hogy könnyelműségre csábítson.” használati utasításból ironikus maximává váló 
„egyperceséről”. Igen, ez a művelt köznyelvi használatba vétel is egyfajta mérce, kivált, 
hogy az idézetpanelek átszerelésén és átmozgatásán, s így a kontextusváltás fogásán 
alapul, s ez éppen az Esterházy-féle poétika egyik kulcseleme.  Az olvasható és hallha-
tó összegyűjtésén, újrakeretezésén és sűrítésén, az irodalomba való be- és kivezetésén. 

A Termelési-regény megírásától Esterházy egyre inkább idézetekből dolgozott, 
ezek szelekciója, vagyis a „szövegválogatás”, a megfelelő idézetek megtalálása és aztán 

1 Szegedy-Maszák Mihály, „Minta a szőnyegen”, A műértelmezés esélyei, Bp., Balassi Kiadó, 
1995, 265.

szirák Péter

kisfOrmák hálózata: 
mintázat és eGyediséG 
esterházy Péter 
írásműVészetében
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összeépítésük, illetve az ismétlésük általi újrakontextualizálásuk vált e szövegal-
kotási attitűd védjegyévé. S mi olvasók idézőkként (mai, web 2.0-s kifejezéssel: 
„megosztókként”, „aggregátorokként”) szintén kivettük a részünket ebből a be-, 
ki- és be- stb. vezetésekből.

Az irodalmi és az ún. mindennapi nyelvhasználat határainak felfüggesztésé-
vel, a mű „belseje” és külseje” közötti különbség viszonylagosításával kapcsolatba 
hozható idézettechnika persze nem volt ismeretlen a hetvenes évek magyar pró-
zájában. Örkény ready-made-jei, Tandori allúziós rendszerei, Mészöly „filológi-
ai” metszetei, Kertész Imre „önmásoló” metódusa mind az idézetek felhaszná-
lásának ebbe a sorába tartoznak. A fő különbség talán az, hogy míg az előbbiek 
idézetmontázsa inkább tömbszerű, készletjellegű és modálisan jórészt egynemű, 
addig Esterházy transztextuális effektusai a nyelvi világok ütköztetésén alapulnak 
és megsokszorozzák az idézetek hangnemi és szemiotikai pragmatizálásának irá-
nyait.2 S miközben ezt teszik, úgy építik fel a citátumok – hálózatosan egymásra 
utaló – új kontextusait, hogy a korábbiakat nem egyszer szükségképpen rombol-
ják, illetve törlik. (Szegedy-Maszák Mihály példája utalt rá, hogy A fogadós nap-
lója egyik montázsának 20. századi idézete miképpen érvényteleníti a 19. századi 
citátum közösségi célértékeit: „Nem: hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül 
vagy nem derül fényre. Ez olyan bizonytalan. Kiterítenek úgyis, ez bizonyos.”3) 
A szövegegységek és idézetek modulszerű használata, a citátumok kontextus-
váltó ismétlése, elmozgatása, amely a narrátor („szövegválogató”) identitásának 
rögzíthetetlenségével párosul (pl. A szív segédigéiben vagy a Harmonia caelestis-
ben a narrátor hol regényalak, hol kvázi-szerző, minek következtében az egyes 
kijelentések valóságvonatkozásának tekintetében lehetetlen dűlőre jutni, ezért 
a fiktív és a reális elkülöníthetősége egyfajta visszatérő lehetetlenségként mutat-
kozik.4), s mindez a nyelvi játéklehetőségeket a külső referenciaképzés kényszere 

2 L. Szirák Péter, Ragasztás és/vagy újraírás, Az idézettechnika módosulásai: Örkény, 
Mészöly, Esterházy = Prózafordulat, szerk. Győrffy Miklós, Kelemen Pál, Palkó Gábor, 
Bp., Kijárat Kiadó, 2007, 37.

3 Szegedy-Maszák, i. m., 257.
4 A Harmonia caelestisre vonatkoztatva l. Molnár Gábor Tamás, Az önmegértés szövegisége. 

A Harmonia caelestis értelmezéséhez, Alföld, 2005/3., 55.
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alól folyvást kivonja, teret engedve a nyelvi játék amimetikus logikájának. A Termelési-regény 
talán helyenként még hamvas szójátékai, a Bevezetés összetettebb szóleleményei és szövegötvö-
zetei egyaránt a jelentők hasonlóságát aknázzák ki. Az utóbb egyfajta Esterházy-archívummá és 
az önutánzás bázisává váló idézetpanelek végigvándorolnak az életművön. A Pápai vizeken ne 
kalózkodj! (1977) Kihallgatás című fejezetében ott van a Hrabal könyve (1990) alapötlete; a Ter-
melési-regény első részének V. fejezetében és második részének 10. és 55. bejegyzésében felbuk-
kanó Hahn-Hahn grófnő később a mesteri Duna-regény talányos címében jelenik meg; a Halassi 
irkájában szereplő és a Kis Magyar Pornográfia már idézett mottójával összecsengő „így gondozd 
a Trabantodat” egy változata a ’90-es években híressé/hírhedtté vált pamflet címében köszön 
vissza; a Ki szavatol a lady biztonságáért? (1982) című kötetben közreadott Ágnesben szereplő, 
majd A szív segédigéiben (1985) megismétlődő „Árva a ház, nincs kacagás” klisé a Hasnyálmi-
rigynapló (2016) lapjain töltődik fel újra végzetesen humoros-tragikus jelentéssel.5 Szavak előz-
nek szavakat, s kísértetként, változékony szellemekként járnak vissza a szavak, szófordulatok és 
idézetpanelek, azt is megmutatva, hogy az Esterházy-életmű egy összefüggő projekt. Ez szembe-
tűnő a téma-repertoár és a jellegzetes tropológiai láncolat tekintetében is. Mindenkor főtémának 
bizonyult a nevelődés, a felnőtté válás és a család, ezekkel összefüggésben a történelem, a függés, 
a hagyomány, a szeretet, a politika, a szabadság és összetartozás, a szexualitás (gyöngédség és 
erőszak), valamint a korai és a kései művekben egyaránt: a halál és a gyász.

Esterházy gyökeresen átalakította az érvényben lévő elbeszélésszervezési mintázatokat is. 
E tekintetben a leglényegesebb a kronotoposz felbontása, a téridő-összefüggések imaginári-
us variációja6 (lásd a Termelési-regénytől kezdődően az anakróniákat!), s ezzel összefüggésben 
a prózafordulat talán legszembetűnőbb narrációs eljárásának, a megszakításnak a kanonizá-
lása. (Talán Tóth Krisztina mondta az Esterházyról szóló dokumentumfilmben, hogy EP szo-
kássá tette a befejezetlenséget, s szokatlanná a lekerekítettséget…) A folytonosság megtörése 
alighanem összefüggésben áll a neoavantgárd deszemiotizációs műveleteivel: a Bevezetés ’80-as 
évek elején keletkezett darabjai, így az 1980 körül írt A próza iszkolása vagy a Függő nagyon 
erősen mutatja a megszakítottság, a befejezetlenség és a körkörösség, a vágás, törés és montázs 
dekomponáló fogásait, nemcsak a tipográfiai jelek és a tördelés változékonyságával, hanem kép 

5 A Termelési-regényben Jozef Veverka irhabundáját Vonyarcvashegyen csináltatta (Esterházy Péter, 
Termelési-regény (kisssregény), Bp., Magvető Kiadó, 1979, 390.). Ez a kies Keszthely környéki falucska 
a Hasnyálmirigynaplóban is szerepel. (Esterházy Péter, Hasnyálmirigynapló, Bp., Magvető Kiadó, 2016, 
31.)

6 L. Kulcsár Szabó Ernő, Esterházy Péter, Pozsony, Kalligram Kiadó, 1996, 74., ill. Bónus Tibor, Garaczi 
László, Pozsony, Kalligram Kiadó, 2002, 51. 
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és szöveg konkurenciájával, sőt a grammatikai felbomlasztás eljárásaival is erősítve azt. 
A Bevezetés utáni korszakban ezek a deszemiotizációs műveletek háttérbe szorultak, s az 
Esterházy-próza kimondottan kanonikus formáló elvévé az idézettechnika és a modális 
komponens kiemelt szerepe vált. Ez az írástechnika a hangnemek és közlésformák elvi 
egyenrangúsításán alapszik, s a nyelvhasználati formák összjátékát úgy aknázza ki, hogy 
irodalmi és nem-irodalmi beszéd- és műfaji mintázatokat, allúziós rendszereket konta-
minál. A hangnemi komponenssel (pl. az elbeszélés és tárgya közötti feszültséggel) így 
jár együtt a textuális szemiózis dinamikája – a figurális és szó szerinti jelentés egymásba 
fordításától a narratív-diskurzív, valamint a klisé-, illetve szó-szintű citátumok de- és re-
komponálásán át az öntükröző alakzatokig. 

A műfajok hagyományos rendszerének le-, illetve megbontása (a „termelési-regény”, 
ami paródia és szatíra; a „kisssregény”, ami nagyregény; a regény, ami novella- vagy próza-
versciklus-imitáció stb.), össze-nem-illő diskurzusok montázsolása, a vaskos és a religió-
zus, az emelkedett és az illemtelen vegyítése – ezek azok az effektusok, amelyek leginkább 
szavatolnak az Esterházy-hatás kulcseleméért: a váratlanságért, a meglepetésért, a textuá-
lis eseményszerűségért, a teremtett olvasó pillanatnyiságáért. A Termelési-regény és aztán 
különösen a Bevezetés rendkívüli intenzitással termelte ki ezeket a váratlanságokat, elha-
sonulásokat, de hasonló ritmus- és perspektívaváltások munkálnak a Hahn-Hahn grófnő 
pillantása, a Harmonia cealestis vagy akár a Márk-változat egyes lapjain, passzusaiban. 
Alighanem részben ezzel a szövegalkotási attitűddel kapcsolódik össze az Esterházy-pró-
za népszerűsége és népszerűtlensége, sőt nem független ettől a megújuló képessége, illet-
ve önmaga archívumává válása sem.  Műveinek sajátos rétegzettsége tette lehetővé, hogy 
nagyon sokféle olvasója lett. Olyan, aki például inkább idézhető szójátékainak („grünkré-
tan”; „izgalmas nővér”; „vágyom egy több után”; „jóból is megárt a rossz”; „csókoljon meg 
a mádám Sósav!”, „ávós, kapa, nagyharang válasszon el titeket egymástól!”; „Habár fölül 
a gálya, alul a víznek árja, azért a Cote d’Azur”; „Magyarország nem volt, hanem lesz? 
Lesznie kell –” stb.) volt a rajongója, olyan, aki inkább a ’90-es évek elejétől szaporodó 
politikai „kiszólásait” kedvelte, s olyan is, aki a rhizomatikus intertextusok kiaknázott sze-
miózisában, valamint a szövegek modális összetettségében és atmoszferikus egyediségében 
lelte örömét. Talán nem félrevezető filmművészeti példát idézve, Quentin Tarantino alko-
tásainak többrétegű közönséget képző hatásához lehetne ezt hasonlítani, azt a nyilvánvaló 
különbséget is számon tartva, hogy a népszerű és a magaskulturális mintázatokat ötvöző 
amerikai rendező (anya)nyelvbe kötöttségének mértéke lényegesen eltér a sokat fordí-
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tott magyar íróétól. Ez a fajta rétegzettség persze nem csak közönségintegráló következ-
ménnyel jár, de azt is eredményezi, hogy sokféle Esterházy-olvasat van. Monográfusának 
érzékletes példájával élve: „(Ú)gyszólván ahhoz a revelatív hermeneutikai eseményhez 
hasonlóan, amelyet Az apostolok cselekedeteinek 2. részéből ismerünk, ahol is az egybe-
gyűlt népek közül »mindegyik a maga nyelvén hallá« a mondottakat.”7 

Fogas kérdés, hogy mennyire eredeti ez a „hang”, s mennyire egyedien „halljuk”. 
Az bizonyos, hogy ennek a hangnak a hatása sajátos hangoltságában rejlik. Az Esterhá-
zy-szövegek ún. összeszereltségéről már sokan sok mindent írtak. Például, hogy az elbe-
szélő közlés alapelemeivé a prózai kisformákat tette meg, főként a kázust, a viccet és az 
anekdotát. Voltaképpen a kisprózai szerkezetek használatával áll szoros összefüggésben 
az elbeszélés megszakítottsága, ami mintegy helyt ad az idézetek montázsolásának, s ez 
utóbbi eljárás föl is erősíti az előbbit. Konzisztens, átfogó folyamatrajzzal8 egyik műben 
sem találkozunk. Az elbeszélő kiléte többnyire azonosíthatatlan, a mimetikus világszerű-
ség töredékes, mert tájleírás és helyszínrajz csak ritkán van, a karakterek szisztematikus 
külső-belső leírása pedig többnyire hiányzik, ahogy a cselekvések és a motiváció össze-
függő ábrázolása, s ezzel összefüggésben a szereplői perspektívarendszer kidolgozása sem 
jellemző. Vagyis Esterházy nem írt sem klasszikus értelemben vett lélektani, sem eszme-
regényt, miközben a lélektant és az eszméket érintő diskurzusok ütköztetésével mindig is 
és leginkább foglalkoztatta a perspektívák és értékek szembesítése, vagyis antropológiai 
érdeklődése töretlen volt. Az anekdotát Mikszáth nyomán újította fel, de nem replikákra 
osztva szólaltatta meg, s nem társított hozzá a közvélekedést (mégoly ironikusan) meg-
szólaltató elbeszélői szólamot, hanem a kistörténeteket hálózattá építve a diskurzusok po-
limodalitásának közegébe helyezte. Sokat idézte Márait, de nem követte tisztelt elődjének 
kultúrkritikai meggyőződését és a fennköltséghez való ragaszkodását. (A beszédmódok 
keverésétől és a jelentők hasonlóságán alapuló szójátékoktól Márai erősen tartózkodott.) 
Rendszeresen tisztelgett Ottlik előtt, s miközben a mesternek a perspektiváltságot kitün-
tető szemléletét radikalizálta, az emberen túli támaszték keresésében mindvégig hűséges 
követője maradt. A legszorosabb szálak Kosztolányihoz fűzték. A 20-as évekbéli nagy 
regények kompozíciós kifinomultságát és antropológiai mélységeit csak megközelíteni 
tudta, erőteljesebben kapcsolódott az Esti Kornél játékosabb világához, s a kifejezések 
tarkaságához, sokszínűségéhez, a nyelv „beszéltetésének” kockázataihoz való vonzódása 
szövegeinek alakítottságát egész messzire vitte tőle. Igaz, hogy a Hahn-Hahn grófnő elbe-

7 Kulcsár Szabó Ernő, Nyelvművészet – kánon – világkép (Esterházy Péterről), Alföld, 2017/3, 53.
8 L. Kulcsár Szabó, i. m., 55.
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szélője hasonlóan társalog történetének befogadójával, mint ahogy Esti Kornél 
feleselt a barátjával, aki társszerzője akart lenni,9 mégsem mondható, hogy Es-
terházy elbeszélője (szövegválogatója) Kosztolányi novellaciklusáénak követője. 
Ő ugyanis egy olyan elbeszélő, aki nemcsak a szöveg keletkezését ecseteli (mint 
tette ezt metafiktív műveiben Mészöly és Tandori), hanem abban az értelemben is 
bevezet az irodalomba, hogy erőteljesebben utat enged, teret nyit „a jelentéskép-
zés játékában való befogadói részesülésnek.”10  Az elbeszélő a műképzés alkotói  
oldalán a megszakításokkal, így a megszólítással, az elhallgatással, az idézetek 
elhasonító közbejöttével, a zárójeles vagy zárójel nélküli önkommentárokkal úgy 
teszi lehetővé az olvasó aktív részvételét, hogy az eseményszerű keletkezés hatását 
kelti, a jelentésképzés többirányúságának megnyílását, kereszteződését, az épülés 
és lerombolódás, a kiteljesedés és a romszerűség dinamizmusának és pillanat-
szerűségének hatását, ami az olvasóban az együttalkotás érzetét, illúzióját, vagy 
inkább az illúzió együttalkotásának örömét ébreszti fel. Ez a bőbeszédű, közlé-
keny, nem egyszer nyájas, sokszor provokatív elbeszélő az írást, az idézést, az ön-
reflexiót, a mű keletkezését, vagyis az irodalmat a világ legfontosabb dolgaként 
viszi színre. Nem vezeti kezénél fogva az olvasót, mint mondjuk Jókai, hanem 
inkább társszerzőként, vagy (mert ez még lehet, hogy metaforikus értelemben is 
túlzás) inkább úgy mondanám: az irodalom, az elbeszélő és a szerző hív barát-
jaként kezeli. Pontosabban ekként teremti meg. S itt nemcsak az irodalom ún. 
létezésszakmai fontossága melletti tanúságtevés kölcsönösségéről van szó, ha-
nem az irodalom együtt-keletkezésének involváltságáról, s az irodalomnak arról 
a természetéről, hogy az csakis „esztétikai létezésű világ”, vagyis semminek sem 
puszta „mimetikus lenyomata”,11 hanem egy semmivel sem helyettesíthető ke-
letkezés-esemény. Alighanem igaza van Kulcsár Szabó Ernőnek, amikor e játé-
kos-fantáziadús elbeszélői ágens előképét Laurence Sterne Tristam Shandyjének 
narrátorában fedezi fel.12 A szív segédigéi egy pontján13 az elbeszélő a hernyó (a 
Bevezetésben gyakran ismétlődő motívum egyébként kölcsönzés Gombrowicz 

9 Szegedy-Maszák Mihály, Sok, de nem minden, Esterházy Péter: Hahn-Hahn grófnő 
pillantása, Jelenkor, 1992/3, 278.

10 Kulcsár Szabó, i. m., 55.
11 Kulcsár Szabó, i. m., 54.
12 Kulcsár Szabó, i. m., 54–55.
13 Esterházy Péter, Bevezetés a szépirodalomba, Bp., Magvető Kiadó, 1986, 688.
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Pornográfiájából) színét a Sterne-regény Határ Győző fordításában megjelent 1955-ös 
magyar kiadásához hasonlítja, s a nevezetes fekete lap ötletét is igencsak abból kölcsö-
nözte. A Termelési-regényben olvashatjuk az alábbi – szinte kiragadott – részletet:

 
„A fürdőben a mester szappanozott éppen – valaki hozott hazulról szagos szappant, és 
ő lecsapott rá, pedig…–, amikor a rezege baloldali középpályás, innét a Szúnyogcsődör 
név, azt mondta, hogy megáll… az ember esze. (A három pontról itt: nem valaminek 
a hiányát akartam evvel jelölni, nem vagyok annyira félvilági, noha a hiátus irodalma 
nem csekély, és gyarapszik. De hát én róla írok, és célom nem lehet irodalmi. – A kur-
zív: önirónia. – Mindazonáltal ha nem akarom a hölgyolvasók és érzékenyebb »ke-
délyek« megszolgált jóindulatát elveszíteni, illetve egyáltalában azokét, akikből még 
nem halt ki az igazi értékek iránti tisztelet, a tekintély és a többi; és vállalt módszerem, 
a hűségesség iránt is – hogy egy szójátékkal éljek – hű kívánok maradni, nos (!) ez 
esetben konfliktus szikrázik föl. Hogy miről van szó? Kérem: ott, akkor a fürdőben egy 
magnetofon a következőket rögzítette volna: MEGÁLL, BAZMEG, AZ EMBER ESZE. 
Jesszusom… De hát nem hiába a rutin, a tapasztalat, a kedvező környék – a mester –, 
ezeknek kerékvágásában mindig elrendeződnek a bajok. Nem akarok elvi alapvetést, 
nem az én asztalom, hanem hát álljon »csupán« alant a megvalósulás, az eredmény, 
mely esetében a művészi igazság lesz alkalmazva.)”14

Éppen egy olyan részlet, amelyet nem könnyű szóban kommentálni, mert az irodalmi 
beszéd és írás konvenciószerűségéről, az elbeszélő és olvasó szintén egyezményesített 
kapcsolatáról és e nexus fenntartásáról úgy szól (vagy ír), hogy a hallás és a lejegyzés 
feszültségét elhallgatással és tipográfiai jelek sokaságával viszi színre. A beszédhelyzet 
egyszersmind íráshelyzet, olyan hangoltsággal, hogy az az éppen keletkezés illúzióját 
kelti fel. 

Az ennél összetettebb szövegrészekben aztán az is megfigyelhető, hogy az elbeszélt 
és a citált elbeszélői „menedzselése” mindig olvasói szerepajánlatokként is olvasható. 
Épp ezért van jelentősége annak, hogy a szövegválogató az idézetvilágok elvi egyen-
rangúsítása mellett is értékelvűen válogat15 a citátumok beépítésekor. S nemcsak a sze-
lekció tekintetében rangsorol az elbeszélő, hanem a modalitás (a hangolás) révén is 

14 Termelési-regény, 172. 
15 Szegedy-Maszák az idézetek hierarchiájáról, l. Minta a szőnyegen, 261.
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fenntartja az olvasói szerepválasztások lehetősé-
gét: „(…) itt nem valaminek az (ilyen vagy olyan) 
kimondását hajtja végre, hanem egy előttünk kelet-
kező világ megismételhetetlen létesülésének pilla-
natában részesít. És ez a világ az esztétikai tapasz-
talatban olyan képződést tesz láthatóvá, ahol az 
irónia azért nem számolja föl önmagát, mert nem 
viszonylagosít mindent, és az értékek affirmációja 
sem függeszti fel azok – más nézetben való – meg-
kérdőjelezhetőségét.”16 S ez, egyfelől az olvasói vá-
lasztást és döntést kihívó eldöntetlenség, másfelől 
az olvasó szerepek kipróbálásának szabadsága és 
az esztétikai világ keletkezésében való részesülés, 
mint a játék legméltóbb és legmagasabb foka, bi-
zonyosan egyediséget kölcsönöz Esterházy örök-
lésen és átvételen alapuló írásművészetének.

16 Kulcsár Szabó, i. m., 57.
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incarnatiOns



az intertextualitás mintázatai1

az eGyszerű történet Vessző száz Oldal – a kardOzós VáltOzat2

„Ahogy csökkent az oszmánlik hatalma, úgy lettek hangosabbak a történetek, a mesék, az 
anekdoták, a legendák. Melyek aztán mint kitartó költözőmadarak röpdöstek a hatalmas 
birodalomban, melyet akkor már csupán mintha ezen madarak égi szárnyalása tartott 
volna egyben. Ami azt jelentette, hogy történtek bárhol is a megtörténtek, úgy tetszett, 
mintha velünk esett volna meg, vagy a közvetlen szomszédban. Sztambulról szólt a mese, 
de Pozsonyt érthetett rajta – a pozsonyi. A Boszporuszra sütött rá az alkonyi nap, s az 
Ipoly verte vissza a fáradt, lilás fényeket.”3

Esterházy Péter 2013-ban kiadott műve, az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kar-
dozós változat egy négyrészesre tervezett sorozat4 első darabjaként jelent meg, amelyből 
ezen kívül csak az egy évvel későbbi Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat5 
készült el. Mindkét kötet első idegen nyelvű változata közvetlenül az eredeti megjelené-
sét követően olvasható volt szlovák nyelven Renáta Deáková fordításában. A tervezett, de 
csak torzóként fennmaradt sorozatról mindössze annyi tudható, hogy nem összefüggő 

1 A tanulmány a K intertextualite Pétera Esterházyho na základe rozboru textov Pomocné slovesá 
srdca, Harmonia cælestis a Jednoduchý príbeh čiarka sto strán – šermovacia verzia (Esterházy Péter 
intertextualitásáról A szív segédigéi, a Harmonia cælestis és az Egyszerű történet vessző száz oldal 
– a kardozós változat című szövegek elemzése alapján) című szlovák nyelvű disszertációs dolgozat 
részét képezi.

2 Esterházy Péter, Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat, Bp., Magvető, 2013.
3 Uo., 152. 
4 Több helyen is elhangzott ez az információ, legutóbb Szigeti László beszélt róla a Mercedes Benz 

című Esterházy-darab bemutatója után a Szlovák Nemzeti Színházban: http://www.litera.hu/hirek/
szigeti-laszlo-a-mercedes-benz-bemutatojarol (Letöltve: 2017. 05. 30.)

5 Esterházy Péter, Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat, Bp., Magvető, 2014.
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szövegek alkották volna, azonban feltehetően nem nélkülözve az intertextuális összefüg-
géseket, és valamennyi az egyszerű történet fogalmának abszurditását lett volna hivatott 
hangsúlyozni – mindez a két elkészült mű esetében is megfigyelhető.
 Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat című kötetben a szerző 
a Harmonia cælestishez hasonlóan történelmi témát dolgoz fel a tőle megszokott elbi-
zonytalanító szövegkezelő eljárásokat alkalmazva. A XVII. századot választja az esemé-
nyek hátteréül, vagyis azt az időszakot, amikor a törökök hatalma már meggyengülőben 
volt a Kárpát-medencében. A rengeteg szereplőt felvonultató cselekmény középpontjá-
ban Nyáry Pál alakja áll, aki az Ipoly és a Korpona-patak találkozásánál álló Gedőcs vá-
rának6 ura, és aki „egyként szót ért a bécsi udvarral, és nemzetével szintúgy”7 – éppen 
emiatt kerül a kapcsolati háló centrumába. Árulók, kémek mozgatják a történetet, jelen-
tések szövik át a szöveget, amely megközelítőleg a felénél teljesen elveszíti történetjelle-
gét: a számozott oldalakként megjelölt fejezetcímek összekeverednek, Nyáryt pedig végül 
úgy ölik meg, hogy a gyilkosság lefolyásának két változata lesz, és két tettes is.   
 A posztmodern magyar prózairodalomban hangsúlyos szerep jut a történelmi re-
génynek, a kortárs szerzők írásaikban gyakran nyúlnak vissza valamely, a magyar törté-
nelem szempontjából fontos időszakhoz, mint háttérhez, Esterházy Péter pedig ötvözi ezt 
a lassan hagyományként definiálható tendenciát saját szövegvilágával és nyelvkezelésével. 
Emellett a korábban őt ért plágiumvádakra is ironikus választ ad: sűrűn, de pontatlanul 
lábjegyzetel. Ez a regény tehát egyszerre nyújtja az Esterházy-szövegtől várható közhelyek 
és a folyamatos megújulásra utaló elhajlások eszköztárát: folytonosságot és változást.8

szerkezet

A regény címében egy ironikus utalást találhatunk – száz oldal –, amely a szerkezeti fel-
építés szempontjából fontos szerepet játszik. Az oldalak nem az elsődleges jelentésük 
szerint kapnak funkciót, hanem a fejezetek címének megjelölésére szolgálnak. Ezért 
a könyvben egy számozott oldalnak többnyire nem egy oldal felel meg, a valós terjedelem 
kétszázötven oldalra duzzad.   

6 Valójában Ipolyság városa fekszik itt.
7 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 14. 
8 Utalás Szirák Péter Folytonosság és változás című kötetére (Debrecen, Csokonai Kiadó, 1998).
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A száz a kerek egészt jelképezi, ám a könyv fizikai tulajdonságai mellett a címben meg-
figyelhető szabálytalanságok is óvatosságra intenek. Vagyis amint Dobos István fogal-
maz, „A számoknak jelképes értelmet tulajdonító európai irodalomban a száz az egy-
séget, a teljességet, a teremtés tökéletes rendjét jelenti hagyományosan. (Ld. pl. Dante: 
Isteni Színjáték, Boccaccio: Dekameron, feltételezhetően Balassi kötetkompozíciója.) 
Esterházy regénye ellenáll az egyszerű megfeleltetésből nyert jelentésnek.” Másrészt az 
olvasó „ellentmondást érzékel a száz oldalra rúgó terjedelem, valamint a rövid elbeszé-
lés gyűjtőneve között.”9 A továbbiakban példákat hoz az ún. egyszerű formákra (legen-
da, monda, mítosz, rejtvény, mondás, eset, nevezetes esemény, mese, vicc), amelyekből 
lényegében az Esterházy-szöveg is építkezik. Minderről az intertextusokkal foglalkozó 
részben lesz szó részletesebben.

szerkezeti eGyséGek

A főszöveget a barokk irodalomra jellemző Előversengés előzi meg, amely annak ellené-
re, hogy rendeltetése szerint paratextus, a címmegjelölés – [első oldal] – miatt a fikció 
részeként értelmezendő. A témamegjelölés szerint a főszöveget esszenciálisan a követ-
kező intelmek határozzák meg: „mesélj nekik csatákról, királyokról, lovakról, ördögök-
ről, elefántokról és angyalokról, de ne felejts el mesélni szerelemről meg hasonlókról 
sem… Végigveszem, csata, király, lú, ürdüng, angyal, szerelem, lesz minden. Az elefánt-
problematikát kell még majd megoldanom. Kard ki kard.”10 A tartalmat tekintve való-
ban nem marad ki semmi a felsoroltak közül, ám az ezek közti összefüggések gyakran 
esetlegesnek tűnnek.
 Az Előversengést egy mottó11 kíséri, majd a szöveg a [második oldal]-tól akadályta-
lanul folytatódik egészen az [ötvenegyedik oldal]-ig. A második ötven oldal semmilyen 
szabályt nem követ: az ötvenkettedik oldal helyén két különálló [utolsó előtti oldal] áll, 
de például [nyolcvanegyedik oldal]-ból összesen ötöt találunk, továbbá [számozatlan 
oldal]-ból is ugyanennyit, századik oldal pedig egyáltalán nincsen.  
 Az olvasó tehát már a szöveg közepén értesül a végkifejletről, így nem arra he-
lyeződik a hangsúly, hogy hová fejlődnek a cselekményszálak, hanem arra, miképpen 

9 Dobos István, Elképzelt nyelvi világok – Szólás és mondás által lesz a regény (Esterházy Péter: 
Egyszerű történet vessző száz oldal – A kardozós változat), Alföld, 2014/2, 69–85., 70. 

10 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 7.  
11 „Akár egy második szív, úgy lüktet mellkasomban a múlt. John Banville: A tenger” (9.) 
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alakulnak. Mivel a gyilkosok személyéről ezen a szöveghelyen még nem esik szó, innen akár 
bűnügyi regényként is olvasható a mű, azonban az, hogy a bűntény körülményei nem tisztá-
zódnak, csak a végén derül ki. Az oldalszámokra vonatkozó linearitás megbontása a kihagyá-
sokkal és az ismétlésekkel együtt olyan olvasót kíván, aki nem a passzív befogadás lehetősé-
geit keresi a szövegben, hanem maga is részt vesz a jelentés megkonstruálásában: a hiányzó 
oldalakhoz tetszőleges cselekményt kapcsol, a századik oldal hiányában és a cselekményszá-
lak elvarrásának bekövetkezése híján befejezetlennek tekinthető történetet pedig vagy nyitva 
hagyja, vagy a számára elfogadható végkifejlettel tölti meg. 
 A lapok felső részén futó főszöveg végig csillagokkal jelölve lábjegyzetelt,12 de az is előfor-
dul, hogy egy adott lábjegyzetet további lábjegyzet bővít,13 sőt egy helyen a hiányzó főszöveg 
ellenére sem hiányozhat a kommentár.14 A metatextusok tehát a főszöveggel megegyező je-
lentőséggel bírnak, azt nemcsak kiegészítik és pontosítják – gyakran félrevezetve az olvasót –, 
de akár a szerepét is átvehetik.
 A felvázolt szerkezet mutat némi hasonlóságot A szív segédigéiével, hiszen mindkettő 
tartalmaz bevezetést és a horizontális tagoltság is jellemző rájuk. Ez a kapocs azonban – nem-
csak tematikailag, hanem formailag is – meglehetősen laza. Míg A szív segédigéit egy inter-
textuálisan megbízhatatlan fiú narrátor vezette be, addig az Egyszerű történet vessző száz ol-
dal – a kardozós változat Előversengésének narrátora egy napjainkban élő külső megfigyelő, 
aki a szerzővel azonosítja és krónikásnak nevezi magát, nem emel be jelöletlen idézeteket az 
előszavába, és úgy tűnik, a lábjegyzetek is következetesen tőle származnak. Ennek jeléül szol-
gál a konzekvensen kitett monogramja (E. P.), amely a szlovák változatban a fordító, Renáta 
Deáková nevének helyenként beillesztett betűjelével (R. D.) is bővül. Ez utóbbira olyan eset-
ben kerül sor, amikor egy-egy lábjegyzet szlovák kontextusba helyezése önmagában a fordítás 
által nem lehetséges: információtöbbletre vagy -cserére van szükség ahhoz, hogy a szlovák ol-
vasó számára is értelmezhetővé váljon. A fordító által megvalósított változtatások a szerzővel 
szoros együttműködésben készültek.     

cselekményszálak 

Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat cselekményének egyes fonalai kör-
körösen visszatérnek, ám a szöveg második felében teljesen összekuszálódnak. A főbb szálak 

12 Kivételt képez a [kilencvennyolcadik oldal] főszövege: „Macska, hallasz?” (240.) 
13 Erre példa a [kilencedik oldal]-on található, két csillaggal ellátott lábjegyzet (26.), amelyhez a vadkan 

szó említésével Zrínyi Miklós személye is kapcsolódik. Mint ismeretes, Zrínyi 1664-ben egy 
vadkanvadászaton vesztette életét. Alakja egyébként több szöveghelyen is megidéződik. 

14 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 64.  
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kOcsikOPOrsó



Nyáry Pál, Pázmándi Zsófia, Bárány Mihály és Kara Zsigmond, a névtelen kémek, vala-
mint a Kovács Ferenc névre hallgató Isten és bakmacskája, Gizi körül bontakoznak ki.
 Nyáryt szinte végig a karosszékében ülő korosodó úrként látjuk, aki imádkozni pró-
bál. Egyéb tevékenységet nem folytat, ám minden szereplőhöz fűzi valamilyen kapcsolat.
 Pázmándi Zsófia Nyáry féltestvérének, Heinrich Schweidenfeldtnek a felesége, ám 
a szöveg azt sejteti, hogy sógorával egy beteljesületlen szerelem is összeköti. Talán éppen 
ez az oka, hogy Pázmándi Zsófia Nyáry egyik gyilkosa – félti a férfit attól, hogy az ország 
sorsát rossz irányba vivő döntés meghozatalának részesévé válhat. Tettét mindenes-ko-
mornyikjától, Gellért Jánostól született törvénytelen fiának, a szülei személyéről mit sem 
sejtő Gerendás Péter plébánosnak gyónja meg.   
 Bárány Mihály és Kara Zsigmond kapcsolata a könyv kissé bizarr szerelmi szála: az 
özvegy Bárány, Nyáry hűséges embere a nála jóval fiatalabb szakáccsal bonyolódik szerel-
mi viszonyba, amely zsarolhatóvá teszi őt. Karát csecsemőkorában hurcolta Sztambulba 
a török, majd húsz év múltán visszaküldték őt hazájába kémkedni. Végül kiderül, hogy 
Pázmándi Zsófia mellett ő is meggyilkolta Nyáryt politikai okokból, így akarta megaka-
dályozni „a Lajos–Nyáry tengelyt és a már elemzett európai átrendeződéseket.”15

 A kémek egy állítólagos Croy hercegnek írják jelentéseiket, ám maguk sem biztosak 
benne, hogy ő-e a címzett. Az utasítás szerint azt a csöndhintót kell követniük, amely III. 
Lajost szállítja Magyarországra, ahol Nyáryval kellene találkoznia a következő lépésekről 
való megállapodás szándékával. 
 Végül az Úristen alakja tér vissza rendszeresen, akit hétköznapi döntéshelyzetekben 
láthat az olvasó, ám következetesen hallgat – helyette bakmacskája, Gizi beszél. A név-
telen kémek derítik ki, hogy valójában Kovács Ferencnek hívják, amely az egyik leggya-
koribb magyar kereszt- és vezetéknév összetétele. Ezáltal Isten alakja deszakralizálódik: 
elérhetővé, átlagossá válik. 
 A fenti cselekményszálak már a könyv első felében sem valamely rendszer szerint 
követik egymást, a másik felében pedig teljesen elveszik annak a lehetősége, hogy a rend-
szertelenség átláthatóvá váljon. Időnként a narrátor megpróbál rendet tenni ebben a fo-
kozódó rendszertelenségben,16 de a kísérletei kudarcot vallanak.

15 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 242.  
16 Pl.: „A krónikás itt elengedi Michelangelo dolgos kezét és szárnyaló géniuszát (vagy bármijét, 

amit egy krónikás foghat, érinthet, markolhat), és ígéretéhez híven a Kara Zsigmondét 
fogná szorosabban, de kötelességszerűen vissza kell térnie a Pázmándi Zsófiához betoppanó 
Schweidenfeldthez. És Nyáryt sem hagyhatjuk sokáig egyedül. S vajon mi van a holland nagyúrral? 
Történetszálakat mozgatni, csomózni, elvarrni – nem szokta a cigány a szántást.” (155.)
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történelem és fikció

A mű cselekményének történelmi hátterét aligha kérdőjelezhetnénk meg: a XVII. szá-
zad második felében a mai Magyarország, de a regény szempontjából annál fontosabb 
mai Szlovákia területének egy részén is a török hódoltság végnapjai játszódtak le. Az 
Oszmán Birodalom meggyengült, 1699-ben pedig a karlócai békével átengedte az oszt-
rákoknak magyar területeit. 
 Ezen kívül minden más elbizonytalanítja az olvasót, történelmi tudását illetően. 
Például a gedőcsi vár már egy fiktív helyszín, amely épp a Magyar Királyság és az Osz-
mán Birodalom határán feküdt, valahol Ipolyság környékén, és a folyamatos csatározá-
sok közben hol ehhez, hol ahhoz az államalakulathoz csatolták.  
 A szereplők a hitelesség és a fikció közötti tengelyen helyezkednek el, ugyanis tör-
ténelmi személyekként nem lehet mindegyiküket tisztán fiktív alaknak tekinteni. III. 
Lajosból például több is létezett a világtörténelemben, de egyikük sem a XVII. század 
második felében élt. Nyáry Pál neve ugyancsak ismerősen cseng, ám amint egy lábjegy-
zet is jelzi, ez a személy „Nem azonos Nyáry Pállal.”17 Mikola Gyöngyi érdekes kapcsoló-
dásra hívja fel a figyelmet, mely szerint a regény idejénél korábban, a XVI. században élt 
egy ilyen nevű hadvezér, és „volt egy lánya, Nyáry Krisztina, akit első férje, a protestáns 
tábor vezére, Thurzó Imre halála után feleségül vett a katolikus párt feje, Esterházy Mik-
lós.”18 Emellett az egyik [nyolcvanegyedik oldal]19 lábjegyzetében hivatkozást találunk 
Robert Hooke-ra, akivel Nyáry állítólag egy évben született. Az említett írásban az is 
felfejtődik, hogy „ha megnézzük, ki született a családban egy évben a nagy brit tudóssal 
és építésszel, azaz 1635-ben, rájövünk, hogy a titokzatos alak most sem Nyáry Pál ugyan, 
hanem Krisztina lányától született unokája, az »eredeti« Harmonia cælestis szerzője, Es-
terházy Pál. Valójában Esterházy Pál az, aki nemcsak a török elleni hadjáratokban tünteti 
ki magát hadvezérként, hanem jelentős szerepet játszik az I. Lipót és a magyar főurak 
közötti politikai közvetítésben is.”20 Vagyis az egyes karakterek mögött családi kötődése-
ket fedezhetünk fel. Fontos megemlíteni még Christoph Ransmayr nevét is, aki a regény-
ben az ún. csöndhintók készítése kapcsán tematizálódik – egy ilyen szállítja a hollandust 
a Nyáryval tervezett találkozóra –, ám amint a lábjegyzet is figyelmeztet: „Christoph 
Ransmayr (1954–), osztrák író; jó, véletlen névegyezés.”21 Végezetül Zrínyi Miklós sze-
mélye sem maradhat ki a felsorolásból, aki ugyan nem aktív részese a történetnek, de 
önmagát képviselve – a hiteles korrajz érdekében – feltűnik egy-egy szöveghelyen.  

17 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 14. 
18 Mikola Gyöngyi, Regény csillagokkal, Pannonhalmi Szemle 2013/3, 122–126. 
19 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 184.
20 Mikola, uo.
21 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 19. 
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 Összességében tehát az anakronisztikus szereplők a történelmi hitelesség ab-
szolút meggyengüléséhez, elvesztéséhez járulnak hozzá, mindezt pedig a valós tör-
ténelmi személyek szerény jelenléte aligha képes ellensúlyozni. 
 Amint arra a már feljebb történt utalásokból is következtethetünk, a történe-
lem a Harmonia cælestishez hasonlóan itt is összefonódik a családdal. Mindjárt 
az Előversengésben figyelmezteti erre a narrátor az olvasót: „A múló évtizedek azt 
mutatják, hiába gondolom én azt, hogy az úgynevezett önéletrajziság csupán for-
ma vagy hangütés, tehát hogy sokkal absztraktabbak az írói, az íróinak nevezhe-
tő eljárásaim, mint azt a névleges személyesség mutatja, Önök, olvasók, többnyire 
mégis azt gondolják, én én vagyok. Hát legyen. Vagyis akkor a családból sem tudok 
kikeveredni, nota bene, nem is akartam, csupán fontosnak láttam azt, ahogy a né-
zőpontom az idők során változott, hol bércre tettem a látcsövem, hol a magyar nagy 
lapály mélyére, hol pedig egy alabástrom női váll gyöngéd, csöndes gödröcskéjébe, 
így azután az a család is változott, amelyről éppen szóltam. (Hát hiszen a szólásból 
keletkezett…)”22 Majd a lényegre tér: „Azt szeretném, az a becsvágyam, a hübri-
szem, hogy beszámoljak apám élete utolsó két évtizedének boldogságáról.”23 Vagyis 
úgy tűnik, a Harmonia cælestisben az apa karakterének segítségével szétírt családról 
a szerző még nem mondott el mindent, a főszöveg néhány szereplőjét megvizsgálva 
közvetetten, a lábjegyzetekben pedig közvetlenül is újra tematizálódik.  
 Az apa ebben a regényben is felveszi bizonyos szereplők alakját: az [utolsó ol-
dal]-on24 Nyáryval azonosítja a narrátor, akiről viszont az [ötvennyolcadik oldal]25 
alapján azt feltételezhetjük, hogy nem más, mint Kara Zsigmond.26 Az egyik [ki-
lencvenötödik oldal]-on27 azonban már Bárány Mihály, végül az utolsó [számozat-

22 Uo., 5. 
23 Uo., 6. 
24 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 120.  
25 Uo., 137.
26 Ezt a feltételezést arra alapozom, hogy a „Lábam tekerte takaróval asszony melegbe, gondolta.”-

szerű (137.) mondatszerkezetek másutt Kara Zsigmondra jellemzően jelennek meg.
27 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 223. 
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lan oldal]-on28 az Égi Atyám neveződik meg apaként. Ez utóbbi, valamint a Nyáry-vo-
nal a fenti okfejtés után – kapcsolat az Esterházy-ősökkel – könnyen értelmezhető. 
A Bárány–Kara páros pedig csak párosként állhat a Harmonia cælestis és a Javított 
kiadás apafigurájának helyében, hiszen az egyrészt a beszédes nevű Bárányból, akinek 
„se sorsa, se mindennapi tettei nem vezettek a csillagok, de még a jegenyék magasába 
sem, (...) egyáltalán ez a »fölfelé« dimenzió kimaradt az életéből, amely egyszerűségé-
ben, szürkeségében nem nélkülözte a megbízhatóságot, a becsületes erőfeszítéseket, 
fölnevelt a hazának négy gyermeket,”29 másrészt „az első pillanattól kezdve mint török 
kém”30 tevékenykedő, ugyancsak beszédes nevű Karából31 gyúrható össze. Végül a [ki-
lencvenedik oldal]-on,32 ahol az anya is feltűnik egy levél címzettjeként, személyének 
minden említése lábjegyzetben apára javítódik – az apa alakja tehát itt szinte erősza-
kosan törli a főszöveg egy adott szubjektumát. 
 Az apa személyétől indulva a Harmonia cælestisben tematizált családon át való-
jában az identitás kérdéseinek felfejtését folytatja itt a szerző, amelyhez a következő 
lépésben a nemzeti jelleg csatolódik. Az identitással a regény történelmi idejéből kö-
vetkező kuruc-labanc kettősség és az azok ironikus áthidalásának eszközéül használt 
árulás is összefügg. A narrátor kellő öniróniával és önkritikával fordul a cselekmény-
szálakban szétírt nemzeti jelleg és az abban szinte törvényszerűen kódolt kudarcok 
felé: „Valami elmaradt. Lett volna, de nincs. Ez a magyarok történelme, nincsek állnak 
össze valamikké, a volnákat pedig a sírdogáló emlékezet vanná kovácsolja. A csúcspont 
a csúcspont elmaradása – vagy ki tudja.”33  
 Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat történelemkezelését 
illetően a Harmonia cælestis továbbírásának tűnik, szövegkezelő eljárásai azonban 
valamiféle elmozdulást mutatnak, más szögből világítják meg a szerzőtől már korább-
ról ismert problematikát. A következő fejezet ezt a változást próbálja megragadni.

intertextualitás az eGyszerű történet Vessző száz Oldal 
– a kardOzós VáltOzatban

Amint azt már jeleztem, véleményem szerint Esterházy Péter prózája a Harmonia cæ-
lestis után részben új irányt vett. Természetesen a szerző prózanyelvének markáns je-

28 Uo., 248. 
29 Uo., 45. 
30 Uo., 242. 
31 A kara törökül feketét jelent.
32 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 209–210. 
33 Uo., 241.  
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gyeitől nem szabadult meg, amely tény miatt elmarasztaló bírálat is érte az akkor újnak számító 
kötetet. Radics Viktória a Magyar Narancsban megjelent kritikájában rendkívül élesen támadta 
a regényt,34 egyik főbb vádpontja szerint annak „egyszerűen nincs íve, s a menete technikásan 
erőltetett.” Írására egyrészt Makai Máté válaszolt az ÚjNautilus portálon,35 másrészt a Jelenkor-
ban közölt tanulmányában Pálfy Eszter is erre a szövegre reflektált.36 Véleményem szerint ugyan 
igaz, hogy az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat nyelvileg nem hozott ra-
dikális változásokat, vagyis azon az Esterházy-nyelven szólalt meg, amelyhez az olvasó koráb-
ban hozzászokott, azonban Esterházyt elsősorban éppen a miatt a nyelv miatt olvassuk, amelyet 
megteremtett. A regény ívének hiányát pedig eléggé értelmetlen számon kérni egy olyan szerzőn, 
aki éppen az ív ellen dolgozik, és egy olyan művön, amely az egyszerű történet elmesélhetőségét 
kérdőjelezi meg. Ugyanúgy helytelenítem azonban az elfogult pozitív kritikát is, többé-kevésbé 
tehát a harmadik írás által képviselthez hasonló álláspontot tekintem elfogadhatónak. 

Azért tartottam fontosnak említést tenni erről a kisebb vitáról, mert azt bizonyítja, hogy Es-
terházy nem nagy műként aposztrofált kötete 2013-ban, tehát évtizedekkel a szerző által a het-
venes-nyolcvanas évek fordulóján megvalósított poétikai fordulat után is párbeszédre, adott 
esetben vélemények ütköztetésére késztette méltatóit – az említett kritikák mellett számos írás, 
tanulmány jelent meg a regényről. 
 A szövegköziséget érintő konkrét kérdésekre térve elmondható, hogy a jelölt-jelöletlen 
intertextusok ellentétpárja ez esetben nem alkalmazható eredményesen,37 ugyanis az Egyszerű 
történet vessző száz oldal – a kardozós változatban a szerző kényszeresen jelöl mindent, ami vala-
milyen módon más szövegek irányába mutató kapcsolódásnak számít. A jelölt intertextusoknál 
a megbízhatóság problematikus, vagyis a jelöltség nem feltétlenül az értelmezés megkönnyítését 
szolgálja. Erre Dobos István tanulmánya is hoz példákat. Ilyen az a [hetedik oldal]-hoz tartozó 
lábjegyzet,38 amely egy Rousseau-idézet forrását adja meg pontatlanul, de ide sorolnám a kom-
mentátor olyan javításait, amelyek helyességéről külső források felhasználásával bizonyosodhat 

34 „A szétírt Egyszerű történetben a szövegértés tudatosan nehezített, minden szál szakadozik, minden figura 
multiplikálódik, ami nem annyira felcsigázó, mint inkább irritáló, a történet élvezete helyett a »szöveg 
örömét« kiforszírozni kívánó eljárás. Az olvasóknak a betűkhöz, a szavakhoz, a grammatikához való állandó 
visszatérítése kontraproduktív, nem a nyelvre, hanem az Esterházy-nyelvre hívja fel a figyelmet. Nem hagyja 
a nyelvet beszélni, ehelyett ő, a minden hájjal megkent író óhajt parádézni.” (http://magyarnarancs.hu/
konyv/esterhazy-peter-egyszeru-tortenet-vesszo-szaz-oldal-a-kardozos-valtozat--85802, letöltve: 2017. 
05. 30.)

35 „Bár Radics bírálata lényegében azt veti az író szemére, hogy önmagát, stílusát adja, hogy a mű »nem szól 
semmiről, csak magáról, önvilágáról, sajátistenéről«, hogy az csupán üres technikázás, ugyanez elmondható 
az ő kritikájáról is, mely inkább olvasható egy, az előfeltevéseihez szenvedélyesen ragaszkodó olvasó magával 
ragadó szónoki mutatványához, melyben nem kifejezetten észérveivel, hanem valamiféle dekonstruáló 
pátosszal kíván hatni.” (http://ujnautilus.info/markanev-es-szovegmutatvany, letöltve: 2017. 05. 30.) 

36 „Az Egy sze rű tör té net ves  sző száz ol dal va ló ban a ko ráb bi Es ter házy-kö te tek so rán már ki ala kí tott és jól 
be vált, mű velt ség gel és sok-sok ku ta tó mun ká val alá tá masz tott re to ri kai-po é ti kai rend szert moz gó sít ja: (...) 
akad hat olyan – bár tud juk, tör té ne ti et len – szem pont rend szer, amely nek ér vé nye sí té sé vel a Radics ál tal 
ki fo gá solt jel lem zők po zi tív an ítélhetők meg, s ez alap ján re mek könyv nek is tart hat nánk az Egy sze rű tör té-
net ves  sző száz ol dalt. Je len eset ben azon ban a mes ter ség be li jár tas ság túl zott elő tér be he lye zé se, a re to ri kai 
csű rés-csa va rás ok nem vál nak a kö tet ja vá ra.” (http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2823/kis-magyar-
retorika, letöltve: 2017. 05. 30.) 

37 A szív segédigéi és a Harmonia cælestis elemzésénél alkalmaztam ezt a felosztást. 
38 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 23. 
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meg az olvasó – lásd az egyik [nyolcvanegyedik oldal]39 azon lábjegyzetét, amely egy 
Cicerónak tulajdonított szólást Quintilianuséra helyesbít. Az utóbbi helyreigazítás 
megfelel a valóságnak, ám a kommentátor rászolgál az olvasó bizalmatlanságára, hi-
szen például a [kilencvenedik oldal] első lábjegyzetében40 az oldalszámozásban támadt 
zavart egy bizonyos Cibofanni-sorozat követésével indokolja, amelynek létezéséről 
a szövegen túl semmilyen információit nem találni. Az említett példáktól eltérően 
gyakoriak az olyan módosítások, amelyek helytállóságáról az olvasó nem tud megbi-
zonyosodni. Erre példa a [harmadik oldal]-on található javítás, amely a regényidőre 
vonatkozó „nem sokkal azután” szerkezet utolsó elemét „Azelőtt!”-re41 változtatja.             
 Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat esetében nem beszélhe-
tünk műfaji-szerkezeti előképről, sem stabilizáló idézetek használatáról. Vagyis az in-
tertextusok nem a mélyszerkezetbe épülve fejtik ki hatásukat, hanem inkább a felszínen 
maradva, stilisztikai elemként vannak jelen a szövegben, díszítő funkciót látnak el.42

eGyszerű fOrmák és frazeOlOGizmus funkciójában álló kifejezések 

Amint arra Dobos István tanulmánya is felhívja a figyelmet, az Egyszerű történet vesz-
sző száz oldal – a kardozós változat nyelvezetének jellegzetessége egyrészt a különféle 
szólásokból és közmondásokból, másrészt az André Jolles gyűjtőfogalmának megfe-
lelő rövid prózaformákból való építkezés. A legenda, a monda, a mítosz, a rejtvény, 
a mondás, az eset, a nevezetes esemény, a mese és a vicc szerepel a felsorolásban, ezek-
hez pedig a regény esetében még hozzávehetnénk a rövid, meghatározhatatlan műfa-
jú szövegrészeket tartalmazó oldalakat is. A szólások és a közmondások sajátossága, 
hogy általában kifordított vagy nem létező alakban használja azokat a szerző. Dobos 
szerint „Egyfelől a nyelv megújításának igénye magyarázza a rögzült nyelvi szerkeze-
tek szétbontását. Másrészt az újraalkotott szólás arra emlékeztet, hogy a regény el-
képzelt nyelvi világ.”43 Ehhez még hozzátenném, hogy az említett egyszerű formákkal 

39 Uo., 187. 
40 Uo., 207. 
41 Uo., 13. 
42 A stabilizáló és a stilisztikai funkcióval rendelkező idézet kettőséről Wernitzer Julianna 

ír az Idézetvilág avagy Esterházy Péter, a Don Quijote szerzője (Pécs, Jelenkor, 1994) című 
monográfiájában, amellyel A szív segédigéi és a Harmonia cælestis elemzése kapcsán foglalkoztam. 

43 Dobos, i. m., 73. 
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együtt, amelyek műfajuk paródiájaként vannak jelen a szövegben, a szólások és 
a közmondások átalakításának következtében a régiből új jön létre, a korábban 
érvényesnek tartott minták pedig mára eredeti formájukban érvényüket vesz-
tették, ezért csak kifordított változatban használhatók. Így válhat például a [ti-
zennyolcadik oldal]-on44 található történet a fiktív gedőcsi vár helyén korábban 
álló tündérkert sajátosan kevert nyelvezetű legendájává – a regiszterek vegyítése 
mellett a főszöveget helyesbítő és kiegészítő lábjegyzetek is árulkodnak a legen-
da megkonstruáltságáról. Továbbá így lesz a paródia áldozata még a Miatyánk 
is – Kara Zsigmond tört magyarsággal értelmezi át a szövegét45 –, és így keletkez-
hetnek olyan frazeologizmusszerű megnyilatkozások, mint például: „Hóvízeszű 
azon ember, ki ébren álmod”,46 „Kinek mije gyönge, azja fáj”,47 „Két pogány közt 
egy hazáért – de azért enni, inni köll”48 stb.

az eGyszerű történet Vessző száz Oldal – a kardozós 
változat intertextualitás-elméletek tükrében

Úgy gondolom, Esterházy Péter pályáján végigkísérhető egyfajta átalakulás folya-
mata az intertextusok használatát illetően: ha például a korai írói korszakában ke-
letkezett A szív segédigéit állítjuk az itt vizsgált mű mellé, markánsabb eltéréseket 
fedezhetünk fel közöttük, mint ha ugyanezt megismételjük a Harmonia cælestis- 
szel. Mindez az alábbi áttekintésből is kiderül majd, amely az egyes intertextuali-
tás-elméletekre fókuszálva közelíti meg a szöveget.
 Mindjárt az elején fontos hangsúlyozni a cím és az alcím sajátosságait, ame-
lyek Genette49 paratextualitás fogalma szempontjából fontosak. A címről koráb-
ban már esett szó, arról azonban eddig még nem, hogy az alcím tulajdonképpen 
csak az Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márk-változat megjelenése után 

44 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 47. 
45 „Atya miénk, benne a fellegekben bent véres tollas cafatokban, szent legyél a te nevedben. 

Legyen szent, legyen akarat, és jöjjön, bizony ország is jöjjön. Jönni-menni, pihenjünk 
kicsit. Tovább. Adjál kenyért, tegnap, ma, holnap. És adjál bocsánatot is vétkeink cserébe, 
és akkor mi is adunk bocsánatot mindenkinek, ki minket megvétkezett. Ezzel szemben 
ne vigyél minket bele a kísértésbe, hanem vakard el a gonoszt rólunk. Legyen úgy, és 
pihenjünk megint valamiket.” (104–105.)

46 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 133. 
47 Uo., 143. 
48 Uo., 145. 
49 Genette, Gérard, Transztextualitás, Helikon, 1996/1–2, 82–90. 
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lett igazán értelmezhető. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy egy sorozat darabjairól van szó, 
amelyekből végül több nem készült el. A fejezetcímek megjelölésére felhasznált oldal-
számok ugyancsak paratextuálisan érdekesek, hiszen ezek irányítják a lineárisan egyéb-
ként sem működő olvasást – az olvasó tehát eldöntheti, hogy a lapalji vagy a címbeli 
számozást követve halad-e előre a szövegben, mindkét esetben azonban számolnia kell 
a címbeli számozás akadozásából következő kihagyások okozta értelmezési nehézségek-
kel. Esterházy ebben a könyvében nem alkalmaz sajátos vizuális megoldásokat sem, nem 
működtet olyan változatos paratextus-hálózatot, mint néhány korábbi jelentős művében, 
például A szív segédigéiben.  
 A regény sűrű lábjegyzetelésével ironikus választ ad a plágiumvádakra,50 amelyek 
a Harmonia cælestis megjelenése kapcsán érték a szerzőt. Ezzel szinte teljesen visszaszo-
rul a jelöletlen idézetek száma, tehát a genette-i értelemben vett plágium sem kap mar-
káns szerepet a szövegben, hasonlóan az idézethez és allúzióhoz – az elméletíró intertex-
tus-felfogásának további megjelenési formáihoz. 
 Kétségtelen, hogy a transztextualitás öt típusa közül a metatextualitás kerül előtérbe 
a regényben, hiszen szinte kivétel nélkül minden oldal tartalmaz egy vagy annál több 
lábjegyzetet, kommentárt, ezek terjedelme pedig gyakran meg is haladja az adott oldalra 
eső főszövegét.  
 A kommentátort és a narrátort el kell különítenünk egymástól, mert ugyan azt gon-
dolom, a kettő megegyezik – többek közt a [negyvennyolcadik oldal] egyik lábjegyzete 
ennek bizonyítéka, amely a csapat szóhoz kapcsolódik: „Nyelvi közösséget, csak ezt oda 
föl nem írhattam”51 –, a főszöveg és a kommentárok írása között viszont hosszabb idő-
nek kellett eltelnie vagy egyéb véleményformálást előidéző eseménynek történnie, ez 
pedig a nézőpontok változásában tükröződik. A főszöveg XVII. században játszódó cse-
lekményét a mából vagy a közelmúltból rekonstruálja a narrátor, amelyet a lábjegyzetek 
felülvizsgálnak. A kettő keletkezésének hozzávetőleges időbeli egyezését sejteti néhány 
elszórt utalás: Pázmándi Zsófiát a [nyolcvanharmadik oldal]-on az állítólag általa elköve-
tett gyilkosság után a tőle külön élő férje, Graf Schweidenfeldt érkezik letartóztatni – a nő 
tombol, pusztítja, ami a kezébe kerül, lesodorja többek közt az ezüst képkeretekben el-
helyezett fényképeket a komódról. A kommentátor meg is jegyzi: „Több fegyelmet! Még-

50 Kulcsár-Szabó Zoltán Idézet vége (http://epa.oszk.hu/00000/00002/00155/302.htm, letöltve: 
2017. 05. 30.) című tanulmányából átfogó képet kaphatunk a kérdésről. 

51 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 108. 
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iscsak a tizenhetedik század!”52 További példa a [harmincadik oldal]-ról a pap, Geren-
dás Péter szokásai közt megemlített rendszeres úszás, amelyre a lábjegyzet így reagál: 
„A tizenhetedik században? Kötve hiszem.”53   
 A lábjegyzetek kapcsán meg kell jegyezni, hogy azok több esetben valóban a konk-
rét szövegrész forrására vonatkozó hivatkozást tartalmazzák: legyenek azok korábbi 
művekből átvett önidézetek – mindig a kiadó és az év feltüntetésével együtt, esetenként 
még oldalszámmal is – vagy másoktól kölcsönzött – pontatlanul jelölt – szakaszok. 
Utóbbira példa a Kurt Vonneguttól származó „Így megy ez”,54 amely jelöletlenül más 
Esterházy-művekben is felbukkan, itt pedig csak az amerikai író vezetékneve szerepel 
a pontos forrás (Az ötös számú vágóhíd) megadása nélkül. 
 Végül bizonyos lábjegyzetek erőltetettnek tűnnek, látszólag semmilyen funkciójuk 
nincsen. Ilyenek többek közt azok, amelyek a főszöveg egy-egy állítását helyeslik, ez-
által valamelyest meg is erősítik, mégis elhagyhatóak volnának. Továbbá Pálfy Eszter 
is hoz egy másfajta példát, egy felsoroláshoz köthetőt az egyik [nyolcvanegyedik ol-
dal]-ról: „És még valami, de az most nem jut az eszembe.”55    
 Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat műfaji és szerkezeti 
mintát jelentő architextuális előzményéről nem beszélhetünk, azonban mint az Esterhá-
zy-szöveghagyomány folytatásában, felfedezhetőek benne párhuzamok a szerző néhány 
korábban megjelent művével. Az egyik ilyenről, A szív segédigéi kapcsolódási pontjairól 
már esett szó, amely azonban csak szerkezeti mintát jelenthetett a regény számára. Nem 
merül ki viszont a szerkezet szintjén a Termelési-regénynyel húzható párhuzam, hiszen 
azon túl, hogy mindkét szövegben meghatározó szerep jut a kommentároknak, az is ösz-
szeköti őket, hogy a lábjegyzeteken keresztül előszivárgó családtematika a főszöveg attól 
teljesen idegen világával megtalálja a kapcsolódási lehetőségeket. Ugyanakkor Szabó Gá-
bor felhívja a figyelmet arra, hogy „Míg azonban a Termelési regény nyelvi és történelmi 
burleszkjében a kollektívum fontosságának, valamint a játék közösségteremtő szabadsá-
gának igenlése áll, néhány évtizeddel később az Egyszerű történet már a közösség széte-
settségéről, hiányáról, és a becstelenség koreográfiáiról tudósít.”56

52 Uo., 200. 
53 Uo., 71. 
54 Uo., 69. 
55 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 192. 
56 Szabó Gábor, Átjavított kiadás: besúgók és provokátorok. Kontroll: http://tiszatajonline.

hu/?p=41535 (Letöltve: 2017. 05. 30.)
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 A metatextusok főszöveghez fűződő viszonyát vizsgálva Bahtyinra57 és egyút-
tal az elméletére alapozó Kristevára58 is asszociálhatunk, hiszen a szövegek közötti 
kapcsolat dialogikus, továbbá mind a polifónia – a hangok és a nézőpontok üt-
köztetése –, mind a heteroglosszia – a szövegek együtt létezéséből, szükségszerűen 
azok konfliktusaiból is származó összefoglaló jellegű szövegminőség – fogalma 
érvényes rá. Ennek bizonyítékai többek közt azok a lábjegyzetek, amelyek kioltják 
a főszöveg vonatkozó szöveghelyeinek jelentését. Azonban nemcsak a főszöveg és 
a lábjegyzetek viszonyában érdemes keresni a bahtyini jelenségeket: az egyes cse-
lekményszálak, a történelem és a fikció, mindezek összefonódása és -gabalyodása 
ugyancsak reflektálható ennek az elméletrendszernek a tükrében.  
 A főszöveg, a lábjegyzetek és a kettő összjátékának elbizonytalanító szándé-
ka, valamint a bizonytalanság megtapasztalása arra kényszeríti az Egyszerű tör-
ténet vessző száz oldal – a kardozós változat olvasóját, hogy minden egyértelmű 
megoldást elutasítson, vagyis a Barthes-féle gyönyörszövegbe59 vesse magát. Itt is 
egyedül marad tehát, hogy a történetet összeállítsa, ennek következtében az ahány 
olvasó, annyi olvasat elve nyomatékosan érvényesül.60 
 Nyelvi szempontból a korábbiakhoz képest egyszerűsödést figyelhetünk meg 
a regényben. Wittgenstein ezúttal is megidéződik – konkrétan nevének többszö-
ri említésével –, azonban az a fajta töredezettség és töredékesség, amely például 
a szöveget időben megelőző két műben, A szív segédigéiben és a Harmonia cæ-
lestisben tapasztalható volt, tehát a hallgatás módjainak verbális kifejeződése itt 
a mindent elmondani akarással való próbálkozásba és annak kudarcába fordul át. 
A narráció nem mozgat meg annyi stílusréteget, regisztert és elbeszélői hangot, 
mint az említett művek, de természetesen homogenitásról ez esetben sem beszél-
hetünk. A narrátor gyakran a saját vagy az egyes szereplők státuszának nem meg-

57 Bachtin, Michail, Estetika slovesnej tvorby, Bratislava, Tatran, 1988.
58 Kristeva, Julia, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, Oxford, 

Blackwell, 1980.
59 Barthes, Roland, A szöveg öröme, Bp., Osiris, 1996.
60 Ennek kapcsán szeretném megjegyezni, hogy a Magyarországon évente, az előző év legjobb 

szépirodalmi alkotásáért odaítélt AEGON Művészeti Díj honlapján (http://aegondij.
hu/edukacio/oravazlatok, letöltve: 2017. 05. 30.) oktatási segédanyagok is szerepelnek, 
ezek között pedig megtaláljuk az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat 
óravázlatát, értelmezési segédletét, valamint a hozzá kapcsolódó feladatokat. A segédanyag 
készítője, Virág András néhány utalásra hivatkozva azt állítja, a regényben történő 
gyilkosságot Kara Zsigmond követte el. Ezek az utalások véleményem szerint nem 
meggyőzőek, és egyáltalán nem bizonyítják Virág igazát. Ez a megnyilvánulás azonban egy 
adott interpretáció érvényességét jelenti ki, ezáltal pedig éppen azzal megy szembe, ami 
mellett Esterházy Péter művei felsorakoztak.
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felelő hangon szólal meg, a kommentátor viszont az ilyen csúsztatásokra 
nem figyelmezteti. Vagyis a célja nem a hibák kiküszöbölése, hanem a li-
neáris narráció megbontása, saját tájékozottságának fitogtatása, igazának 
abszolút igazságként való feltüntetése, ezzel együtt az olvasó megtévesztése.  
 Az intertextualitás mint a szöveg és a kultúra emlékezete Renate Lach-
mann elméletrendszerének61 alapját képezi, és az Egyszerű történet vessző 
száz oldal – a kardozós változat kapcsán is érdemes közelebbről megnézni. 
Ahogy Görözdi Judit figyelmeztet rá, a regény „a történelmet kizárólag az 
identitáskérdéseken keresztül szemléli”,62 úgy Lachmann-nak a kollektív, 
kommunikatív és kulturális emlékezetre épülő intertextualitás-felfogásában 
is megtaláljuk az elemzett műre érvényes modellt. A Lachmann által egy-
mástól elkülönített participációs, transzformációs és tropikus modelleket 
megfigyelve, amelyek között – Genette kategóriáihoz hasonlóan – nem húz-
hatóak éles határok, arra a megállapításra jutunk, hogy miközben nem va-
lamely konkrét előzményt/előzményeket, hanem a hagyományos értelem-
ben vett történelmi regényt tekintjük viszonyítási alapnak, egy dominánsan 
átalakító jellegű szöveggel van dolgunk, ám az átírás csak a hagyományra 
alapozva valósulhat meg. Tehát Esterházy nem elutasítja, hanem beolvaszt-
ja művébe a történelmi tapasztalatot, olvasójától pedig elvárja, hogy ebben 
partnere legyen. A Harmonia cælestisszel ellentétben itt nem nevezhetőek 
meg olyan konkrét események vagy személyek, amelyek vagy akik szétíród-
nak a műben, ehelyett a magyar nemzeti identitás és vele együtt az árulás 
mint a közelmúlt egy fontos, közéletileg is tematizált vonatkozása szálazó-
dik szét teljesen. Ezenkívül az átírás és a törlés is nagy hangsúlyt kap, ame-
lyek tulajdonképpen a szétírás eszközeinek egy jelentékeny részét teremtik 

61 Jambor, Ján, Intertextualita = Mikuláš, Roman a kol., Podoby literárnej vedy, 
Bratislava, VEDA, 2016, 220–236.  

62 Görözdi Judit, Dejinnosť v románoch Pétera Esterházyho, World Literature Studies, 
2014/2, 36–52., 47.
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meg. Görözdi Judit tanulmányából, amely a narratív szociálpszichológia 
irányából közelíti meg a regényt, fontosnak tartom kiemelni, hogy aszerint 
a múltban való érdekeltségünk szükségszerű, feldolgozása csak az identitás-
sal összefüggésben valósulhat meg, a történelem pedig az identitásból ere-
dő érvényes kérdések által a jelen történetévé válik. A szövegben nemcsak 
a tartalom és a struktúra, hanem a pszichológiai tényezőből következő kol-
lektív identitás is nyomatékosul. A nemzet kollektív emlékezetében megta-
lálható, László János által történelmi pályának nevezett, egy adott közösség 
által pozitívan vagy negatívan értékelt történelmi események hozzájárulnak 
a nemzeti identitás kialakulásához, amely az Egyszerű történet vessző száz 
oldal – a kardozós változat tárgyát is képezi. 
 Ugyancsak a történelem irányából közelíthetünk Linda Hutcheon pa-
ródián alapuló intertextualitás-felfogásához,63 akinek historiográfiai me-
tafikció terminusa a Harmonia cælestis mellett erre a regényre is vonatko-
zik. Eszközei közül a folyamatos elbizonytalanítás jellemzi a művet, vagyis 
úgy keverednek a szövegben a történelmi tudásunkkal összeegyeztethető és 
az annak ellentmondó események és személyek, hogy szétszálazásuk soro-
zatosan akadályokba ütközik. Esterházy tehát nemcsak a történelmi regény 
műfaját, de a nemzeti identitást is parodizálja.
 Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat intertextusai 
véleményem szerint a korábbi művekéihez képest leegyszerűsödtek, illetve 
más irányokból közelíthetőek meg, mint az elődeik. Úgy gondolom, A szív 
segédigéi, a Harmonia cælestis és az itt elemzett Esterházy-mű hármasával 
szemléltethető legjobban az átalakulás folytonossága, miközben az alapjukat 
képező Esterházy-nyelv jellegzetességei mindegyikben jól felismerhetőek.

63 Hutcheon, Linda, A Poetics of Postmodernism: History, Theory and Fiction, New 
York–London, Routledge, 1988.



összeGzés

Az Előversengésben felsorolt témákat és szereplőket, amelyeket és aki-
ket a javaslat szerint a regénynek magában kell foglalnia, a narrátor 
pontról pontra végigveszi, még az elefántproblematikát sem mulasztja 
el: az egyik [számozatlan oldal]64 Jean de Brunhoff Babar, a kis elefánt65 
című verses történetének részletét úgy idézi a szövegbe, hogy az tartal-
milag nem volna indokolt. Míg azonban egyik oldalról a pontosságra, 
az utasítások precíz követésére törekszik, akadályokat is gördít a pon-
tosság és a precizitás elé, így az olvasót egyrészt folyamatos éberségre 
kényszeríti, másrészt meg is fosztja az értelemhez való hozzáféréstől.   
 Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a kardozós változat úgy il-
leszkedik az Esterházy-életműbe, hogy korábbi művekre épít, ugyan-
akkor a későbbiek nyersanyagként ezt is felhasználják – továbbviszik 
az önintertextusok hagyományát. Fokozottan érvényes ez az Egyszerű 
történet vessző száz oldal – a Márk-változatra, tehát a főcímük egyezé-
sét a tematikai különbözőség ellenére tudatos és pontos szervezőelv 
tette lehetővé. 
 Esterházy Péter 2017 januárjában a pozsonyi Szlovák Nemze-
ti Színházban bemutatott Mercedes Benz című történelmi revüjének 
egyik fő forrása a Harmonia cælestis mellett az itt elemzett regény. 
A szerző az említett két műből hosszabb szakaszokat épített a dráma 
szövegébe, amely egyrészt szintén a történelem elmesélhetőségének 

64 Esterházy, Egyszerű történet... – a kardozós változat, i. m., 245–246. 
65 Brunhoff, Jean de, Babar, a kis elefánt, Bp., Móra, 2003.
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problematikusságát, másrészt az identi-
tásnak és az árulásnak az Esterházy család 
viszontagságain megszűrt kérdéseit járja 
körül.  
 A magyar recepció a kevésbé jelen-
tős művek közé sorolja Esterházy Egyszerű 
történet vessző száz oldal – a kardozós vál-
tozat című regényét, véleményem szerint 
azonban az események sajnálatos alakulása 
folytán nem láthatjuk és vizsgálhatjuk ab-
ban a kontextusban, amely a szerző szándé-
ka szerint – a további két tervezett kötettel 
együtt – hozzárendelődött volna. Láthatjuk 
és vizsgálhatjuk viszont immár a teljes élet-
művet, és meg is kell tennünk. Még akkor is, 
ha nem akartuk, hogy megtehessük. 
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Mottó 1: 
„Ó, mondanám révedezve, vak magyarként magyarba zár-
va lenni – ez rémületes volna, de így, így volna egy kis esély, 
kiút, szlovákként ráláthatni a magyarságomra és viszont… 
Ha szlovák is vagyok, már rögtön nem olyan rémületes 
magyarnak lenni. Magyarnak lenni csak akkor rémüle-
tes, ha minden magyar, ha az ajkunkig ér az ár (a magy-
ár, bocs).” (Hahn-Hahn grófnő locsogása, Egy kékharisnya 
följegyzéseiből)

Mottó 2:
„Szegedi cipó? Ilyen nincsen szlovákul.
Ez akkor is lefordíthatatlan, ha már lefordították.” 
(Mercedes Benz – történelmi revü két részben)

2015 áprilisának végén, a 2016-os budapesti könyvfesztiválra készülve, amelynek 
díszvendége Szlovákia volt, egy kerekasztal-beszélgetésen szlovák és magyar írók, 
könyvkiadók, kultúraszervezők gyűltek össze, hogy megvitassák a szlovák irodalom 
lehetőségeit a magyar könyvpiacon. A tudósítások szerint Pavel Vilikovský szlovák 
író arról beszélt ennek kapcsán, hogy „Mindketten másik oldalon traumázunk, de 
ez nem jelenti azt, hogy ami közös bennünk, az ne volna fontos”, majd hozzátette, 
nagyon közel áll egymáshoz a két nemzet gondolkodása, érzésvilága, de „voltak bi-
zonyos traumák, törésvonalak, események, amelyek elválasztottak”. Mint mondta, 
a jövő évi díszvendég státus reményt ad arra, hogy enyhüljön a szlovákiai, „talán 
a kelleténél nagyobb” provincializmus, amire Esterházy Péter azonnal bonmot-val 
replikázott, kijelentvén: „a magyar nemzet nevében megígérem, hogy ha ti megsza-
badultok a provincializmusotoktól, mi is megszabadulunk a miénktől”. Hozzászó-
lását pedig azzal fejezte be a magyar író, itt volt már az ideje, hogy Románia után 

az esterházy Péter-OeuVre és szlOVák/szlOVákiai maGyar kOntextusa

németh zOltán

„amit meG kellene méG álmOdni”
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Szlovákia is díszvendég legyen a könyvfesztiválon, és a közös traumák után itt 
volna az ideje egy közös Traum [álom] megtalálásának, „amit meg kellene még 
álmodni”.1

Egy olyan eszmefuttatás elindításához, amelynek célja, hogy értelmes mon-
datokat alkosson az Esterházy-életmű és a szlovák, illetve szlovákiai magyar iro-
dalom kapcsolatáról, keresve sem lehetne jobb kiindulópontot találni, mint egy 
olyan helyzetet, amelyben Pavel Vilikovský és Esterházy Péter állnak dialógus-
ban. A két szerző életműve ugyanis még izoláltan is „egymást olvasná” a poszt-
modern prózanyelven keresztül, amelynek mindkét szerző saját irodalmában 
megkérdőjelezhetetlen viszonyítási pontja. Vilikovský helye a szlovák irodalmon 
belül több tekintetben is hasonló Esterházy Péteréhez a magyar irodalmon belül, 
kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy ami a Vilikovský-próza a szlovák irodalom-
ban, az az Esterházy-próza a magyarban. Az a fogalmi háló, amelyet a szlovák 
irodalomtudomány mozgósít Pavel Vilikovský regényei kapcsán, párhuzamba 
állítható a magyar irodalomtudomány Esterházy-képével. Tibor Žilka a szlovák 
regényíró kapcsán kulturális hibridizációról (szlovák, magyar, német mondattö-
redékek), multikulturalitásról, az idősíkok keveredéséről, a kiüresedett, infantili-
zálódott hivatali nyelvi törmelék felhasználásáról, az ideológiai jelentések szub-
verziójáról, a rizomatikus burjánzó történetalakításról értekezik, különösen Az 
élet örökzöld hátaslova (1989, magyarul 1999) vagy Az utolsó pompeji ló (2001, 
magyarul 2002) című regények kapcsán. A tér és az idő szabályait teljesen fel-
rúgó, véletlenül egymás mellé kerülő történetdarabkák a történelemnek egy sa-
játos, gyakran a logika elementáris szabályait felrúgó egyéni változatát hozzák 
létre, egy olyan strukturális szabadságot, amely felől nézve hitelesen jeleníthető 
meg a narrátor szubverzív stratégiája.2 De Vilikovský prózája rendkívül gazdag 
pretextusokban, intertextuális allúziók felhasználásával, parodisztikus, travesz-
tikus jelentések mentén épül fel több szövege, mint például a Szlovák Casanova 

1 Magyar-szlovák kerekasztal a traumák oldásáról, http://www.hirek.sk/kultura/2015042- 
6153145/Magyar-szlovak-kerekasztal-a-traumak-oldasarol.html (Letöltés ideje: 2017. 5. 2.)

2 Tibor Žilka, Dobrodružstvo teórie tvorby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Nitra, 2015, 50., http://magazin.fss.ukf.sk/kipvc/wp-
content/uploads/2015/11/prof_Zilka_finish.pdf (Letöltés ideje: 2015. 4. 26.) 
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(Slovenský Casanova) vagy a Pam para pam. Műveibe beleépülnek a szerzői inst-
rukciók, a regényt és a műfaji konvenciót illető (ön)kommentárok, a „talált szöveg” 
végén elhelyezett Megjegyzések,  tehát a metafikció lehetőségei. Mint Žilka utal rá, 
végső soron Az utolsó pompeji ló című regényből teljesen kimosódik a cselekmény, 
a szöveg puszta kommentárrá és dokumentált anyaggyűjtéssé válik A szláv érzel-
messég elemei Joseph Conrad életművében című „tudományos” dolgozathoz, ame-
lyet Londonban ír a narrátor.3 Posztmodern jellegzetességként tárgyalható továbbá 
Vilikovský esetében a populáris műfaji kódok felhasználása (különösen a detektív-
regény jön szóba), az ún. nem irodalmi műfajok felhasználása, valamint az ún fény-
képregény. A szerző Silberputzen. A családi ezüst fényesítése (Silberputzen. Leštenie 
starého striebra (2006)) című regényének monarchiabeli történeteit például egykorú 
fényképek inspirálták, fotókhoz írott történetekként jelenik meg a szöveg.4 

Mint már említettem, Esterházy Péter és Pavel Vilikovský regényei a posztmo-
dern irodalom egyetemes nyelvén keresztül is „olvassák” egymást, de Pavel Vilikov-
ský nemcsak rendszeresen olvassa Esterházy Péter szlovák fordításban megjelenő 
regényeit, hanem recenziót is ír róluk, mint például a Javított kiadásról.5 A pozsonyi 
Kalligram Kiadó tevékenységének köszönhetően a mai napig összesen hét Esterhá-
zy-kötet jelent meg szlovákul: a Harmonia caelestis 2005-ben, a Javított kiadás 2006-
ban, a Semmi művészet és A szív segédigéi 2009-ben,  az Egy nő 2011-ben, az Egyszerű 
történet vessző száz oldal – a kardozós változat 2013-ban, az Egyszerű történet vessző 
száz oldal – a Márk változat pedig 2014-ben. A Semmi művészet, A szív segédigéi 
Juliana Szolnokiová munkája, a további hat regény fordítója Renáta Deáková, aki 
a Javított kiadásért Ján Hollý-díjat kapott 2006-ban, amely az egyik legjelentősebb 
szlovák műfordítói elismerés. 

Paszmár Lívia két kiváló, átfogó tanulmányban foglalkozott Esterházy Péter szlo-
vák recepciójával. Írásaiban azokat a szerzőket, illetve tanulmányokat, kritikákat és 
recenziókat értelmezi, amelyek a szlovák irodalmi térben Esterházy Péterhez köt-

3 Uo. 127.
4 Uo. 168.
5 Pavel Vilikovský, Synov záväzok voči Bohu písania, https://komentare.sme.sk/c/3362138/

synov-zavazok-voci-bohu-pisania.html (Letöltés ideje: 2017. 5. 5.)
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hetők.6 A tanulmányaiból kiderül, hogy a szlovák irodalmi közegben két olyan szerző van, 
akik szinte rendszeresen foglalkoznak Esterházy Péter műveivel. Az egyik Görözdi Judit 
irodalomtörténész, a Szlovák Tudományos Akadémia munkatársa, aki szlovák nyelvű ta-
nulmányaiban, kritikáiban rendszeresen foglalkozik az Esterházy-szövegvilág jelenségeivel. 
Nevéhez az egyes kötetek recepcióján és szlovák nyelvű Esterházy-interjún kívül nagyobb 
formátumú elemző írások is köthetők, így például foglalkozott a referencialitás7 és a törté-
netiség8 kérdéseivel is az Esterházy-prózában. A másik szerző, aki több írásában is értelmezi 
az Esterházy-regényeket, Peter Michalovič filozófus és irodalomtudós, akinek egyik össze-
foglaló jellegű esszéje magyarul is megjelent a Kalligram folyóirat 2015. áprilisi számában. 
A Pszichoanalízisen és feminizmuson kívül című írás Esterházy két apa- és két anyaregényé-
vel foglalkozik, a Harmonia caelestis és a Javított kiadás, valamint A szív segédigéi és a Semmi 
művészet című regényekkel. Az Esterházy-próza szövegköziségét így mutatja be a szlovák 
olvasónak: „szövegei ugyanis elsősorban nem a külső világot másolják, hanem más szöve-
geket, más szövegeknek nyílnak meg, azok által tartják fenn magukat, bevallottan és nem 
bevallottan szövegfragmentumokat használnak, nem pusztán leírt szövegekből, hanem el-
hangzott mondatokból, amiket az író talán otthon, talán egy kávézóban, esetleg az utcán 
hallott meg. Ezen túl implicit módon másolnak vagy explicite kritizálnak; más írók irodalmi 
eljárásait ironizálják, illetve travesztálják; és a – szabadon – alkalmazott műfajok szabályait 
kérdőjelezik meg.”9

Paszmár Lívia két tanulmányából is kiderül, hogy az Esterházy-regényekről a kortárs szlo-
vák irodalom és kulturális élet olyan jelentős alkotói írtak kritikát vagy recenziót a már emlí-
tetteken kívül, mint Miroslav Marcelli, Fedor Gál, Peter Macsovszky, (Vladimír) Balla, Etela 
Farkašová, Silvester Lavrík. És bár ezek a kritikák és recenziók a szlovák nyelven megjelent 
Esterházy-köteteket értelmezik, a kortárs szlovák irodalom alkotói között jelentős számban 
vannak olyan szerzők is, akik valószínűleg eredetiben is olvasták, illetve tudják olvasni az Es-

6 Paszmár Lívia, Esterházy Péter műveinek szlovák recepciója = Nyelv és művészet II. A 2. Nemzetközi 
Doktorandusz Konferencia tanulmánykötete, szerk. Tóth Katalin, Közép-európai Tanulmányok Kara, 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2015. 157–167.; Paszmár Lívia, Remegés, mozgás, repedés 
(Esterházy Péter és az intertextualitás a szlovák befogadói közegben), Kalligram, 2016/6, http://
www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2016/XXV.-evf.-2016.-junius/Remeges-mozgas-repedes-
Esterhazy-Peter-es-az-intertextualitas-a-szlovak-befogadoi-koezegben (Letöltés ideje: 2017. 4. 26.)

7 Judit Görözdi: Referenčnosť v dielach Pétera Esterházyho = Možnosti autobiografickosti, ÚSlL SAV 
a PF TU v Trnave, Bratislava, 2013, 193–209. 

8 Judit Görözdi, Dejinnosť v románoch Pétera Esterházyho, World Literature Studies, 2014/2, 36‒52. 
9 Peter Michalovič: Pszichoanalízisen és feminizmuson kívül, Kalligram, 2015/4, http://www.kalligram.

eu/Kalligram/Archivum/2015/XXIV.-evf.-2015.-aprilis/Pszichoanalizisen-es-feminizmuson-kivuel 
(Letöltés ideje: 2017. 5. 11.)
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terházy-szövegeket. A már említett Peter Michalovič például esszéjében arról ír, hogy A szív 
segédigéi „végül a masszív Bevezetés a szépirodalomba egyik részeként végezte”, amely ki-
jelentéssel olyan műre utal, amelynek nincs szlovák fordítása. Hozzá hasonlóan Peter Ma-
csovszky, Balla és Daniela Kapitáňová eredetiben is találkozhatott Esterházy műveivel.

Mindez további lehetőséget nyújt a hatástörténeti párhuzamok felvázolásához. 
A kelet-közép-európai posztmodern nyelvjáték egyik jellemző eljárása ugyanis az álne-
ves-maszkos szövegalkotás, amely főként nyelvi tétekkel bír. Arról van szó ugyanis, hogy 
az álnév nem pusztán a rejtőzködés szolgálatában áll – sőt, sok esetben a szerzői név para-
textusként megjelenik az álnév és a szöveg környezetében –, hanem egy sajátos nyelvjáték 
jelölőjeként lépett színre. Esterházy Péter Csokonai Lilijének archaikus álbarokk nyelve 
e stratégia okán akár Parti Nagy Lajos Sárbogárdi Jolánjának dilettánsnyelvén keresztül, 
akár nem, de párhuzamba vonható Daniela Kapitáňová Samko Tálejának10 primitív-idio-
tisztikus nyelvével. Mindhárom esetben a nyelv teherbíró képességének a tesztelése a tét, 
amely az álnév jelölőfunkcióján keresztül valósul meg. Ráadásul Kapitáňová esetében is 
nemváltásról van szó, csak éppen fordított előjellel.

Azt nem állítom, hogy Peter Macsovszky azért működtet legalább ötven (50!) álnevet 
a szlovák irodalomban (Petra Malúchová, Jozef Varnusz, Rimpočhe Sarmungot, Magistra 
Aglaja, Beatrice Fadda…), mert Esterházy Pétertől olvasta A tizenhét hattyúk című Cso-
konai Lili-regényt, de az az állítás megkockáztatható, hogy Macsovszky az írás terét radi-
kálisan terjeszti ki az álnevek által, a legkülönfélébb irodalmi nyelvjátékok és írásmódok 
terepeiként működteti, az identitás és szövegalkotás provokatív felszabadításaként, mint 
ahogy Esterházy Péter Csokonai Lilije is. Sőt: Macsovszkyn keresztül a kollektív álnév-
ként működő poszthumanoid robotköltő Generator X is kapcsolatba hozható Csokonai 
Lilivel. A Michal Habaj, Peter Macsovszky, Peter Šulej, Andrej Hablák közreműködésével 
hangot elnyerő Generator X két kötettel van jelen a szlovák irodalomban (1999, 2013), 
vagyis ezen az álnév és az intertextusok felhasználása által kialakult hatásláncon keresztül 
Esterházy Csokonai Lilije egy hálózaton belül találja magát a szlovák text generation kép-
viselőivel, illetve Michal Habaj női álnevével, a fikció szerint titokzatos módon elhunyt 
fiatal, szlovákul író orosz költőnő, Anna Snegina életművével is. 

Hasonló kapcsolat, illetve párhuzamosság található Balla V mene otca (2011) című 
regénye, amely tavaly jelent meg magyarul Dobry Judit fordításában, illetve Esterházy 
Péter két aparegénye között. De nemcsak az aparegény műfaján, hanem a magyar nyel-

10 Daniela Kapitáňová, Könyv a temetőről, ford. Mészáros Tünde, Magvető, Bp., 2016.
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ven keresztül is olvassa egymást a két/három regény, hiszen Balla magyar 
szavakat is beépít szlovák nyelvű regényének szövegterébe: „Idefigyej, moz-
dulj meg, neked is igyekezned kell, ismételgette anyám apámnak magyarul, 
amikor egy évtizeddel később a magasan megvetett ágyon a másik oldalára 
fordította.”11 

A szlovák nyelvű Egy nő recepciójához mindenképpen odasorolható 
a cseh Dora Kaprálová könyve, aki Egy férfi címmel írta újra az Esterhá-
zy-kötet darabjait, magyarul Egy férfi – Válasz Esterházy Péternek címet kap-
ta a 2016-ban kiadott kötet. Mint az írónő elmondta, a cseh kötet a szlovák 
nyelvű Egy nő-fordítás alapján keletkezett.12 Hasonló kötettel már a szlová-
kiai magyar Pénzes Tímea is jelentkezett, 2000-ben jelent meg a szerző Egy 
férfi – A férfi című prózakötete.

Az ún. szlovákiai magyar irodalom természetesen jóval összetettebb és 
többrétegűbb viszonyban áll az Esterházy-életművel, mint a szlovák. Hatás-
történeti szempontból egyrészt azok a műfaji és tematikus kódok lépnek itt 
működésbe, mint a szlovák irodalomban, csak szélesebb a spektrum. Sőt: 
a szlovákiai magyar irodalomban az Esterházy-hatás megjelenése hasonló 
karakterű, mint általában a magyar irodalom egészében. Az aparegény mű-
faja N. Tóth Anikó Fényszilánkok (2005) című fényképregényében az apa fo-
tóin keresztül. Az álnév Tőzsér Árpád alteregóján, Mittel Árminon kezdve, 
a Hizsnyai Zoltán által láthatóvá tett Tsúszó Sándor kollektív álnevén át foly-
tatva, Csehy Pacificus Maximusán és Rosmer Jánosán befejezve. Az Egy nő az 
áterotizált nyelv koncepcióján keresztül Csehy Zoltán verseiben. A végsőkig 
feszített intertextualitás Tőzsér Árpád13 nevekben tobzódó költészetében, pl. 
a Leviticus (1997) című kötetben, illetve Csehy Zoltán antik utalásokkal teli 
költészetében. A fragmentált szövegtörmelék mint poétikai stratégia Mizser 

11 Balla, Az apa nevében, ford. Dobry Judit, Kalligram, Pozsony, 2016, 11.
12 Rostás Eni, Dora Kaprálová 66 férfival válaszolt Esterházy Péternek, http://konyves.

blog.hu/2016/08/27/dora_kapralova_66_ferfival_valaszolt_esterhazy_peternek 
(Letöltés ideje: 2017. 4. 26.)

13 Tőzsér Árpád ezen túl több, Esterházyhoz szóló verset írt – pl. legutóbbi, Imágók 
(2016) c. kötetében is szerepel Esterházy-vers. 
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Attila költészetében és regényében. A futballregény Gazdag József Egy 
futballfüggő naplójából (2015) című kötetében.14 

A prózafordulat tematizálása az Esterházy-hatásviszony szempont-
jából eleve többszintű képződményt feltételez. Legtágabb értelemben 
a prózafordulat utáni szövegfelfogás progresszív erejére gondolhatunk. 
A mai napig jelentős szemléleti különbség figyelhető meg azon szöve-
gek között, amelyek a prózafordulat előtti vagy utáni nyelven szólalnak 
meg. Azok a szövegek, amelyek nincsenek tudtában a posztmodern 
korszakhatárnak, a prózafordulat által megjelenített szemléleti váltás-
nak, végképp egyfajta regionális-provinciális igényű irodalmiságban 
ragadnak, s pusztán a szlovákiai magyar irodalom zárt kontextusá-
ban, illetve a magyarországi pozitív diszkrimináció provinciális kettős 
könyvelésének köszönhetik létjogosultságukat. Nem véletlen, hogy 
legjelentősebb szlovákiai magyar életművek mind szembenéztek a pró-
zafordulat és az Esterházy-szövegalkotás jelentette kihívással: a folyton 
megújuló Tőzsér-líra már a ’80-as évek végén és a ’90-es években, az 
Iródia-nemzedék egyes alkotói, mint Hizsnyai Zoltán, Farnbauer Gá-
bor és Talamon Alfonz szinte pályakezdésük óta éppúgy, mint a ’90-es  
években jelentkező Csehy Zoltán, Mizser Attila, Polgár Anikó. De 
a prózafordulat kontextusában helyezhető el Grendel Lajos kivételes 
sikere is a ’80-as években, trilógiájának (Éleslövészet, Galeri, Áttételek) 
kanonizálása és a Grendel-életmű iránti figyelem a prózafordulat hatá-
ron túli rátalálásának önigazoló aktusában manifesztálódott.15 

14 Ez utóbbiban egyébként a magyar irodalom válogatottja a következőképpen 
néz ki: kapus: Sajó László, beck: Mészöly Miklós, hátvédsor: Szabó Lőrinc, 
Ottlik Géza, József Attila, középpálya: Kosztolányi Dezső, Grendel Lajos, 
Mándy Iván, Karinthy Frigyes, csatársor: Talamon Alfonz és Esterházy Péter, 
ahol Esterházy az előretolt, befejező csatár.

15 Mint ahogy Szirák Péter írta 1995-ben: „A kortárs magyarországi irodalom 
megújulásának tanulságait recipiálva Grendel eredményesen bővítette prózája 
közlésképességét, s ma már látható, hogy ezzel nagymértékben hozzájárult 
a szlovákiai magyar irodalomban bekövetkező változássorozathoz, 
a szemléleti-poétikai arányrend átrendeződéséhez.” Majd pedig az 
irodalomtörténész így folytatja: „A nyolcvanas évek elején a magyarországi 
»fiatal irodalomban« végbemenőhöz hasonló átalakulás következik be 
írásaiban, amennyiben a nemzedéki horizont kitágításával hajtja végre 
látásmódjának hermeneutikai fordulatát.” Szirák Péter, Grendel Lajos, 
Kalligram, Pozsony, 1995, 44. 



Külön téma lehetne a pozsonyi Kalligram Kiadó és folyóirat szerepe az Es-
terházy-életmű viszonylatában. Az Esterházy-életmű egyes darabjainak szlovák 
fordításáról már volt szó, de a szlovákiai magyar irodalom tere a Kalligram által 
olyan kivételes helyzetbe került, hogy – ha rövid időre is, az Új Symposionhoz 
hasonló egyszeri, kegyelmi állapotként, de – képes volt (vissza)hatni, sőt hatást 
gyakorolni a magyar irodalmi kánon hangsúlyaira. Jól mutatja ezt – témánkhoz 
kapcsolódva – a Kalligram Kiadó Tegnap és ma-monográfiasorozatának darabja, 
a Kulcsár Szabó Ernő által írt Esterházy Péter-monográfia, valamint a Kalligram 
folyóirat 2000. áprilisi, Esterházy Péter-száma, amelyben Kovács András Ferenc, 
Mészöly Miklós, Balla Zsófia, Parti Nagy Lajos, Pályi András, Láng Zsolt, Vörös 
István, Schein Gábor, Tolnai Ottó, Péterfy Gergely, Nádas Péter, Határ Győző, 
Csuhai István, Margócsy István, Selyem Zsuzsa, Tolcsvai Nagy Gábor, Márton 
László, Garaczi László, Németh Gábor, Kertész Imre és mások mellett a szlová-
kiai magyar Tőzsér Árpád, Csehy Zoltán, Bettes István, Benyovszky Krisztián… 
is jelen volt verssel, prózával, tanulmánnyal. Ugyanez mondható el a Kalligram 
2015. évi áprilisi számáról is, hogy tehát a Pozsonyban megjelenő Kulcsár Sza-
bó Ernő-monográfia éppúgy, mint a pozsonyi folyóirat tematikus számai (mind 
a névsor, mind a szépirodalmi anyag, mind a tanulmányok tekintetében) elemi 
erővel szólnak bele a kortárs magyar irodalom terébe és az Esterházy-életmű fo-
gadtatásába.

A szövegszerű hatásfaktorok mellett a szlovákiai magyar irodalom esetében 
minden bizonnyal rendkívül erős személyes kötődésekkel is számolnunk kell. 
Ilyen személyes kapcsolatra utal Szigeti Lászlóval a Hasnyálmirigynapló szövege, 
de hasonló személyes kapcsolatra utalhatunk Csehy Zoltán és Gazdag József ese-
tében is (Tőzsér Árpáddal együtt mindhárom szerző írással szerepel az Esterházy 
halála kapcsán kiadott A megrendülés segédigéi c. emlékezőkötetben). Gazdag Jó-
zsef Egy futballfüggő naplójáról című könyvét több alkalommal éppen Esterházy 
mutatta be, s írta róla a következőket: „Ez egy tüneményes könyv. Már senki nem 
lesz futballszurkoló, amikor Gazdag József még mindig az lesz.”16 

16 http://futballfuggo.blog.hu/tags/recenz/page/2 (Letöltés ideje: 2017. 5. 12.)
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Sőt: a hatástörténetet most már véglegesen megfordítva utalhatunk 
Szigeti László megjegyzésére, miszerint Esterházy egyik utolsó művét, 
Mercedes Benz17 című színdarabját „a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház, 
egészen pontosan Roman Polák és Peter Kováč felkérésére”18 írta. 

Ezeknek a személyes viszonyoknak a feltárása külön tanulmányt, visz-
szaemlékező esszéket, naplóbejegyzéseket igényelne. Magának Esterházy 
Péternek a műveiből is ráláthatunk egy-egy ilyen bensőséges, személyes 
kapcsolatra, például a magyar irodalom egyik legjelentősebb szlovák for-
dítója, Karol Wlachovský kapcsán, akihez a következő sorokat intézte Es-
terházy: „Kárcsi, köszönöm. (Én ezeket a totocskás á-kat külön szeretem 
a beszédében, minthogy Palócföldön nevelkedtem, először palócul tanul-
tam meg, csak aztán magyarul.)”19 

De minél mélyebben hatolunk az idő mélyére, annál zsigeribbek az 
Esterházy-kapcsolatok a mai Szlovákia területével, hiszen az arisztokrata 
család hihetetlen, rakéta gyorsaságú felemelkedése a csallóközi Illésházá-
ról20 indult, és olyan állomásai vannak, mint Nagyvezekény, Nagyszom-
bat, Pozsony, Galánta,21 Zselíz… És ha ez így van, akkor hatástörténeti 
tanulmányunk végére a posztmodern kígyó enfarkába harap.     

17 Esterházy Péter, Mercedes Benz – történelmi revü két részben –, Kalligram, 
2015/4, http://www.kalligram.eu/Kalligram/Archivum/2015/XXIV.-evf.-2015.-
aprilis/Mercedes-Benz-toertenelmi-revue-ket-reszben (Letöltés ideje: 2017. 5. 2.)

18 Szigeti László, Egy eszmény alkonya, http://ujszo.com/online/kultura/ 
2017/01/07/egy-eszmeny-alkonya-fb; http://ujszo.com/online/kultura/2016/07 
/17/esterhazy-utolso-darabja-a-pozsonyi-nemzetiben (Letöltés ideje: 2017. 5. 4.)

19 Esterházy Péter, Kárcsi avagy egy szlovák hazafi. Egy kék haris, http://dia.jadox.
pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=807&secId=75
999&limit=10&pageSet=1 (Letöltés ideje: 2017. 5. 2.)

20 „Illésházán, vagy ahogy a környék népe familiárisan nevezi, Szentpéteren 
sem jártál még, ahol családod az Illésházyakkal közös gyökérzetről sziklevelet 
hajtott, pedig az ottaniak még tudják, melyik falurész volt hajdan Szer(hás)háza.” 
Koncsol László, Kedves Esterházy Péter!, http://www.kalligram.eu/Kalligram/
Archivum/2000/IX.-evf.-2000.-aprilis-Esterhazy-Peter-50-eves/Kedves-
Esterhazy-Peter (Letöltés ideje: 2017. 5. 15.)

21 „S mi lenne, ha úgy kezdődne a darab, hogy egy szlovák ügyvéd meghívására 
ellátogat Galántára a történetbeli magyar arisztokrata. Az ügyvédet pedig 
érdekli, miért nem próbálja meg visszaszerezni a kastélyt, elvégre megtehetné, 
s egy jó vállalkozás alapjául szolgálhatna.” Szabó G. László, Esterházy felkérésre, 
http://vasarnap.ujszo.com/2015/09/13/esterhazy-felkeresre (Letöltés ideje: 2017. 
6. 1.)
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Állandóan kockáztatja az abszurdumot
    és a halált
akármikori közönségének 
    feje fölött

    ad elő a költő 
akrobataként
  mássza meg a rímet
  saját kezűleg kifeszített kötelén
szemvillanásokon egyensúlyozik
  az arcok tengere fölött
átlépdel
  a nappal másik oldalára
entrechat ugrik
  lábával mutat be bűvész és más
komédiázó trükköket 
  anélkül hogy akármilyen hibát 
vétene
  akármi is az ami nem lehetne
Mivel ő a szuper realista
  akinek okvetlenül fel kell ismernie
  a mesterkélt igazságot
mielőtt új pózba áll vagy megteszi a következő lépést
feltételezett előnyének tudatában
a még magasabb hely irányába
ahol a Szépség áll és vár
higgadtan
a halált megvető ugrásra készen
 
És ő
ez az apró charlie chaplini ember
aki vagy elkapja vagy nem
a nő tiszta örök alakját
sasként szárnyal a létezés üres
légterében 

állandóan kOckáztatja az abszurdumOt
lawrence ferlinGhetti
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Gyönyörű hely ez a világ
jó ide születni
ha nem zavar nagyon
hogy a boldogság nem mindig
akkora öröm
ha nem zavar nagyon
a pokol időnkénti
érintése
amikor minden oly kellemes
mivel még a mennyekben
sem énekelnek
állandóan
 
 
Gyönyörű hely ez a világ
jó ide születni
ha nem zavar nagyon
hogy állandóan
haldoklik néhány ember
bár lehet hogy csak éhezik
néha-néha
ami nem is olyan rossz
ha egyik sem te vagy
 
Gyönyörű hely ez a világ
jó ide születni
ha nem zavar nagyon
az a pár magas lovon ülő
agyhalott 
vagy a magasba néző arcotokon 
vagy egyéb szabálytalanságokon
időnként landoló bomba 
vagy márkanév-társadalmunk
kiváltságos embereinek
kipusztult példányainak

Gyönyörű hely ez a ViláG
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papjainak
járőreinek
különböző szegregációinak
kongresszusi vizsgálatainak
és más egyéb székrekedéseinek
azon áldozatai
amelyeket megörökölt 
testünk
 
Igen, ez a világ minden világok legjobbika
ezt bizonyítja
a humor
a szex
a szomorkodás
a halk dalolás az inspiráltság
a séta
a nézelődés
a virágok illata
egy szobor megérintése
a gondolkodás
a csókolózás 
a gyerekcsinálás és a nadrágviselés
a kalapemelés
vagy a tánc
piknik közben
úszás a folyóban
nyár közepén
és csak úgy egyáltalán
„az ahogy éled az életed”
Valahogy így
de pont amikor minden jól megy
érkezik a mosolygó 
 
temetkezési vállakozó

Gyukics Gábor fordítása
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z. németh istVán

áttörés

Bejutni minden térbe és időbe.
Egy cinkos kéne: piszkos és hitetlen,
mint az a tegnapi lány. Mézes lángost
ettünk két pofára, s jót röhögtünk.

A sör a melle közé folyt, hát kiittad,
lapozzunk, mondta, de nem volt se
könyv, se csekkfüzet sehol, csak néma
templomajtók, büfészámlák,

perckufárok, csillagpor-kereskedők.
Bűntársad azóta magasabb szférákba
költözött, és te egyedül maradtál
önmagad átölelve a csempefényben.
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leGalább a testem tartsOn eGyben

már semmire nem tudott következtetni
már folyton csak ismerős helyekre toppant be
már megint jobban értette hogy mit mondanak
két felvétel készült róla azokban a napokban
az egyiken sír az arca, a másikon erősen él 

leGalább a testemet tartsam eGyben

azóta sem tudja hogy miért remegett akkor
szép emlék hogy káprázott a szeme
elég durva
le is írta egyből
több embernek leírta
addigra már elmúlt azért merte leírni
kijövőben már nem annyira ijesztő

juhász márió

határhelyzetek
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Csak a nyár tud így, jó Hermanom!
Bizony, csak ez a vakmeleggel fejbekólintó nyár tud így gyászolni, ünnepelni, siratva ka-
cagtatni, és maga is a fájókkal együtt kacagni mindenen. Az a pocsék ebben az egészben, 
hogy el se mondhatom, s ha leírom is, hiába, se nem hallasz, se nem olvasol. Egy bizo-
nyosság van, a mindörökké. De azt meg mindketten porba szellentő korunktól utáltuk, 
mindig ezzel jöttek, főleg télen-nyáron helyenként piros szállal hímzett berliner kendőt 
hordó roskatag dédanyád, hogy majd az örökkévaló mindörökre ráfagyasztja a pofátok-
ra azt a szemtelen mosolyt! Persze, kiröhögtük mindig, egyrészt mert olyan szaga volt, 
mint a bőrgyári ülepítő kádnak, másrészt meg állandóan koszlott, ám egykor minden 
bizonnyal elegáns ruhákban járt. Most biztosan összefutottak már, kisztihand a nagyasz-
szonynak, aki báróné volt, mégis szerelemből megszökött a parádés kocsisával. Ami igen 
nagy felbolydulást okozott anno az úri körökben, az egész néhai elkártyázott vármegyé-
ben, meg még a szomszédosokban is. Nem nagyon szerettetek erről beszélni, mert ugye 
kasztváltást lefelé nem igen tesz ki a pedigrére az emberfia, ám így lettél te mégis kis 
báró, és ükapád után kaptad a Herman keresztnevet. Ez kerül most föléd. Kis táblácskán, 
finoman, diszkréten, egyházi szertartással, ahogy illik hozzád, a vasporban szocializá-
lódott, mindig kertre vágyakozó úriemberhez, mert ugye te aztán tudtad, a szertartás 
szart se ér, vagyis annyit, mint halottnak a csók, s a vaspor adta a kenyeret, ami mozgatta 
a földet olyan hatalmas szeretettel túró, bumfordi nagy kezeidet, amelyek hamarost egy-
gyé válnak a porral. Mit dumálok itt, hiszen nem is kerül föléd semmilyen tábla, majd 
ha hamvasztásod után lesz valahol egy hely, ott megjelölik azt, bár te, úgy tudom, ezt se 
kérted, hanem kedvenc kerti díszfád tövében szeretnél visszakerülni az örökkévalóba, 
mindörökké. Velem meg megint ki van tolva. Ki. Kurvára. Dezertőr vagy! Amit adtál, 
azt most. Elásom magamban. Kikel majd bennem. Vagy sem. Mindig mondtad, annyi 
piával izgattam a szívem, hogy ha feldobom a patkót, ki kéne főzetni engem valami spe-
ciális pálinkának. Jó, de ilyen pálinkás talajban kihal minden. Kimarja a szesz az életet. 
Az emlékek belefulladnak. Most már itt vagyok óhajtott helyemen, az óceánig kerti út 
visz, annak végén homokdűnék, mindig kék az ég, még viharkor is, csak akkor ride-
gebben csillog. Van víz elég, kimosni belőlem mindazt, aminek ki kell mosódnia. Van 
minek. Mérgek és indulatok sóitól méteres lerakódások vannak bennem, azokon át ásva 
próbálok meg olykor eljutni egykori önmagamhoz. Te voltál az úton, ezen a mélyfeltárá-

fél-Vidéki leVelek 
– az utOlsó leVél

szászi zOltán
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son az egyetlen biztos pontom, te voltál az egy igaz ember, erre dezertálsz. Jó, 
persze, igaz, használtam a tudásod, csodás emlékezeted, igyekeztem ellenőriz-
tetni veled magam, nehogy hazugságon kapjam magamat, nehogy túlszépít-
sem, túlromantizáljam, túl ne toljam, nehogy én maradjak a legényanya. Mi 
a frászkarikát csinálok mostantól? Erre nem is gondolt az az áldott jó szíved, 
mikor méltóztatott felrobbanni, és a semmibe, abba rohadt nagy örökkévaló-
ba ellopni az én meg a te közös, egymást kiegészítő emlékezetét? Nem rohadt 
szív, erre nem gondol, csak rögbe fúl. Hogy lehajoltál egy kósza, szürke szárú 
dudvát kitépni, de annak beszakadt a gyökere, hát még jobban lehajoltál, és 
akkor elindult a tavalyi hízó, nehéz szalonnájával, meg a margarinokkal ne-
velt vérrög, és három másodperc alatt felrobbantotta a bal kamrát. Hogy ülve 
maradj azon a helyen, hol véged ért, és nézd a tájat, a kora estét, a már lombba 
szakadt és jégverte kis meggyfát, amit tavaly ültettél, s azt tervezted, majd házi 
konyakos meggyet gyártasz, és nekem azt küldesz születésnapomra, mert azt 
én oly nagyon szeretem. Szerettem volna! Biztosan! Egy szemet sem hagyott 
rajta a jégverés. Vagy éppen egyet. Abban gyönyörködhettél még. Meg a kék-
ben, a sárgából zöldre átváltott repceföldben, a zúgó arany rózsabogárban, 
a részeg darázsban, amely búzával érő, korai körtétől döng bolondul, s repül 
neki a pléhkerítés pirosának. Szeretném hinni, hogy ezeket láttad, de nem tu-
dom. A mentőorvos azt mondta a párodnak, nem szenvedtél, egy pillanat volt 
az egész. Egy pillanat a teremtésben nem sok, hozzászámítva több lehet a min-
den, leszámítva most már sosem lesz egész. Parány hibája lesz a tökéletesnek. 
Te hiányod. Jóember!

Még ilyesmit írtál nekem utoljára: „Tempora mutantur et nos mutamur in 
illis”, vagyis: Az idők változnak, és mi változunk velük. De hát mennyire igaz, 
csak mostantól nincs már többes szám. Egyedül hallgatom tenger mormolá-
sát, mint az a jó Zágoni Mikes Kelemen. Erre is emlékszem: „Tempus omnium 
explorator”, azaz a legjobb orvosság az idő! Nos, ez majd kilátszik. Ott vagyok, 
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hol óhajtottam lenni, mondhatom, a világ végén, vagy másképpen, a világ kezdetén. In-
nen minden este megnézem a Dél Keresztjét, amit te sose láthattál, csak a csillagászati 
térképeken mutattad nekem, milyen szép és fényes égi jelenség ez. Országok zászlaját, 
karpaszományokat, bélyeget díszít a képe. Hogy jó messze vagyok, ha látom? Mihez 
képest, Hermanom, mihez képest? Hozzád képest én sehol, hiszen te, ha akarod, meg is 
kerülöd egy gondolat ideje alatt az egész csillagképet, ami pedig ugyan messzi van. Iga-
zad volt, ha az idő engedi, minden nap megnézem. Ne irigyelj, nem egy nagy buli az eget 
bámulni, New York-kórod, azaz idült nyakfájásod van tőle egy bizonyos idő után, ami 
felettébb kellemetlen, ráadásul a helyi lakosság, akik befogadnak, azt véli hinni rólad, 
holdkóros vagy, esetleg egyéb agybaj kerülget. Szóval nézhetem én nappal ezt a boldog 
kék eget, a mindig mozgó partot, a vén vizet, amely annyi kalandnak helyszíne, nem ér 
az egész már semmit. Te dezertőr! Így, hogy már itt hagytál, hogy nincs kivel megoszta-
nom az élményt, nem is érdekes, és már nem is lesz érdekes soha annyira az egész, mint 
azelőtt. Dél Keresztje, anyám kínja, sárga, mérgezett sajtnak látszó Hold, veres Jupiter, 
renyhe csillámlású Vénusz, tőlem aztán ragyoghat! Te biztos jobban érezed mindet. 
Vagy sehogy. Van itt egy vén kalóz, fogatlan, hatvan évet a tengeren élő vadember, aki 
a mi fővárosunkból származik. Azt hitte, soha nem fog már a saját nyelvén beszélni. 
Akkor szólított meg, amikor a múlásod hírét hozó üzenetet olvastam éppen, és hango-
san szidni kezdtem az örökkévaló, a mindenható és a mindörökké fogalmakat. Barna 
szájával szívta a csibukját, dőlt belőle a mariska füstje, figyelmesen meghallgatott, majd 
enyhén röhögött rajtam, és vállon veregetett, megköszönve ízes anyanyelve rég hallott 
szófordulatait, melyekkel halálhíredet a mozgó partnak, a pillanatnyilag idegesítően bé-
kés kék színű égnek, a kókuszháncs papucsomba álladóan belemászó homoknak, meg 
a morgó víznek a tudtára adtam. Míg csorgó nyálát törölgette, azzal nyugtatott, nincs 
semmi túlvilág, meg egyéb ilyenek, aki meghal, azt megeszik a halak, és kész. És rög-
vest megnyugodtam ettől. Mert tudom, míg én vagyok, te is vagy. Lehetsz. Mostantól 
együtt ülünk majd ki a kis sziget egyetlen kikötőjének sirályszaros mólójára, hogy he-
tente egyszer megvárjuk a kiránduló- és ellátóhajót. Jönnek a turisták ezek után is, ide, 
a paradicsomba, ahol én most pálinkát mérek, olykor napolajat permetezek a strandon, 
meg koktélokat kevergetek tökmodern, amerikai hűtőgépekkel felszerelt bodegámban, 
amit a húsz év külföldi munka, jól szituált vén német fószerok seggtörlésével, keszon-
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munkákkal, meg egyéb egészségre igen ártalmas tevékenységekkel szerzett, 
spórolt pénzemből vettem itt, az isten háta előtt, azaz, a köldökénél. Innen 
írom utoljára, vigyázz Herman, a gyilkos meleg a mi korunkban nem tesz 
jót, ne menj a napra azzal a bárói úri képeddel, te! 

Jelentem még neked, hogy mint azt kívántam, a part mindig mozog, az 
ég bolondul kék, az éjjelek pedig rejtelmesen pállott álmokat hoznak, ha 
éppen sokat iszom. Nem tudok hazamenni, amikor elköszöntik azt a vacak 
szerkezetet, ami idő előtt felmondta a szolgálatot, és soha többé nem moz-
gatja már meg a kezed, hogy levelet írj nekem, és nem bolygat meg a fe-
jedben olyan emléket, amire én abszolút másképpen, vagy netán sehogyan 
nem emlékszem. Egy dolgot megígérek neked, aznap kimegyek az óceánra, 
és kint is alszom, ha nem lesz vihar éppen. Huncut vagy, képes vagy ezt elin-
tézni, most meg már ráadásul kompetenciád is van hozzá. Szóval kimegyek 
a vízre, nem messze, jó mérföldre, mint a halászok, ledobom a vasmacskát, 
és egész éjjel azt a rohadt Dél Keresztje csillagképet fogom bámulni, míg el 
nem alszom a tőled kapott, hétdecinyi, saját kertedből való szilvapálinkád-
tól. Sajtot, kenyeret, halat, kókuszt eszek még, meg vizet is iszom, forrásvi-
zet, fogam közt ki- s befolyatva, ahogy azt mindig együtt csináltuk, mikor 
a hegyekben a jéghideg forrásvizet ittuk. A vidék, ahol éltünk, elfeleződött, 
Félvidék lesz immár. Félek, én is elfeleződtem. Ha van túloldal, akkor légy 
szíves, olykor üzenj! Ne szólj be most, jó! Elkapott valami, és most szirupos 
leszek. Írj a hullámok hátára, a szivárványra, írj a likőrökben lassan úszó 
buborékokra, írj a pálmák közt suttogó majmok hátára jeleket, hogy mégis 
van. Hogy legalább elhiggyem, volt. Voltunk. Voltál. Vagyok. Mi frászt le-
hetne még írni? Félvidéki lettem, általad üdvözlöm az otthoni port. Proszit! 
Mivel a levegőt nem lehet megölelni, így hát csak gondol Veled Fridolinod.
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Én bevádoló vagyok. Én jöttem ellopni a te férjed. Én jöttem ellopni a te szociá-
lisjuttatások. Én nem dolgozni.

Én ülök othon és ellátok az én és az én férjem gyerekekjeit és  elmegyek 
a boltban és nézelődök és vásárolgatok holmikot. A gyerekekvel megyek ki 
gyakran sétállni  vagy szép parkba, vagy tengerpartba, amiket a gyerekek és én 
szeretek, mert a mi országunkban egyáltanál nincs tenger. Néha megyek tajba és 
mások irdákba, amikben leintézek pénszt és életdolgokot és problémákot. Néha 
egymásbabomlunk mások bevádolókval is a mi országunkból és a velünk szom-
széd országból, mert ők beszélik azt a nyelv, amit én megértek, vagyis mi mind 
szabadon lehet beszélni például gyerekekről, férfiakről, szoctámról, pénszről és 
mások problémákról és általlában a mi életünkről Finnországban, ami erőssen 
különnőzőbb a mi életünknél hazánkban, és bisztositthalak titeket, hogy az sem 
ollyan könyű és egyszerü és máskülömben szuper, ahogy tanál valakik gondol-
hatytyák. 

Azomban én nem tartozok azok a bevádolók nők és férfiak közzé, akik 
csak nyavalyog és siránkozik egyfojtában. Én optimista vagyok, ezért költösz-
tem Finnországba, hapár nem minden rózsaszin. Én megpróbálok felolvasztani 
magamat Finnországba és aznak népébe, ezért szorgalmasan tanulok a finnek 
nyelvét. Amikor depressziós vagyok és bússzomor, leidézek egy történetet, ami 
mindig megerőssit engem, hogy higygyek és reméljek saját magamban, az alkal-
mazkodóképességemben az új finn környezetbe, és az enyém lehetőségek sike-
rülnek és megvalósítom itt magam. Most elmesélek ezt a történetet nektek is. Ez 
egy mitikus rege a bevádolóknak a merésseggéről és szívósságáról, ami a törté-
net nagy, hapár pillantra boldog hősét eredményeszte, aki ahogy a mi hazánk-
ban normális, magábólértetődően férfi.  

Pal’o Oškvarok élete Muránska Dlhá Lúkában már hosszú ideje holtpontra jutott. 
A közeli kisvárosban nem talált munkát, a művelt férfinak ugyanakkor nem fű-

iGazi, hamisítatlan 
beVándOrlóblues

alexandra salmela
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lött a foga a mezei munkához sem szülőfalujában. A kiábrándult férfi szülőhelyének 
egyetlen éttermében próbált életörömre lelni, végül azonban, miután igazságtalanul 
kiutasították, saját tornácára szorult, magánya belenőtt és sötét gondolatok fogsá-
gában rekedt. Öreganyja búsult, búslakodott, ahányszor pillantása a verandán he-
verő szerencsétlen Pal’o életképtelen testének roncsaira esett. Megpróbált mindent, 
fenyegette és kérlelte, ütötte és ölelte, de sehogy sem bírt segíteni Pal’on. Nagyot 
sóhajtott, és elment megboronálni a földet, lekaszálni a kaszálót, megfejni a tehenet. 
Pal’o meg se moccant, ha eszébe jutott is, nem bírt kiugrani a korhadt karosszékből 
a tornácon, rohanni segíteni imádott öreganyjának. Amikor az öreg kilehelte a lel-
két, Pal’o egyedül maradt. Csüggedten elmélkedett, töprengett. 

– Neeem, nincs ebben a faluban má’ semmi a magunkfajtáknak. A szegénység 
kiüti a ház oldalát, senki se segít, a szomszédok csupa rosszakarók. Nyomorú élet. 
E’megyek én, városra, más országokba. E’megyek én, akár külföldre. Amerikááába!

Így döntött Pal’o Oškvarok. Ahogy ősapja száz évvel azelőtt, ő is pénzzé tette 
kicsinyke jussát, és útnak eredt, Amerika felé. 

(Itt jelezni szeretném, hogy az imént nem csak a nyelvi-, de a stílushatárokat is fe-
szegettem. Ahogy egyesek talán maguktól is észrevették, kihasználtam a realista regény 
és a népábrázolás eszközeit, mint például a szokatlan szórend, a régi szavak és a falusi 
miliő, amelyek szerintem kiemelik Pal’o Oškvarok történetének mitikusságát. A szóban 
forgó eszközöket a továbbiakban kifigurázom, és ráadásul még egy csipet iróniával is 
élek. Emlékeztetnék, hogy én magam nem így beszélek a magánéletemben.)

A cudar és veszélyes hajóút után hősünk, Pal’o Oškvarok, október tizenkettedik 
napján szárazföldre lépett (Az Úr éve minket nem különösebben érdekel, nem is em-
lékszem egészen pontosan, mivel ez egy mitikus történet, és mint ilyen, mitikus időben 
is játszódik. Mindenestre a nap október 12-re esett.), és ez arra késztette Pal’ot, hogy 
párhuzamot vonjon önmaga és egy másik nagy kalandor között: 

– Juhúú, ahogy az a Robinzooon! – kurjantotta boldogan. – Ez egyértelmű jele 
annak, hogy Amerika-utam nagy sikerekkel kecsegtet engem!

99



Széles mosollyal a képén, csekélyke vagyonával és bőséges elemózsiát tartalmazó vá-
szonbatyujával a hátán állt a fiatal emigráns a kikötő molóján.

– Hahóóóóóóóóóóóó! – kiáltotta a helybélieknek, a színes, hangyamód nyüzsgő em-
bertömegnek. Senki sem felelt. 

– Hahóóóóóóóóóóóó! – kiáltotta a kikötő helyi faunájának, elsősorban a sirályoknak 
és a tubicáknak, jóllehet néhány patkány is vidáman játszadozott a csatornanyílás közelé-
ben. Egyetlen élőlény sem reagált üdvözlésére. 

– Hahhhhóóóóóóóóóóóóóóó! – kiáltotta Pal’o harmadszorra hangosabban, mint ko-
rábban. Aggódni kezdett, hogy a hangereje lecsökkent a hatalmas, akár még hat emelet 
magas amerikai felhőkarcolók közepette, s nem ér el a helybeli emberek és állatok füléig. 

– Menjünk gyorsan odébb, aranyom. Megint valami zavart elméjű iszákos háborgatja 
a járókelőket… – mormolta egy idegesnek tűnő emberanya, magával vonszolván kíváncsi 
gyerekét, igyekezvén a lehető legtávolabb kerülni üvöltöző hősünktől.

– Fújj, hogy nem szégyelli magát, fényes nappal és ilyen állapotban – sopánkodott egy 
elhaladó öregasszony.

– Inkább mennél dolgozni, te kölyök! – lengette meg botját Pal’o arca előtt az öregasz-
szony gavallérja. 

– He? – kérdezte Pal’o meglepettségében zavartan, és minden joggal, mert egy szót 
sem értett, és különben is, ő nem volt semmilyen kölyök, hanem egy negyvenéves óriás-
termetű férfiember. 

– Kibaszott hippi! – röhögött érdes hangon egy közeli padon ülő részeg. – Bassza meg, 
micsoda gönc… – köpött  Pal’o gyönyörű gömöri népviselete felé.

– Ki-bbbaszott hip-pi! – vidult fel Pal’o, aki már majdnem elveszítette új hazájának 
lakosaiba és vendégszeretetébe vetett reményét. –  Ja – Palo Oškvarok. I. Ich – mutatko-
zott be. És mert a nyelvismerete különösen szerény volt, nem tudott mást, mint vidáman 
hozzátenni: – Ne zdarovie!

– Ezek a ruszkik – fintorította el az orrát egy tovahaladó hölgy, az alkesz arca viszont 
felragyogott. 

Naiv hősünk így keveredett rossz társaságba, és ezzel együtt kétes helyekre és ügyekbe. 
Sok új barátot szerzett, és elveszítette megspórolt pénzének nagy részét. Ami pedig a leg-
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fontosabb, hirtelen megértette, hogy az ország, ahová ő olyan optimistán érkezett, nem 
a vágyott Amerika, az álmok valóraváltója volt... De azt hiszem, muszáj ennek az idő-
szaknak az eseményeit részletesebben lefestenem. Így történt: 

Pal’o az alkesz mellett üldögélt a padon, s kérdezés nélkül kortyolgatott annak ita-
lából. Az alkesz először feldühödött, és fel akarta képelni a pimasz tolvajt, de Pal’o ra-
gyogó arca és az üvegben lévő szlovákiai eredetű házipálinka a kezében megállították, 
és arra késztették, hogy megváltoztassa vélekedését az idegenről. Nemsokára testvérek-
ként iszogattak, és úgy fecserésztek, mintha ősidők óta barátok lennének. Pal’onak vilá-
gossá vált, hogy barátja nem amolyan lecsúszott alkoholista, hanem Jaska, akinek saját 
egy-szoba-konyhája volt, és munkahelye a város könyvtárában, akkortájt csak hosszú 
futamidejű betegszabadságon volt. Pal’o pedig kézzel-lábbal elmagyarázta Jaskának, 
hogy neki semmije nincs, mert eladta a kunyhóját és a tehenét, a szülőfalujában pedig 
egyébként sem akadtak művelt férfival hasonszőrűek, akiket barátjának mondhatott vol-
na. Semmije nem volt, csak némi pénze életének újrakezdéséhez. Jaska épp ellenkezőleg, 
boldog barát volt, akinek a kis lakása és a munkahelye mellett még több boldog barátja 
volt, akikkel a magányos Pal’ot feltétlenül össze kellett ismertetni. Így döntötték el, hogy 
még nagyobb baráti társaságot keresnek, és elindultak a rossz hírű városnegyed felé.

Megérkezvén egy olcsó bárba, Pal’o elámult, milyen sok barátja, lehet egyetlen em-
bernek. Jaska jelezte nekik, hogy Pal’o az ő rendkívül jó és szeretett barátja, és mint ilyen, 
az ő szeretett és jó barátjuk is. A korsó mellett Pal’o mesélt új barátainak hányattatott 
életéről a félreeső hegyvidéki faluban, és roppant örömét fejezte ki Amerikába költözése 
fölött.

(Ezen a ponton meg kell mondanom, tudatában vagyok annak, hogy minden logika 
szerint, friss emigránsként, Pal’o nem érthette meg a finnt, ugyanakkor az ábrázolt kö-
rökben az emberek valahogy mindig képesek átadni a szükséges információkat, ha nem 
is birtokolják egyáltalán a kérdéses nyelvet. Mindenesetre én finnül írom ezt a jelenetet, s 
csak azt állítom, hogy ez az én művészi szabadságomban áll.)

– Milyen kibaszott Amerikába? – hördült fel a nagy szakállas.
– Kibaszott Amerika – köpte be a férfi kinézetű nő gyűlölettel a kérdéses ország iránt.
– Az ürge azt hiszi, Amerikában van – röhögött a kis növésű férfi, aki kizárólag kávét 

ivott, egyik cigit gyújtotta a másik után, és mesterien biliárdozott.
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– A pokolba, Jaska, milyen retardált seggfejt hoztál ide? – tudakolta a férfi kinézetű nő. 
– Jó cimbi ez – védte Jaska Pal’ot, aki próbált valamit kihámozni a beszélgetésből. – Ez 

itt Finnország. Finland – magyarázta Jaska barátságosan.
– Finnország. Finland. A kurvaistenit! – vigyorgott a szakállas. 
Pal’o Oškvarok elképedt. Finnország. Finland. A kurvaistenit. Hogy a francba került ő 

ide, amikor Amerika volt a célja?
– Kurva – mondta ékes anyanyelvén. – Suomi. Finland… A kurvaistenit!
– A picsába! – gurult dühbe a hímnő. – Finnország ezerszer jobb ország, mint a te 

Amerikád. Amerika egy nagy kalap szar.
– Azért Finnország is elég szar, de mégis sokkal jobb hely, mint a Jú-Essz-Éj – tette 

hozzá Jaska.
– Minden ország szar, toldotta meg a szakállas. – Nincs köztük semmi különbség. 
Pal’o nem tudta megítélni ennek az információnak az igazságértékét, mert ő maga még 

sosem lépte át saját megyeszékhelyének a határát. Mindenesetre nagyon megkedvelte az 
új cimboráit, ezért elhatározta, elfelejti az amerikai álmot és Finnországban kezd új életet.

(Most előreugrom kicsit a történetben, mert senki sem tudja megmondani, hogy ezt az esz-
mecserét követően mi történt, habár a mi férfiaink hónapokkal a kocsmai események után 
vad történeteket meséltek egy hosszúra nyúló tivornyáról, duhajkodásokról és buja kalandok-
ról. Azonban ezek a történetek homályosak, nélkülöznek minden komolyabb alapot. Az igaz, 
hogy bizonyos idő után Pal’o Oškvarok a parkban ébredt egy bokor alatt, és megállapította, 
hogy a gyönyörű útiruhája csúnyán összekoszolódott, az elemózsiás batyuja a váltás ruhával 
eltűnt, az erszénye pedig üres. A cselekmény ilyetén alakulása egyébként tipikus a naiv falusi 
legény első nagyvárosban tett látogatásáról szóló mesékben. Ez is bizonyítja Pal’o Oškvarok 
történetének hétköznapiságát. De most folytatom a történetet:)

Pal’o mepróbált visszaemlékezni arra, hogy mit csinált, próbálta megkeresni a környéken 
a vagyonát, ismét megpróbált visszaemlékezni arra, hogy mit csinált, és a társaira, majd 
újra keresgélt – eredménytelenül. Aztán szitkozódott és sírt, sírt és szitkozódott. Arra em-
lékezett, hogy egy szakállas azt állította, minden ország szar.  

– Így is van, de ez a Finnország a legszarabb az egész közül – gondolta borúsan. Aztán 
összeszedte magát és elindult a közelében lévő kocsma felé, azt remélve, hogy megtalálja, és 
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esetleg felismeri a barátait. Csodák csodája, így is történt. A kocsmapultnál a terebé-
lyes hímnő ült reggeli sörét iszogatva.

– Helló! – köszönt Paľo, és már elképzelte, ahogy fény derül mindenre, és a vagyo-
na csakhamar rálel a gazdájához visszavezető útra.

– Mi va’? – mordult oda a hímnő.
–  Combi! – kiáltott fel Pal’o boldogan, és a nő felé vetette magát, próbálván átö-

lelni. 
– Mi a fasz? – kiáltott fel a hímnő nevetségesen magas hangon. 
– Mi a szitu, Marja? – kérdezte a csapos.
– Ez a féleszű alkesz meg akar erőszakolni! – sivította a Marja nevű hímnő.
Ekkor a csapos dühbe gurult, megragadta a karjánál fogva a hosszú ivászattól le-

gyengült Paľot, és kegyetlenül kihajította, bármilyen szívbemarkolóan is kért hősünk 
segítséget az éppen a vécéről jövő Jaskától. 

– Menjetek a pokolba, kibaszott szoctámosok, niggerek és a többi jöttment – fe-
nyegetőzött a hímrozmárnő, majd kortyintott egy nagyot, böffentett és köszönetet 
mondott védelmezőjének: – Kösz, Abu.

(Erről eszembe jut a Hírnegyed ingyenes újság egyik szerfelett színvonlas cikke. A szerző 
megállapítja, hogy a finn labdarúgásnak nincs jövője a külföldi hátterű- és bevándorló 
játékosok nélkül. Ennek igaznak kell lennie, hiszen Svédország csapatában is vannak 
külföldi származásúak, akik ráadásul az ország elit játékosai közé tartoznak. Másfelől 
a Százas ingyenes újságban egy illető „Miért” nicknévvel azon sajnálkozik, hogy a be-
vándorlók legyenek bármennyire is magasan képzettek, beszéljenek akárhány nyelven, 
akkor sem kapnak rendes munkát Finnországban. Nem is tudom, példának okáért én 
ismerek egy olasz szociológust, aki valamelyik étteremben mosogat, amúgy egyáltalán 
nem tud finnül, angolul is elfelejtett itt északon, és ráadásul még kommunista is. Akad-
nak olyan ismerőseim, akik azon sopánkodnak, mennyire igazságtalan, hogy minden-
féle kurd művészek és szenegáli orvosok pizzát sütnek és kebabot csavarnak, de hát mit 
lehessen tenni, amikor az ő nyelvtudásuk is bizonyára elég hiányos, ilyen esetben nem 
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is csinálhatnak mást. Nyelvében él a nemzet, vagy hogy is van ez, mondom én. De vissza a törté-
nethez:)

Így maradt Pal’o Oškvarok egyedül az idegen országban vagyon és barátok nélkül. Kiéhezetten 
vánszorgott az utcán, és kétségbeesett haragja nőttön-nőtt. Hirtelen az egyik mellékutcában 
észrevett egy rozsdás furgont hazájának rendszámtáblájával. A furgon oldalajtaja nyitva volt, és 
nyolc falatozó építőmunkás ült benne. 

– Fiúk! Segítség! Kegyelem! – üvöltötte Pal’o, és térdre esett az autó előtt. A nyolc ebédelő 
munkás abbahagyta vajas kenyerének a rágcsálását, és bámulva fordult a furcsa szerzet felé.

(A következő beszélgetés a valóságban szlovák nyelven folyt, az érthetőség kedvéért mégis úgy 
döntöttem, hogy lefordítom finnre, ami szerintem az olvasóhoz közelebb áll, habár az általam vá-
lasztott stílus talán az eredeti nyelv használatát követelné meg. De ilyen problémák állandóan fel-
merülnek, amikor az ember multikulturális miliőről ír.) 

– Segítsetek rajtam, semmim nincs, mindenemet elvesztettem! Véletlen jöttem ide, pedig 
Amerikát céloztam meg, erősen igyekeztem munkát taláni, de akko’ engemet tivornyázásra 
kényszerítettek a helybéli tolvajbandával és szeszkazánokkal, és ők mindent elloptak töllem, 
basszák meg, miindent teljesen –

–  A picsába, mekkora igazságtalanság – dünnyögte egy nagy barnás fickó, kezet nyújtott és 
harapott egy nagy falatot a kenyérből. – S ezek a faszfejek még tőlünk, kelet-európaiaktól félnek 
– sopánkodott a falatját majszolgatva. 

(Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, ahogyan egyes bevándorló honfitársaink folyton arra 
hívják fel a figyelmet, hogy Finnország fővárosa, Helsinki, a keleti 24°56´15˝ hosszúsági foknál, míg 
Szlovákia fővárosa, Pozsony a 17°06´46˝ keleti hosszúsági foknál található. Vagyis a kelet-európai 
főváros, Pozsony szerintük 7°49´69˝ fokkal nyugatabbra fekszik, mint a nyugatinak tartott Helsin-
ki. Ráadásul ezek a „hazafiak” azt híresztelik, hogy Pozsonyban olaszabb a kávé és csehebb a sör. De 
szerencsére csak azok nyavalyognak így minduntalan, akik – ellentétben velem – nem értik, hogy itt 
nem földrajzi, hanem szellemi értelemben vett nyugatiságról van szó.)

– Gyerünk, mondjuk el a főnöknek. Tartsunk hosszabb szünetet, és kerítsük elé azokat a fa-
szikat – javasolta egy aligha nagykorú fiú, és dühödten rágyújtott. 

– Azokat már nem találjátok meg – sóhajtotta Pal’o.
A fickók elcsendesültek, és töprengeni kezdtek.
– De itt drágaság van – mondta nemsokára a nagydarab barna.
– Hm – jelezte Pal’o, hogy azonos véleményen van.
– Tallinba járunk vásárolni. Autóval olcsón kijön. Mindig két hétre veszünk élelmet – foly-

tatta a nagydarab barna. 
– Hm – fejezte ki Pal’o, hogy követi a dolgot.
– Nem tart olyan sokat hajóval – közölte a nagydarab barna, és hozzátette: – Neked is megér-

né Észtből venni ételt. Sokkal olcsóbb, mint itt. 
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– A picsába, megtaláljuk azokat, s úgy elverjük, mint szódás a lovát – kiáltott fel a siheder 
fiú dacosan.

– Szóljunk a főnöknek. Ő tudja, mit kéne csinálni – támogatta megfontoltan egy koroso-
dó a pacifistább vonalat. 

– Bár elég jó a fizetésünk – folytatta a barna óriás – mégis Észtbe járunk át beszerezni 
a kaját. Ott lényegesen olcsóbb.

– Mennyi fizut kaptok? – kérdezte Pal’o, akiben igazi érdeklődés kezdett ébredezni. 
– Hát, úgy négyezret – válaszolta a siheder.
Pal’o elgondolkodott. Nem akart ő építőmunkás lenni, hisz neki megvolt a szakközépje. 

Ugyanakkor tisztában volt bizonytalan helyzetével. Idegen országban tartózkodott, amely-
nek nem beszélte a nyelvét. Az igazat megvallva  csak anyanyelvének és minimális túlélő 
englisnek volt birtokában. Pénze semmi. Éhezett. Olyan éhes volt, hogy még egy tallini bevá-
sárlóút a rozsdás furgonnal sem hozhatott volna rá nagyobb szégyent. És a négyezer kétség 
kívül jól hangzott. Százhúszezer korona, számolgatta Pal’o, és a szeme mohón csillant fel. 

– Idejő az a ti főnökötök? – tudakolta.
– No, oszt, mért? – kérdezte a lustálkodó barna meglepetten.
– No, gondoltam, megkérdem, vóna-e nekem munka – válaszolta Pal’o vontatottan, el-

képzelve, milyen jó dolga lesz az új munkatársai körében. 
– Ej, persze, hogy vóna! – kurjantott a nagydarab barna munkás vidám hangon. – Egy 

leszel közülünk! 
– Isten hozott, Isten hozott – mormolta csendesen az idősebb fickó a furgon sarkából.
– Nincs ezzel semmi probléma. Megmondjuk a főnöknek, hogy új fiú jött, na, persze, 

hogy megörül, amikor új fiúkra állandóan szükség van, így van-e, amikor gyorsan kell épít-
kezni, ha egyszer itt olyan rövid a nyár. S akkor rögtön munkára, egy hónap múlva pedig 
négyezer a kézbe – magyarázta a kisfőnökszerű haver fellelkesülve a lehetőségtől, hogy ma-
gyarázhat valakinek.

– Nektek akkor négyezer marad kézben? – kérdezte Pal’o csodálkozva.
– Azért éppen nem egészen négy, ki kell fizetni a szállást és az ételt, s akkor még kicsi 

juttatás az ügynökségnek, amelyik az adót s az ilyeneket intézi nekünk. Na, de majdnem 
négyezer – folytatódott a magyarázat, de Pal’o nem figyelt már, azt számolgatta, mennyi pénz 
jut egy évre, ha sikerül megspórolnia fizetésének legalább a felét. Huszonnégyezer euró. Hét-
százhúszezer korona. Persze, hogy megéri, még ha kell is dolgozni. 
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Így lett a bevádoló Pal’o Oškvarokból gastarbeiter Pal’o Oškvarok. Legalábbis egy kis időre.

(Most pedig egy drámai vágás következik, vagyis átugrom az unalmas részeket, néhány mon-
datba sűrítve azokat. Másképp túl hosszú lenne, senki se bírná végigolvasni és tanulság nélkül 
maradna.)

A főnök értelmes ember volt, akivel Pal’o gyorsan megegyezett leendő munkájáról és fizeté-
séről. Azután begyömöszölte magát az új kollégáival tömve levő rozsdaautóba, amely rögtön 
elindult Vantaa sötét rengetegje felé. Az erdő közepén, de mégis elég közel az autópályához új 
település épült, jó minőségű lakóhelyekkel emberi áron, lehetett olvasni az információs táblán 
a kapu előterében. Ezen a munkaterületen gürcölt Pal’o Oškvarok harminc napot, aztán jött 
az elszámolás. Pal’o keze remegett, amikor átvette a főnöktől a fehér borítékot és aláírta az át-
vételi elismervényt. Arra gondolt, milyen érzés is ennyi pénzt fogni a markában. De az álom 
lidércnyomássá változott, amikor kinyitotta a borítékot és csak hétszáznyolcvan eurót számolt. 
Pal’onak már annyi viszontagságban és igazságtalanságban volt része az utóbbi időben, hogy 
majd felrobbant a dühtől. 

– Mi a fészkes fene ez? – üvöltötte a főnök irodaként funkcionáló lakókocsijában. – Hol van 
a fizetésem? Ebből hiányzik háromezerkétszázhúsz euró! Hol a lófaszba van?  

A főnök nyugodt maradt. Neki ott volt támaszként a nagydarab barna és egy kisebbecske, 
de erősen szívós fajta. És mindent meg tudott magyarázni meg igazolni:

– Ezer euró a szállásért, ezer euró az ügynökségnek, háromszáz az ételre, ötszáz a szállítá-
sért Szlovákiából a munkahelyre, és négyszáz a kezelési költség. Ja és húsz euró a meleg vízre 
– sorolta a főnök Pal’onak. 

– Mi a pokol? – bődült el Pal’o. – Ezer a szaros priccsért, ezer pedig valami nem létező 
ügynökségnek, és mi a fasz az a kezelési költség? Ételt különben is Tallinban veszünk magunk-
nak, meleg vizet se találni itt sehol, és ötszáz a fuvarért Szlovákiából röhejes, amikor mindenki 
tudja, hogy Helsinkiből jöttem veletek!

– Khm, khm – köszörülte meg a torkát a főnök. – Én persze nem emlékszem egészen pon-
tosan a te esetedre, rengeteg munkavállalóról kell gondoskodnom. Ezen a papíron azonban azt 
írja, hogy velük utaztál, és elfogadtad a többi feltételt és költséget is.  

– Nem fogadtam el, a pokolba! – ordította Pal’o elvörösödve. –  Csalással vádollak titeket!
– Senki nem csapott be itt senkit. Te magad írtad alá a munkaszerződést – mosolygott 

a főnök.



– A picsába – mondta Paľo, és az összegyűrt papírdarabot bámulta, amit annak jeléül 
írt alá, hogy egyetért a fizetésével. Ahogy mindenki más is.  – Megint átvertek. A kisem-
bereket mindig csak átverik – állapította meg keserűen, és az erdő felé indult, messzire 
a szélhámos főnöktől, az együgyű munkásoktól, az egész hely poklától. 

(Ez eszembe juttat egy cikket, amiben egy hozzáértő beruházó újságíró bizonygatja a hi-
tetlen tamásoknak, hogy az országunk hihetetlen fellendülő szakaszban van és az életszín-
vonal folyamatosan éles ívben növekszik, aminek köszönhetően a korábban kivándoroltak 
csapatostul térnek vissza az anyaföldre. Elhiszem az újságíró állította dolgokat, és ezért 
is ajánlanám a megszámlálhatatlan szerencsétlen bevándorló fivéremnek és nővéremnek 
a hazatérést, hogy a szoctámon való élősködésével ne szennyezze be az adófizetők, az állam-
polgárságot itt már megszerzettek hírnevét.  Idecsatolom a szóban forgó cikket, és remélem, 
hogy ihletet és pozitív energiát merítenek belőle a hazatéréséhez.) 

Vissza a paradicsomba!
Szlovákia gazdasága élesen felívelőben van. Szlovákia tizenkilenc százalékos egykulcsos 
adója vonzza a külföldi befektetőket: ázsiai és nyugat-európai cégek egyaránt ostromolják 
az országot, diktálván a játékszabályokat a szlovákoknak, és ők engedelmeskedvén enged-
nek az új, együttműködő partnerek fölötti örömükben. Egy rendkívül kétes és előnytelen 
szerződés az egyik óriáscéggel egyes kritikusokat arra késztetett, hogy a SlovaKia új ne-
vet adják az országnak. Vidéken a szegény népnek munkát adó gyárak, városon pedig 
a bájos törpe üveg felhőkarcolók terjeszkednek. A nép viszonylag jól megvan, autókázik, 
shoppingol, hízik és a folyamatosan javuló életszínvonal visszacsalogatja azokat a szlová-
kokat is, akik már évekkel korábban elmentek a jobb élet és fizetés reményében a hagyo-
mányosan kapitalista országokba. 

– A külföldi munkavállalás már nem éri meg – állapítja meg a Nagy-Britanniából ép-
pen hazatérő Ján Kováčik.

– A font értéke a koronához viszonyítva hatalmasat zuhant, a dollárról nem is beszél-
ve. Az egy euró – harminc korona is teljesen váratlan rekord, sokk a pénzügyi világnak. 
Emlékeztetnünk kell, hogy néhány évvel ezelőtt még egy euróért örömmel fizettünk két-
szer ennyit – értékelte a szlovák korona meglepő erősödését a közgazdász Karol Pizgoň.
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– Külföldön úgy ke’ gürcöllnöd, mint egy igásló, hogy úgy keress, mint a helybéli meló-
sok, a fizetésemelések se nagyon jönnek, s mindenki úgy viselkedik veled, mint egy félke-
gyelművel, lehet akár két egyetemed is. Nem vagyunk mi pestispatkány, a picsába az összes 
nyugati országgal. Haza kellene tán menni, ott szinte jobb pénzt kapsz, és az emberi méltó-
ságod is valahogy megmarad – dühöng a bölcsészet dupla mestere, L’ubica Pyšna, aki öt év 
alatt csinált már mindent Nagy-Britanniában, többek között szedett epret, mosogatott egy 
kínai bisztróban és dolgozott kaszinóban.

– Ej, külföldön vagy túl sok a koldus, vagy kéregetni sem szabad. Elég szar a biznisz. 
S nálunk általában kényelmesen  enyhék a telek az utcai élethez, nem úgy, mint például a ki-
baszott Svéd- vagy Finnországban – csatlakozik a kritikához a külföldön dolgozó Dezider 
Berky-Orgován is. – Menjetek haza. Az otthon az otthon – teszi hozzá könnyes szemmel.”

A szlovákok tehát a szegény, zivataros évszázadok után végre hazatérnek – csapatostul. 
A jobb élet, a magasabb fizetés és főként az emberi méltóság, valamint a megbecsülés remé-
nyében.

(Bár biztos egzisztenciát teremtett bevándorló családanyaként én magam nem gondolkodom 
a hazatérésen, melegen ajánlanám viszont Pal’onak, aki pénz és munka nélkül vánszorgott az 
erdei úton a sötét jövő felé, de legalább az átkozott építkezési területtel ellenkező irányba.)

– Kurva do piči všetko je v riti všetko ako ma ojebali hajzli hnusní zasraní všetci sú to hajzli 
hej a celé Fínsko je na kokot hnusná krakina samé komáre a drahota a zima a tma a vyjebané 
svine tu žijú – káromkodott szíve mélyéből, anyanyelvén káromkodott, és olyan szörnyűsé-
gesen káromkodott, hogy még csak le sem merem fordítani emberi, vagyis a finnek nyelvére. 

(A következő jelenetnek nincs nagyon realisztikus alapja, és a kétkedő személyekben hitetlen-
séget ébreszthet az egész történet iránt, de tudatosan úgy döntöttem, hogy itt a romantikából 
ismert természetszeretet- és közelséget fogom alkalmazni. Tudniillik a szegény diákok gyakran 
találkoztak az erdőben jó útonállókkal, akikkel aztán reggelig mulattak a tábortűz körül, és 
mivel Pal’o története is eléggé romantikus, vele is hasonló történik, bár persze ő nem volt diák. 
A biztonság kedvéért újra emlékeztetnék arra, hogy mitikus történetről van szó, és ahogy mind-
annyian tudjuk, megesik néha a legendákban, hogy természetfölötti dolgok történnek:)
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Az út mellett vidám társaság ült farönkökön, egzotikus ételt eszegetve, pezsgőt iszogatva, 
a művészetről és annak feladatáról beszélgetve jelenlegi társadalmunkban. 

– A művészetnek társadalomkritikusnak kell lennie – jelentette ki valaki. 
– Ez nem elég! Semmi esetre sem elég! – kiáltotta másvalaki ingerülten. – A művészetnek 

egyenesen harcolnia kell a szegényekért és a mellőzöttekért, ki kell vernie a kényelemszerető bur-
zsoázia szemét nem… nem, hanem a hízó világét, úgy, hogy vért hányjon, és abban a kínban 
megértse, hogy milyen igazságtalanságok történnek ezen a földön, nem kellemes távolságban 
tőlünk, Afrikában vagy Ázsiában, hanem a mi hőn szeretett kék-fehér Finnországunkban.

– A mi paradicsomunkban – tette hozzá valaki öklendezve.
– Nicsak, ott jön ennek a farkastársadalomnak egyik áldozata, egy eltiport ember, akiért az 

igaz művészet harcol! – kiáltotta a politizáló művészek közül a legpolitikusabb a földúton ván-
szorgó, káromkodó Pal’ora mutatva. – Miféle igazságtalanságot követett el rajtad a burzsoázia, 
elvtárs? – kérdezte barátságosan.

– Give me beer – nyögte Pal’o Oškvarok, a burzsoázia eltiportja.
– Így hoznak ezek a húgyagyúak az országba szegény külföldieket, akik nincsenek tisztában 

a saját jogaikkal, adnak nekik koldusbért és megfosztják őket minden emberi méltóságtól. Mo-
dern rabszolgák ők, de a mi jobboldalunktól elvakított proletárság őket gyűlöli, nem a valódi 
ellenséget – a finn burzsoáziát – magyarázta elvtársainak a politizáló művészek közül a legpoliti-
kusabb, miközben odanyújtotta a sörösüveget az értéktelen rabszolgának, aki mégis megtartotta 
a nevét – Pal’o Oškvarok.

– Tanks you – méltányolta Pal’o a testvéries cselekedetet.
– Mi volt az, amit az imént énekeltél, elvtárs? – kíváncsiskodott egy fiatal művésznő. – A vi-

selkedésedben tombolt az energia, a hangodban az eljövendő harc ereje…
– He? – kérdezte Pal’o.
– What – you – sing? – fordította le a legpolitikusabb angol eredetű konyhanyelvre.
(Itt újra jeleznem kell, tudatában vagyok annak, hogy Pal’o kisebb és rosszabb angol-, valamint 

finn nyelvtudással rendelkezett annál, ahogy az a következőkben látszani fog. A beszélgetés mégis 
pompásan folyt, mert a művészeknek korlátokat nem ismerő lelkük volt, és ezért ugyanarra a gon-
dolat- és érzelmi hullámhosszra tudtak kerülni hősünkkel, aki a pillanat varázsában majdhogynem 
folyékonyan reagált.)

– I sing? Ááá… I say – minden kibaszott szar – magyarázta Pal’o. A világ szar, Finnország szar, 
a finn szar, a főnök szar, minden szar. Akibaszotthúgyagyúfaszfejűszarok. Én van szegén bevádo-
ló – próbált meg beszélni a nyelvükön, egy második sör reményében.
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– A mi hősönk! – kiáltott fel egy fiatal, igaz, ami igaz, ígéretes művésznő. 
– What – language? – tagolta a legradikálisabb lassú, fülsiketítő hangon.
– I – Szlovákia – jelentette ki Pal’o büszkén.
– Há! – hallatszott egy fiatal, harcra kész férfi hangja. – Egy háborúban álló országból 

importálnak ezek a húgyagyúak olcsó munkaerőt!
– Hogy nem szégyellik, hogy ilyen megátalkodott módon használják ki ezeknek a nyo-

morultaknak a helyzetét – sóhajtott fel egy zömök nőnemű művész könnyes szemmel.
– Szlovénia – óh, milyen szép nyelv. Bjúúútifúúl – language – gyönyörködött Pal’o anya-

nyelvének lágyságában és dallamosságában a legradikálisabb művész.  
– Szlovákia – javította ki Pal’o, és nem zavartatva magát elvett egy harmadik üveg sört is. 
– Jaj, bocsánat, bocsánat – sajnálkozott mindenki, valaki pedig eltökélten dünnyögte: 

Szlovákia – ez megjegyzendő.
– Is – big – war – in – Slovakia? – tudakolta a fiatal művésznő teljes szimpátiával.
– No – válaszolta Pal’o röviden.
– But – you – poor – próbálkozott a fiatal tehetség újra.
– Yees – felelte Pal’o valósághűen. Minden művész mélyen felsóhajtott. Egyeseknek Rio 

favellái jutottak eszébe, mások nádkunyhókat képzeltek el éhező lakókkal. 
– Ez egyedülálló lehetőség számunkra hatni a dolgok állására az újjáélesztett művészettel! 

A mi régóta vágyott és végre megszületett művészi újpolitikánk a legkisebb igazságtalanságot 
sem hagyja elsikkadni! – szövegelt egy régi iskola baloldali művésze. 

– Készítsünk egy bevándorlás-tematikájú multikulturális multimediális előadást! – java-
solta egy fiatal művész tele lelkesedéssel. Mindenkinek jut szerep! Aki se énekelni, se táncolni 
nem tud, az elütheti a jelenetek közötti időt állatokat és fákat játszva.

– Begyűjtünk mindegyik Finnországban lévő bevándorlócsoportból egy-egy képviselőt, 
s aztán azokból állítjuk össze az ensemblunkat – álmodozott a fiatal tehetség.

– Hány fajta lehet belőlük? Hogy elférjenek a színpadon – aggodalmaskodott az egyik 
szkeptikus.

– Pfúj, kommersz jobboldali szar – fejezte ki undorát a legöregebb és legpolitikusabb mű-
vész. – Semmi megashow. Valami sokkal eredetibbet kell csinálni.

– Mit? Mit? Mondd már! – szerették volna tudni a fellelkesült művészek. A régi motoros 
kiélvezte a pillanatot, és amikor a türelmetlen hallgatói elkezdtek vonaglani a kíváncsiságtól, 
kimérten válaszolt: – Blues.
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– Nem egészen értem – bátorkodott beismerni a fiatal tehetség. 
– Bevándorlóblues. Hiteles mondanivaló a sajgó szív mélyéről. Egyedüli fellépőként – itt az 

új művészeti irányzat guruja megállt, hogy biztosra vegye hősünk nevét: Pal’o Ok-várok. Nincs 
szükség semmi másra, csak le kell fordítani a szövegeket csehről finnre. Az érthetőség miatt. 

– I – Szlovákia. No Cseh – jelezte Pal’o.
– Bocsáánat – sajnálkoztak a művészek, egy korosodó nő még a vállát is megsimogatta 

Pal’onak, szomorúan motyogva: sorry sorry. 
– Bluesmant csinálunk belőled. WE – make – bluesman – from – YOU. Yes? – zsírozta le 

a régi motoros az együttműködési megállapodást. 
– Yes – válaszolta a hatodik sört ivó Pal’o barátságosan. 
(Hogy nehogy hibás kép alakuljon ki rólunk, szlovákokról, feltétlenül ki kell hangsúlyoznom, 

hogy nem mindenki ugrana csak úgy hűbele valami állítólagos, homályos kommunista művésze-
ti projektbe, ami egy fenyőerdő közepén kínálja fel magát, és Pal’o is csak a könnyű részegség és 
a mély reménytelenség miatt került ebbe bele.)

– Hujúúúúj – kiáltott fel a fiatal reménység az ünnep tiszteletére, és mások is bátorkodtak 
ösztönzésképpen vállon veregetni Pal’ot, az egyik félrészeg művésznő pedig még egy nyálas csó-
kot is nyomott az arcára. 

– De először azt kell tisztáznunk, hogy miről fogsz énekelni. What – you – sing? – tudakolta 
a harcos művész. 

– Minden kibaszott szar – ismételte Pal’o az egyszer már megadott információt. 
– Yees. But – every word. E-VE-RY – unszolta a művész. 
Pal’o Oškvarok a legjobb képességei szerint megpróbálta lefordítani dühkitörésének rész-

leteit. – A kibaszottkurvaanyját az összes húgyagyú faszfejű tökellütöttnek, Finnország, fasz, 
szúnyogok, drága, sötét, hideg, minden sötét alak itt él. 

És a megértő művészek teljes mértékben megértették, mit akart Pal’o kifejezni.
– Az ördögbe! Az istenit! Minden oda, minden! Hogy átvágtak engem, jaj, azok a faszfejek! 

Mindenki faszfej, igen, mindenki, és Finnország egy elbaszott faszország, ahol nincs más, csak 
szúnyogok és túlárazott holmik, ahol az örök sötétségben és hidegben csak kibaszott disznók 
élnek. A picsába mindennel!

– Hmmm – töprengett a fiatal tehetség. – Nincs benne talán túl sok szitokszó?
– Nem gond. Kibippeljük azokat – javasolta valaki.
– Nem marad akkor abból semmi – protestált egy másik.
– Bíp-Bíp blues – viccelődött egy középkorú haspók. 
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– De ez az eredetisége! Az egyszerű ember szóhasználata, az egyszerű ember gondolat-
világa. Nem lehet kihagyni – ordította az öreg radikális elszörnyedve.

– Én sem szeretem a megalkuvásokat, ahhoz a burzsoázia ért – ismerte el a fiatal harcra 
kész művészfiú – csak annyit mondanék, hogy a finnek nem lesznek túl lelkesek, ha valaki, 
a mi országunk szociális juttatásait kérvényező bevándorló, ugyanannak az országnak az 
eredeti lakóit faszfejűeknek hívja. Ezen a részen még dolgozni kell, legalábbis ha el akarjuk 
juttatni ezt a művészeti projektet a Tobozbárénál nagyobb színpadokra. 

– Ez igaz, engem is idegesít kicsit, pedig nyitott gondolkodású baloldali művész vagyok, 
nem pedig valami gyökér paraszt, és nagyon is értem a mi bevándorlóink elleni gyűlölkö-
dést – magyarázta egy berúgott behemót.

A radikális guru nagyon sajnálta a dolgot. Egyfelől megértette, hogy a finnek tűréshatá-
rát nem szabad feszegetni, ha változtatni akarnak a külföldről Finnországba költöző embe-
rekhez való viszonyulásukon. Másfelől Palo Ok-Várok dalainak sajátos művészi ereje szá-
mottevően csökkeni fog, ha kihagynak belőle minden szitokszót és ellenséges provokációt. 
De ekkor  mentő ötlete támadt:

– Van nektek Lengyelországban valamilyen ősi népi hangszeretek? – kiáltotta és ismétel-
te el rögtön angolul is: – You – in  Poland – traditional instrument? 

Pal’o a saját ágyékára pillantott és úgy zavarba jött, hogy emlékeztetni is elfelejtett szlo-
vák eredetére.

–  Instrument. To play. Music – a fiatal tehetség szükségét érezte a kérdés pontosításának.
– Ááá, MUU-ZIK. Ándersztand – vigyorgott Paľo, és elkezdte keményen törni a fejét. – 

Drumbl’a. 
– Mi a fasz? – idegesedett fel egy a mainstreambe pottyant haspók.
– Like wire. Looks like tree. Put to mouth and dangdang with finger – magyarázta Pal’o.
– Jaa. Az az a… az az ukrán hárfa, vagy minek hívják – emlékezett az idősebb művésznő, 

aki korábban járt a Szovjetúnióban.
– Nem jó. Mindenkinek Ukrajna jut majd az eszébe, nem Szlovénia. Az nem nemzeti 

hangszer – tiltotta be a drumbl’at a poltikai radikális ellentmondást nem tűrően.
– Gajdy? – javasolta Pal’o kérdően. – Like goat. Kecske. Csővel – mondta Paľo, és meg-

mutatta, hogyan játszanak a kérdéses hangszeren.
– Duda. Skócia. Messze – sóhajtott a fiatal művész.
– Fujara – ragyogott fel Pal’o arca. – Long pipe. Fasíp. 
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– Furulya? – kérdezte valaki csodálkozva.
– Milyen hosszú? HOW – long? – akarta tudni egy másik.
– Veeery long. Two meter. More – válaszolta Paľo, és kiitta a művészek hátizsákjában 

talált hiányos pálinkás üveget.
(Őszintén be kell vallanom, hogy Pal’o túlzott egy kicsit, a fujara valójában csak plusz-mí-

nusz 1,70 m hosszú, ami azért így is eléggé lehengerlő. A többi információra rá lehet googlizni, 
ahogy én is tettem.)

– Ez a mi szerszámunk! – kurjantotta a fiatal tehetség. 
– Hogyan játszanak rajta?  – csodálkozott az a művésznő, aki járt már a Szovjetúnióban, 

de ott ilyen hangszert nem látott.
– Can – YOU – play? – tudakolta az öreg guru nagyszerű tervekkel teli fejjel.  
– No – felelte Pal’o, és elaludt a rönkön. 
(Legutóbbi észrevételemkor elfelejtettem mondani, hogy a szlovákok általában nem isz-

nak, legalábbis nem mindenki, és semmi esetre sem annyit, hogy olyan helyzetbe jussanak, 
hogy kétes együttműködésre lépjenek az erdőben lézengő baloldali entellektüelekkel vagy 
holtrészegre igyák magukat a fent említett társaság körében. Épp ellenkezőleg, a szlovákok 
mértéktartó emberek, legalábbis azok, akik az én ismerettségi körömhöz tartoznak. De vissza 
a történethez:)

Bárhogy is álljon a dolog, egy hónap múlva Pal’o a kaustineni Folk Music Festival picike 
színpadán, a worldmusic új csillagaként mutatkozott be. A szlovák népviseletén egy I LOVE 
Finnország – pólót viselt. A ruhaegyüttes azt az üzentet közvetítette a közönségnek, hogy 
egy ártalmatlan és alkalmazkodóképes bevándorlóról van szó, aki azért szívből tiszteli szü-
lőhazájának a hagyományait. Pal’o siratószámának az élén tompítottak kicsit a művészek, 
végül pedig úgy döntöttek, hogy felturbózzák exotikus zenével és kirostálnak minden fölös-
leges, a közönséget feltételezhetően sértő szót. A finnszlovák artista Palo Ok-várok hosszú 
fujaráját megtámasztva így énekelt szuggesztíven:

Göröngyös út mentén
Sírva jártam én 
Ez bevádolóblues.
Ó jeeeeeeee!
Ezután nagyon hosszú fujaraszóló következett. Ok-Várok elvarázsolta a közönséget, 

amely majdnem fél órán át tapsolt és fütyült, Pal’o fujarajátékának tökéletlenségeit sem vet-
te észre senki.
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A mi országunk fia, Pal’o Oškvarok nagy sikert ért el új hazájában – a messzi észak Finnorszá-
gában. Worldmusic-csillag lett belőle, a világ igazságtalanságát a szíve mélyéről kiéneklő blues-
man, exotikus megasípon játszó bevándorló pásztor. Az összes szlovákiai bevándorló nagyon 
nagyra értékelte, mindenki elment megnézni az előadásait és szurkolt neki a város parkjaiban 
megrendezett ingyenes kultúrrendezvényeken. Pal’o megbízhatóan játszott fél órán át mindig, 
aztán egy „köszönt” mondott meglengetve a fujarát, és eltűnt a színpadról. Palo Ok-Várokként 
vándorolt Pal’o Finnország fesztiváljairól az ország kultúrrendezvényeire egy egész, ha rövid is, 
de gyönyörű nyáron át. Ősszel még fellépett Helsinkiben, az Esplanade park színpadán. A tél 
beköszöntével már nem tűnt fel, természetesen, hiszen a parkban csak nyári időszakban szer-
veznek rendezvényeket. De a következő évben visszatért játszani az Európa-napokon Szlovákiát 
képviselő pavilon rendezte kultúrblokkba. 

Hétfő volt, reggel tíz óra, és szakadt az eső, a híres név mégis odacsalogatta a szívós szurko-
lótábort, egy nyugdíjas turistapár is megállt hallgatni, és úgy tíz alkesz táncolt és trallázott vadul 
a kora reggeli óra ellenére. Pal’o olyan részeg volt, mint egy albán szamár, és a népviselet-finnpóló 
kombináció helyett kopott farmert és egy meglehetősen mocskos steppelt kabátot viselt. A hang-
ja rekedt volt, amikor rázendített az új számára: 

 Ez a kibaszottszaroskurvaanyjapicsájazistenitapokolba-bevádolóblues, és nektek, mindenki-
nek szól – vezette fel saját maga a számát, és folytatta:

A picsába, hogy átvágtak engemet a kibaszott húgyagyú faszfejek
Nincs rajtam semmi bóhócnépviselet
Nem tudok játszani ezen a kibaszott fujaran se/ A hagyományokat se tisztelem/ Ezt az orszá-

got se szeretem
Mert gyűlölök mindenkit és mindent 
És szarország Finnország/ mindentől akkora a távolság/ hogy ki se kerülsz innen
És ez tehát igazi, hamisítatlan bevádolóblues
Ó jeeeeee!
A fogadtatás feszélyezett volt. Egyesek üvöltöztek a lelkesedéstől, hogy Pal’o visszatért radiká-

lis gyökereihez. Mások üvöltöztek az undortól és haragtól, hogy egy ilyen pokolfajzat bevándorló 
idejön benyújtani a számlát a saját országuk problémáiról és annak lakosainak a személyes dol-
gairól, amihez többek között az országba furakodó külföldi kritikával szembeni bizalmatlanság 
is hozzátartozott. Valaki azt motyogta, milyen hihetetlenül nagyot fejlődött Pal’o nyelvtudása 
az elmúlt alig félév alatt, a nyugdíjasok pedig bámészkodtak és a vállukat vonogatták, semmit 
nem értve. A hátsó sorok között álló politizáló művészetguru elégedetten mosolygott, mert végre 
a művészet megszólította az embereket, végre provokálta és aktiválta még a lassú és békés finne-
ket is, végre beindította a társadalmi vitát. 

– Most azok a középszerű burzsujok végre valahára láthatják, hogyan él az alacsonyabb sorú 
nép – gondolta az öreg művész.
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A közönség hosszú perceken át háborgott, a lázadó bevándorló Pal’o Oškvarokot az előadása 
után képen törölték, minek következtében mentőn vitték be a Mária kórházba. 

(Erről az incidensről, a Százas ingyenes újság számolt be, a Metróba a hír nem fért bele, és 
a Helsinki Napilap, a város legfontosabb újságja, túlságosan is a kéregetők problémájának elemzé-
sére összpontosítva, mellőzte az egész ügyet. Valaki még úgy mellesleg megemlítette az Erőben, de 
itt véget is ért a nyilvános vita. Én magam sem tárgyalom Pal’o Oškvarok halálán lévő karrierjének 
utolsó rúgásait, hanem lényegretörően összesűrítem a mitikus történet végét:)

Amikor Pal’o Oškvarok elhagyta a kórházat, többé már nem hívták meg sem Kaustinen, sem az 
Esplanade park színpadára, és az Északi Népzenefesztivál is visszavonta a meghívást. Pal’o művészi 
karrierje egyelőre derékba tört, a művész maga pedig névtelenségbe zuhant. Az újpolitika mega-
lapítója és kulcsszereplője, aki Pal’o Oškvarok menedzselésének feladatát látta el, azért továbbra is 
biztos volt abban, hogy az ő titokban érlelt projektje egy kis csiszolódás után sikeres lesz, és mélyre 
hatol a politikai művészet után sóvárgó közönségbe. Csak ki kell várni a megfelelő időt…

Beszélgettünk Pal’o esetéről a kismamaklubban, és azon háborogtunk, hogy ez a pokolfajzat Ošk-
varok azzal, hogy olyan dolgokba ütötte az orrát, amikről gőze sem volt, szégyent hozott a szlová-
kokra, akik a finnek jelenlétében rögtön visszafogottabban beszélgetnek szlovákul, eltorzítván azt 
valamiféle ügyefogyott jójó/jaja halandzsanyelvre, hogy véletlenül se higgyen valaki oroszoknak 
minket. A férfiak ellenben állították, hogy Pal’o vendégmunkásbluesa túlságosan is radikális volt 
egy elfogadható méretű rajongótábor kialakulásához, a fellépések szervezőinél pedig valamilyen 
okból kockázatos befektetéssé vált. A fiatalok éppen ellenkezőleg azon a véleményen voltak, hogy 
az idiótácska Palo Ok-Várok ásta meg a sírját a ragyogó társadalomkritikus és énekes/zeneszerző 
Pal’o Oškvároknak. A gyerekek sírtak és a bohó Pal’o után sóvárogtak. 

Lassanként a mi kicsi bevándorlóközösségünk is elgyötörten beleunt a megkopott élű ellent-
mondásokba, és Pal’o Oškvarok sikertörténete elveszítette realisztikus jegyeit, a mítoszok és le-
gendák földjén találva magát. A szegény és egyszerű parasztfiú utazásáról Amerikába, ami várat-
lanul a Csodafinnországban végződött, hősi regéket mesélnek, példának okáért ez az írás is egy 
a sok közül. Pal’o példája arra ösztönöz minket, hogy higgyünk a saját korlátaink legyőzésében, 
ugyanakkor a túláradó önbizalom és a túlzott lázadókedv veszélyeire is figyelmeztet egy idegen 
országban. 

Igyekszünk tehát beolvadni az őslakosságba, elsajátítva annak nyelvét nyelvtani szabályostul 
és helyes kiejtésestül. Szerintem az én nyelvtudásom is észrevehetően fejlődött e történet meg-
írása által, remélhetőleg mások is ezen a véleményen lesznek, mert ez arra sarkallna, hogy még 
keményebben tanuljak, és ily módon gyorsabban beolvadjak a finn társadalomba, nem felejtve 
mindemellett saját nemzeti gyökereimet sem.*

Balázs Renáta fordítása

* A fordító köszönetét fejezi ki Varga P. Ildikónak, aki nélkül a fordítás nem jöhetett volna létre.



1/1.

Áthallatszik, hogy dugnak a szomszédban,
szerintem nem szeretkeznek. 
Én depressziósan fekszem, 
és örülök, hogy nekik jó. 

1/2. 

Találkoztam a szomszédaimmal. 
Nemrég költöztek ide. Azt hittem, hogy csak 
egy nő él itt egyedül. De mióta őket is hallom, 
mikor dugnak. Tudom, hogy nincs egyedül. 

1/3.

Ma megint rágyújtott a szomszéd 
a lépcsőházban. Fuldokolva caplattam
fel a harmadik emeletre. 
A passzív dohányosok mindig megszívják. 
Szidtam a szomszéd anyját, 
és feltekertem otthon a hevi metált. 

szOmszédOk
naGy zsuka

the authOrs dead 2
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1/4.

Éjszaka összeveszett a szomszéd pár. 
Ilyenkor szexelni szoktak. Mi lehet a baj. 
Méltatlankodom. És elordítom magam. 
Kussoljatok már. 

2/1.

A felettem lakó néni minden 
szombaton reggel 6-kor mos. 
Nincsenek ünnepnapok,
nincsenek szabad szombatok 
és kivételek. Pontban 6-kor 
megszólal az automata. 

2/2.

A szomszéd néninek fapapucsa van. 
És jól odaveri a padlóhoz, mióta szóltunk 
neki, hogy nagyon hangos. 
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2/3.

A szomszéd nénit nem látogatja senki. 
Részegen szédeleg a lépcsőházban. 
Mikor a lakása elé ér, szellent egyet. 
És örül, hogy eddig kibírta. 

2/4.

A szomszéd nénit nem szeretjük. 
Tegnap tudtuk meg, hogy meghalt a lánya. 
Vettünk neki gumipapucsot, ha láttuk, 
Rámosolyogtunk, és megkérdeztük, hogy van.

3/1.

Elvitte a mentő a szomszéd nénit. 
Félünk, hogy mi átkoztuk el.
Bűntudatos csendben várjuk 
fentről a kopogást. Szombaton 
hajnal ötkor fent vagyunk. Várjuk,
halljuk-e a mosógépet dübörögni. 
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3/2.

A szomszéd lány kurva. 
Iszonyú orgiákat rendez
péntek, szombat, vasárnap. 
Mint a kártyavár fognak 
összedőlni a falak. 
Misszionáriusokhoz szokott,
szájbefogott ölelésekhez 
épült panelekben. 
Mitfogszólniaszomszéd
Viselkedjélfiam, pirulós, régi 
kicsi-nagy, szégyellős vágyak. 
Hová tűntetek. 

3/3.

A szomszéd fiú csalja a barátnőjét. 
Mikor találkoztunk, kitettem a lábam,
hogy felbukjon. Bocsánat, véletlen volt. 
Mosolyogtam. Remélem, otthon is lebukik. 
A kis köcsög. 
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3/4.

A szomszéd lány megtudta,
hogy csalja a fiúja. 
Ordítozott, sírt, zokogott. 
Este volt, dugásidő. 
Nem kiabáltam át,
hogy kussoljon. 

4/1.

A szomszéd fiút kirúgták a munkahelyéről. 
Tíz éve dolgozott ott. Először előléptették,
aztán lefokozták. És a helyére hozták a képviselő 
rokonát. Aki csak annyit mondott mindig. 
Hogy. Alázd. 

4/2.

A fiú nyugtatókat szed, és pánikrohamai vannak. 
Nem talál munkát. Egyre rendezetlenebb. 
Mintha magában is beszélne. 
Úgy láttam, tegnap jól berúgott. 
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4/3.

A szomszéd lány meleg. 
Egyszer láttam éjszaka,
hogy megcsókol egy lányt. 
Rémültem fordította el a fejét,
mikor meglátott. Rámosolyogtam. 
És az mondtam, ez a vonzás. 
Azóta mindig megkérdezi. 
Mi újság. 

4/4.

Én vagyok a többiek szomszédja. 
Hangosan hallgatok zenét és ugrálva 
táncolok. Télen is biciklivel járok,
amit mindig lent hagyok a földszinten. 
Néha büfögök a lépcsőházban, és
félek a sötétben.
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ismered a feszülést
évente egyszer vízpart
évek óta gyakorolsz
fulladni sosem tanulsz meg
mindig fázol a vízben
megtörik benne az elkékülés
mintha kezdenél leválni a hidegről
a rádnehezüléstől elzsibbad a lábujjad
ez nem a tartózkodás
észre sem veszed, hogy nincs alattad semmi
fölötted a kékülés megszűri a fényt
archajlatokkal érzékeled
félsz, hogy a retinádat is kimossák azok a kezek
egyszer voltál képes belenézni a habzásba
azóta csak a hólyagos esőt szereted, mert
a kinyúló kezek nem érhetnek el
csak a szemedet félted
a burok óta ez minden évtizeded
a sóba dörzsölt kezek veszélyesebbek
fényre szegeznek sócseppekkel
arccal lefele
kifeszítik szemed és a pupillán át
szivárogtatják ismeretlen anyagukat a retina fele
ez fordítva jól esik
ismered a feszülést
kicsatornázhatod

* A szerző a 2017-es Kortárs Hangon pályázaton elnyerte az Irodalmi Szemle különdíját.

arteriae aquarius*
sárkány tímea
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A fesztivál első estéjén anyám felhívott. 
Mama agyvérzést kapott.
Az első mondat, ami elhagyta a számat:
Most mi a faszt csináljak?
A fesztivál második estéjén anyám újra felhívott. 
Mama kómában van.
A fesztivál utolsó reggelén anyám ismét felhívott.
Mamának csak pár órája van.
Amikor elindultunk haza, a sofőr megkérdezte, hogy sietek-e?
Azt válaszoltam: Nem. Mire hazaértem, mama meghalt.
A temetésen a pap a feltámadásról beszélt.
Én néztem a nyitott koporsót, 
benne a testet nyitott szájjal megmeredve.
Elképzeltem, ahogy majd nyüvek fognak kimászni belőle,
ahogy régen az a mondat is kimászott, 
hogy nem vagyok apám gyermeke.

* A szerző a 2017-es Kortárs Hangon pályázaton lapunktól közlési lehetőséget nyert.

kicsenGés*
GyörGy alida
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1.
Hangosan sutto-
gom neved a hangszige-
telt szobában: Márk.

5.
Hány nő könnye kell,
hogy ily’ széles tengerek
keletkezzenek?

6.
Kellene barát,
akinek vállain én
sokat sírhatok.

7.
Kendőbe zárva
a dzsinn teljesíti-e
a kívánságot?

* A szerző a 2017-es Kortárs Hangon pályázaton lapunktól közlési lehetőséget nyert.

haikuk*
józsa eVelin
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8.
Három vágás a
csuklómon, az ér körül.
Nem vagyok halott.

9.
Kígyóbűvölő
lennék, ha betöltené ezt:
sliter.io.

10.
Egy erős ágra
van szükségem ahhoz, hogy
felszabaduljak.
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Szabó Lőrinc nyomán

Nem kérek tőled semmi mást…
Jó itt nekem a sárga villamoson,
ahogy a baljós végállomás
felé hangtalanul oson.

A sötét embermasszából,
mint egy sejtelem jelensz meg.
Idegen arcok halmazából,
égen-földön csak téged kereslek.
S amikor feltűnsz, ködös folyóparton,
lángok között, emlékben, vonaton,
áldott imákban, utcatáblákon:
haza érkezem. E vonalon
hat megálló van: mind üres.
Bent vagyok a magam ura,
odakint csak egy ügyes,
okos viaszfigura. 
Előtted rejtve van elmém titka:
hogy maradnék örökre itt fönt veled.
Tudom, börtön neked az ékes kalitka.
Elengedtelek.

Dermedten figyeltelek, amint
leszökkensz a villamosról.
Kezem ösztönösen feléd int,
de már nem látod a városból.

* A szerző a 2017-es Kortárs Hangon pályázaton lapunktól közlési lehetőséget nyert.

elenGedtelek eGészen*
kOlumbán adrienn

white days
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Csak némán sírok, ne zavarjalak.
Fölnézek az azúrkék égre, 
hogy a cseppek visszahulljanak
szemem rejtekébe.
Te meg kecsesen mész,
szaladsz, vissza már nem intesz.
Még hallom, ahogy az utcazenész
a Rekviemet játssza. Rátekintesz,
aztán egy picit mégis vissza.
S mire rám figyelsz, szám körül 
mosolyránc hege, s lelkemben  
örök ragyogás tündököl. 
Boldog e kegyes hazugság.
Zsarnokságom meg ne lásd.
Csak szeress néha, ha szabad.
Nem kérek tőled semmi mást.
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Molnár Ferenc számára a színpadi sikert, és rögtön az európai sikert is az 
1907-ben bemutatott darabja, Az ördög hozta meg. Elsöprő volt a vígszínházi 
bemutató, a darabot eljött megnézni a korábban már Budapesten többször 
vendégszerepelt olasz színész-rendező, Ermete Zacconi is. Látogatásának 
következménye is lett, a darabot bemutatták Torinóban, és Zacconi harminc 
éven át folyamatosan játszotta a címszerepet. A Molnár–Zacconi kapcsolat 
érdekes előzménye volt, hogy tíz évvel korábban a pályakezdő újságíró, Mol-
nár Ferenc egyik itteni fellépése alkalmával interjút is készített Zacconival. 
Az ördög olaszországi bemutatója túlmutat egyetlen színmű színpadi sorsán, 
mérföldkő a magyar színháztörténetben is. Ez volt az első darab, amely nem 
bécsi közvetítéssel, hanem közvetlenül került idegen színpadra. Zacconival 
és olasz társulataival közelebb került a magyar színpadokhoz a verizmus, az 
új stílusú olasz színházi művészet. 

A külföldi színtársulatok vendégjátékaival kapcsolatban 1916-ban az 
a Porzsolt Kálmán tett egy fontos megállapítást, aki a magyar színművek 
kultuszát propagálta az idegennel szemben, s aki ezért maga is tett jó né-
hány gesztust, pályadíjakat ajánlott föl a szerzőknek a Népszínházban is, 
a Nemzeti Színházban is, az elsőnek igazgatója is volt egy ideig. Ezt írta tehát 
Porzsolt: „Két színművészeti irány jutott az utolsó évtizedekben a nemzetkö-
zi elismertetés magaslatára: az olasz és a német. Az olasz realisták gyorsan, 
pergő nyelven rohannak végig szerepükön. […] A német stílus […] ezzel el-
lentétben megdolgoz minden részletet, tanulmányoz, jellemez, színez, nagy 
műpauzákat tart, fölhívja a figyelmet minden fordulatra, tempósan mozog, 
minden szót szinte magyaráz, szájba rág, valósággal didaktikai előadást pro-
dukál.”1 Nem teljes körű azonban az irányok megjelölése, a franciák is erős 
hatást gyakoroltak a magyar színházak műsorkínálatára. Nagy ívű pályája 

1 Magyar színháztörténet 1873–1920, szerk. Gajdó Tamás, Bp., Magyar Könyvklub – 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2001, 445.

eGy „exPOrt-dráma” 
maGyar kOntextusai

széchenyi áGnes

mOlnár ferenc: játék a kastélyban
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kezdetén Molnár fordítóként is működött, bár ez a tény kevésbé közismert. Pedig 
huszonkilenc (!) francia darabot, komoly színművet is, de legfőképpen operettet 
és bohózatot ültetett át magyarra.2 Szerepe azonban több volt, mint a fordítóé, 
a darabokat nemcsak magyarította, gyakran át is írta, a fordulatokat pszicholó-
giailag jobban megalapozta, élővé, előadhatóvá alakította a párbeszédeket. Több 
kortárs francia szerzőt személyesen ismert. A fordítás egyben iskola is volt, járatos 
lett a sikeres klisékben. De nagyszerűen csinálta, az egykorú színikritika egyene-
sen társszerzőnek mondta Molnárt, a fordítót. Ahogy ezt egy szellemes magyar 
színházi szakember mondta, Molnár „saját stílusát idegenektől tanulta”.3 A Játék 
a kastélyban című darabjában a szerző alteregója nyílt színen be is vallja, mennyi 
ötletet, megoldást lopott a franciáktól. Az angol színházat valóban kevésé ismerte 
Molnár, darabjaikat csak fordításban olvasta. Oscar Wilde-ra viszont erősen ha-
sonlított – részben még külső megjelenésében is, de főképp stílusban: mindket-
ten elegáns, cinikus aranyifjak voltak –, színműveik természete is mutat egyezést: 
mindketten a szarkasztikus társadalmi vígjátékot kedvelték.4 Ami az olasz irány-
zathoz való passzolását, kapcsolódását illeti, kétségtelen, hogy az itt elemzendő 
Játék a kastélyban maga a pergő vágta, Molnár a színészeket pillanatról pillanatra 
poénba hajszolja.

nemzeti Versus ideGen

Molnárt az ún. export-drámaírók között volt szokás emlegetni az 1920-as, ’30-
as években. Az „export” fordulat eredeti jelentése mindössze annyi lenne, hogy 
a darab megáll idegen kultúrák színpadain is. Ennél többet is jelentett azonban 
a kifejezés, a komolynak tekintett társadalmi töltetű magyar témák hiányára utalt. 
Nemcsak egyszerűen exportképes szerzője volt a magyar irodalomnak Molnár 
Ferenc, hanem ő volt az első magyar irodalmi szerző, aki ilyen kirobbanó, hangos 

2 Molnár Gál Péter, Molnár Ferenc, a fordító, Színház, XXVI. évf. 1. szám, 1993. január, 
40–48.; Szilágyi Ágnes, Molnár Ferenc francia bohózatfordításairól = Magyar író és világ-
polgár, szerk. Glatz Ferenc, Bp., Europa Institut (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa 
Institutes Budapest, Band 2.), 1996, 49–54. A fordítások színházi példányait az Országos 
Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tára őrzi. A magyarra átültetett színházi szerzők 
között van Maurice Hennequin, Georges Feydeau, Robert de Flers, Gaston Armand de 
Caillavet, Ludovic Halévy. Hozzátesszük, hogy mindezen felül Molnár fordította magyarra 
Gerhart Hauptmann Fuhrmann Henschel című színművét (1898), Anatole France regé-
nyét, a Le lys rouge-t és Jerome K. Jerome Miss Hobbs című színművét (1904).

3 Molnár Gál Péter, i. m., 40.
4 Györgyey Klára, Molnár Ferenc, Bp., Magvető, 2001, 119.
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és nemzetközi sikerrel lépett ki a nagyvilágba.5 Ekként határozta meg Molnár Ferenc helyét 
Szerb Antal is magyar irodalomtörténetében, hozzátéve azonban, hogy az 1910-es, ’20-as 
években „[a] színház fejedelme és a pesti közönség szemefénye” volt Molnár.6 Export-drá-
maírónak nevezte Molnárt – igaz, névtelenül – Kosztolányi Dezső is, aki erős, kimondott 
antiszemitizmust is társított a fogalomhoz. „A magyar irodalom ellenlábasait röviden »vö-
rös heteseknek« [Molnár Ferenc, Biró Lajos, Lengyel Menyhért, Gábor Andor, Heltai Jenő, 
Bródy Sándor és Szomory Dezső – Sz. Á.] is nevezhetjük. Vörösnek, mert nemzetköziek, 
és a nemzetköziség színe a vörös, heteseknek pedig azért, mert pokoli véletlen folytán pont 
heten vannak. […] Összetartásuk szinte egyetlen nagy célban domborodott ki: megfosztani 
az irodalmat nemzeti jellegétől.”7 (Kosztolányi, 1920) Vajon Kosztolányi – aki soha sem-
mit le nem írt meggondolás nélkül – miért használja az erős töltetű „pokoli” jelzőt? Mit 
jelent egyáltalán? A század első évtizedében egy szerkesztőségben – Vészi József Budapesti 
Naplója kötelékében – működött Molnárral is, Biróval is. 1920-ban ez a mondat a forra-
dalmakban játszott szerepekre is vonatkozhatott, csakhogy éppen Molnárra kevéssé illik 
ennek felidézése.8 Maga Kosztolányi sem maradt egészen intakt, ahogy a progresszív ma-
gyar irodalomból szinte senki. De hozzunk egy másik példát, amelyben Heltai Jenő szenved 
hátrányt. Azért idézzük, mert jól mutatja azt a kontextust, amelyben a magyar dráma egy 
vonalának helyet kellett találnia. A példa még korábbi, egészen pontosan 1915-ből való. 
Az Akadémia 1907-től kezdődően évente jutalmazott egy a tárgyévben bemutatott magyar 
drámát. A Vojnits-jutalom nagy társadalmi presztízsű elismerés volt. 1915-ben – a világhá-
ború elhúzódásának első sokkja közepette vagyunk, az 1914-es évad csonkán is maradt – az 
odaítélő bizottság nem is akarta kiadni a díjat, s azután mégis megtette, Pekár Gyula A köl-
csönkért kastély című vígjátékát ismerte el vele. A méltatásban említett, másik, a díjra esélyes 
dráma Heltai Jenőtől A tündérlaki lányok lett volna. De ez a darab is abba a sorba tartozott, 
amely „az általános emberi viszonyokat aknázta ki, melyek nemzeti sajátosság híján közös 
tulajdonai az emberiségnek, s így a belőlük kifejlődő drámai cselekvény erősen nemzetközi 
színű, azaz idegen földre áttéve, idegen nevű hősöktől eljátszatva sem veszítene hatásából”.9 
Ez a fogalmazás még megengedő, azaz az „általános emberi viszonyok”-ról szóló darabbal 
szemben sem ellenséges, de a Pekár-vígjáték elismerésekor mégiscsak a kedves svihák ifjú 
dzsentrit élteti, s benne látja, hogy a darab hozzáköthető „nemzeti irodalmunk múltjához”.10 

5 Molnárt követően Lengyel Menyhért Tájfun című drámája jelentett ilyen áttörést 1909-ben (Melchi-
or Menyhért, Typhoon [Taifun], Play, English version by Laurence Irving, London, Methuen, 1913). 
Hasonlóan nagy siker volt Biró Lajos néhány darabja, majd másfél évtized múltán ezekből készített 
forgatókönyvei. 

6 Szerb Antal, Magyar irodalomtörténet, II. k., Bp., Révai kiadás, 1935. 491–494.
7 Kosztolányi Dezső, A vörös hetesek, Új Nemzedék, 1920. szeptember 26. 4. Ld.: Bíró-Balogh Ta-

más: Mint aki a sínek közé esett: Kosztolányi Dezső életrajzához, Bp., Műút könyvek, 85–99, 161–163.
8 Molnár publicisztikájából mégis egy olyan darabjára utalunk, amit Az Ember 1919. április 1-i számá-

ban publikált, és amelyben reménykedve írja, hogy „megszülethetik a lenini koncepciónak egy nyugat 
felé fordított olyan képe, amelyről lehullt az ámítás szennye, s amely a maga csudálatos tisztaságában, 
világtörténelmi jóhiszeműségében és annyi emberi nyomorúság tapasztalatait felhasználtan boldogító 
ragyogással világít a nyugat felé”. Egészen bizonyos, hogy sokak olvasták, ahogyan Kosztolányi.

9 Akadémiai Értesítő, XXV. k. 3. füzet, 1915. március 15. 133.
10 Uo., 136.
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Molnár egy ízben már Az ördög európai pályája kezdetekor megjegyezte, hogy 
a darab színrevitelekor három gesztust is módosítottak, töröltek a rendezők Európa 
különböző országainak színpadain, mondván, ezt vagy azt egy bécsi úriasszony, egy 
berlini festő, egy londoni frakkos úr nem teszi, nem mondja, nem, vagy nem úgy viseli. 
„Így lettem a nemzetközi darab végén […] tűrhetetlenül magyar nemzeti jellegű szer-
ző. És elgondolkodtam: ez csak néhány kis példa, de íme, mégiscsak a magyarságom, 
az e földön születettségem, itt nevelkedettségem eredménye, s ezek olyan kis dolgok, 
amiket otthon nem látnak meg, de amiért külföldön megcenzúrázták a darabomat.”11 
Figyeljünk az önjellemzésre, ebben a vallomásban maga a szerző fogadja el, hogy nem-
zetközinek nevezik darabját. Ennek ellentmondani látszik azonban még egy, a korban 
fontos tény. A szerzők a darabokat eleve kiválasztott színháznak írták, sőt, eleve kivá-
lasztott színészekre, ismert karakterekre. Amikor a darabokat könyv alakban először 
megjelentették, az első oldalon nemcsak a szereplőket, de a bemutató szereposztását is 
közölték. Méghozzá nagyvonalúan csak a színészek vezetéknevét tüntették fel, keresz-
tnevek nélkül. Ez is kortörténeti adalék a színészek és a színházak népszerűségére. De 
a lényeg ott van a Molnár Ferenc-idézetben, hogy a gesztusokban, a meta-jelzésekben 
is ott van az otthoni, patetikusabban fogalmazva, a nemzeti.

színházi PrOfizmus

Molnár darabjaiból nemzetközi sikerszériákat rendeztek. Olyannyira, hogy a Játék 
a kastélyban ősbemutatója nem is Magyarországon volt, hanem az Egyesült Államok-
ban, s rögtön kétszer is színre vitték: 1926 októberében a New York állambeli Great 
Neck színházában, majd november 3-án – még mindig három héttel az itthoni, Magyar 
Színház-beli premier előtt – P. G. Woodhouse nagyszerű rendezésében a Broadway-n.12 

A Játék a kastélyban az ún. színházról szóló darabok csoportjába tartozik. Ide szá-
mítjuk még a Testőrt, az Előjáték Lear királyhoz című drámát, a Marsallt, az Ibolyát, 
a Csendéletet, és két, már emigrációjában írt darabját, a There is a Play Tonight címűt 

11 Molnár Ferenc, Vasárnapi krónikák: Három kis eset = Uő., Szülőfalum, Pest. Bp., Szépirodalmi, 
1962, 537–539. Általában a színház interkulturális kapcsolatrendszerével csak a közelmúltban 
kezdett foglalkozni az irodalom- és színháztudomány. Ma elsősorban Patrice Pavis, az Universi-
té de Paris VIII (Vincennes – Saint Denis) professzora foglalkozik a problémával. Pavis az India-
na University – Bloomington vendégtanáraként tart kurzusokat a színházi fordítás kérdéseiről.

12 Györgyey Klára, i.m., 179.
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és a szintén menekült Max Reinhardt biztatására született tragédiát, a Császárt. Ez 
a műcsoport jól mutatja, hogy maga a színház intézménye és a színházi szerzők, 
színészek érzelmei és egzisztenciális világa, a látszat és a valóság viszonya meny-
nyire erősen foglalkoztatta Molnárt. A darab születésével egy időben nyilatkozott 
drámaesztétikájáról: „Nem vagyok híve annak a felfogásnak, hogy a színház szó-
szék. Minden népgyűlési szónoklatot alkalmasabbnak tartok propaganda céljára, 
mint a színházi előadást. A függöny mögött álomvilág van, s ha a függöny legör-
dült, máris tovatűnt, s az élet változatlanul megy tovább.”13 Ebben a vígjátékban is 
élesen aprólékos szatíráját adja az emberi esendőségnek, képmutatásnak.

A Játék a kastélyban alcíme szerint „anekdota három felvonásban”. Maga a há-
rom felvonás is új találmány volt a korban, a francia vígjátékok szállították le a fel-
vonások számát a megszokott ötről háromra, ezt vette át, alkalmazta Molnár is. 
De az alcím kihívás is, vajon egy csattanóval és erkölcsi tanulsággal járó anekdota 
kibővíthető-e egy teljes estét betöltő színdarabbá. Ismerjük a darab keletkezésé-
nek történetét. Molnár Ferenc és harmadik felesége, Darvas Lili házasságuk kez-
dete után sem laktak együtt. Bécsben, a Hotel Imperial két szomszédos lakosztá-
lyát béreltek. Itt történt, hogy Molnár egy barátjával együtt ment „haza”, és míg ők 
beszélgettek, a szomszéd szobából, az ajtón át szenvedélyes, szerelmes monológ 
hallatszott át Darvas Lili hangján, s időnként egy férfihang is. A barát egyre kel-
lemetlenebbül érezte magát, mire Molnár odament az ajtóhoz, nyugodtan kinyi-
totta azt, s a vendég meglepetve látta, hogy a színésznő egy színpadi monológot 
mond fel a nyelvtanárának, hogy gyakorolja a hamisítatlan bécsi kiejtést. Ebből 
a kínosnak látszó helyzetből alakította Molnár a darabot.14 

A történet tulajdonképpen igen szerény, ám a megvalósítás technikája mesteri. 
A szerzőpáros, Turai és Gál, valamint fiatal zeneszerző barátjuk, Ádám késő éjjel, 
de a vártnál egy nappal hamarabb érkeznek a tengerparti kastélyba, s a maguk-
nak választott szomszéd szobából a zeneszerző menyasszonyát hallják, aki kevés 
meggyőző erővel utasítja vissza a hangjáról azonnal felismert, négygyerekes, nős, 
öregedő bonviván, Almády közhelyes és fellengzős udvarlását, s a nő egy pon-

13 Osváth Béla, Türelmetlen dramaturgia, Bp., Szépirodalmi, 1965, 24–26. 
14 The Plays of Molnár, With a Preface of David Belasco, New York, Macy Masius, Vanguard 

Press. XXI.
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ton végül meg is adja magát erőszakosan közeledő egykori szeretőjének. A helyzet botránnyal 
fenyeget, a tehetséges fiatal komponista várható öngyilkossági gondolatait kivédendő, Turai, 
a szerzőpáros egyik tagja, s egyben Molnár alteregója fennmarad az éjjel hátralévő részében és 
ugyanazokat a szavakat foglalja egy hirtelen kigondolt színdarabba, mint amik elhangzottak. 
Bosszúból gonoszul meggyötri az öregedő színészt, hosszú francia nemesi neveket ad a szájá-
ba, míg a nő könnyű, rövid válaszokat kap a szerzőtől. S amikor Almády ezt szóvá teszi, Turai 
csak annyit mond neki, „Sardou ezzel a rövid beszédmodorral szokta jellemezni darabjaiban 
az ő híres asszonyi alakjait.” A francia Victorien Sardou akkor nagy neve mögé bújik Molnár, 
akit nem mer megkérdőjelezni a félművelt színész, és lenyeli mérgét. Ráadásul Molnár meg-
fordítja az éjszakai szereposztást, a délceg és eredményes hódító helyett egy rászedett pojácát 
kell alakítania. A „Sardou-darabban” a férj gyanúsítja a feleséget, itt ellenkezőleg, a színésznő-
ről bebizonyosodik, hogy ártatlan.

Az elkínzott ifjú zeneszerző előtt próbáltatja el Turai a darabot, sőt, felkéri rá, hogy súg-
jon a színészeknek, míg ő meg nem érkezik. Arra is volt gondja Turainak, hogy az ő kézírá-
sát Almádyval másoltassa le, fokozandó a hitelességet. A fiatalember fokról fokra felismeri 
az éjszaka hallottakat, de úgy, hogy közben belátja, ezek a triviálisan egyértelmű („Ó, ezek 
a formák! Ez az isteni rózsaszínű bőr, mily gömbölyű! Sima! Bársonyos! Illatos!”) és a lehe-
tetlen fordulatok is („Úgy szeretlek, mint egy felhőkarcoló a felhőt, amely felette lebeg, de az 
első széllel elröpül!”) egy „valódi” jelenetből valók. Az egyértelmű utalás a finom vállakra és 
mellekre a „darabban” a hosszú nevű, mert származásával büszkélkedő francia úri hobbiker-
tész primőr, egy szem barackjává lesznek, s a színésszel felsoroltatja az összes közeli márki 
„sok kilométeres” nemesi előneveit és birtokait is. S amikor Almádyt felháborítja a nyelvtörő 
biflázás – „Ezek mind az én szerepemben vannak!”– Turai nyugodt hangon, mint kívülálló, 
besegítő korrepetitor választ ad: „Épp azért tessék önnek megtanulni.” A nehezebben ki ma-
gyarázható felhőkarcoló pedig az Eiffel-torony, mert a színésznő-grófné megbántottságában 
Párizsba akar utazni. A próbajelenetben az öregedő színész a főszereplő, a bosszúmondatok 
az ő lejáratását szolgálják. Bár a színésznőt kell kimenteni a darabbal, a nő sem kap felmentést, 
nem magasztosul fel. Ha összegyűjtjük a darab rá vonatkozó, elszórt mondatait, őt is bőven éri 
kritika. Az egykori „kis színinövendék” és Almády kapcsolatát azzal az egyezményes ironikus 
megjegyzéssel tálalják egymás között, hogy a hősszerelmes „előrehozta a hangját”, ami nem 
jelent mást, mint hogy a fiatal lány az öregebb színész karjában köt ki, s egy ideig a színésszel 
folytat – szinte kötelező – viszonyt. „Megszokott história” – legyintenek rá. De, amikor meny-
asszony lesz! „Van neked arról fogalmad – kérdezi Turai szerzőtársát, Gált –, milyen szenve-
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délyesen tud egy színésznő menyasszony lenni, ha valaki tényleg el akarja venni?” 
Mindez még azelőtt kerül szóba, hogy a nő visszaérkezne és meghallanák a falon át 
a kompromittáló udvarlást. 

Amikor elhalkul a szerelmi légyott, a nőt megvetően csak mint „angyal”-t emle-
getik, de egy ponton megtudjuk, hogy alulról felkapaszkodott színésznőcskéről van 
szó, akinek anyja, özvegy Baloghné, varrónő az Erzsébet körútról. (Ez a tény is visz-
szaköszön mint poén: anyavarrónő és anyagrófnő rímel egymásra egy riposztban.) 
Turai még a kavarodás tetőpontján is biztos benne, hogy lesz megoldás, „mert „a 
nő csak akkor nagy, ha tagadni kell”. Aztán Gál is hozzáteszi, hogy mi minden van 
a nő eszköztárában: „[t]érdrerogyás, elájulás, sírógörcs, nevetőgörcs, merevgörcs, 
egyáltalán: görcs”. Amikor a színésznő megtudja, hogy vőlegénye mindent hallott 
este az ajtó mögül, ösztönös megoldásként tíz gramm veronált akar bevenni. (Ez az 
altatószer volt az európai kultúrában az egyik első, függőséget okozó kedélyjavító 
szer. Ady Endre, Jászi Oszkár is a rabja volt, Juhász Gyula ezzel vetett véget életének.) 
Vőlegényének megcsalását a maga „buta jóságával” magyarázza, hogy a visszautasí-
tás kínosságától megkímélje a színészt, de képes azt mondani – vagy hazudni? – az 
udvarló, őt újból és újból megszerezni akaró baritonnak, hogy az „tetőtől talpig férfi”, 
s ezt ki tudná jobban, mint ő. A nő bármire képes, az egyik pillanatban zokog, a má-
sikban – „minden átmenet nélkül kacér, csengő kacagásokkal tarkítja beszédét”. 

A tét Turai számára a színházi-üzleti siker. Hiúság és pénz. A mindössze huszon-
öt éves zeneszerző frakkját és szmokingját is a két öreg színházi róka rendelte meg 
és fizette ki, a siker reményében. A Játék a kastélyban tárgya maga a színház is. Turai 
magabiztosan kezében tartja és felügyeli a cselekményt. A témát messze meghaladó-
an megszólítja a nézőit, és mintegy megtanítja őket darabot írni. Fölfedi drámaíró 
elveit, és elősorolja mestersége titkait, úgy, ahogy a spanyol-baszk José Echegaray 
A nagy Galeottóban (1881) vagy a Nobel-díjas olasz Luigi Pirandello teszi a Hat sze-
rep szerzőt keres (1921) című darabjában. 

A darab nyitóképében Turai azon gondolkodik, hogyan kell elkezdeni egy fel-
vonást, hogyan kell szituálni a szereplőket. Szemtelenül egyszerű módon, felállítja 
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a szereplőket, köztük Turai-önmagát és iskolás bemutatkozásra kéri őket. Ezt csak egy va-
lódi profi engedheti meg magának. Ugyanígy bemutatja a második felvonás végén számba 
jöhető lehetőségeket. Felkéri társszerzőjét, Gált, ízlése szerint fejezze be a játékrészt. Gál ér-
zelmes tósztot mondana hármójuk másnapi reggelije fölött, mire Turai engedélyt ad a füg-
göny leengedésére, majd visszahúzatja. Aztán a megcsalt ifjú zeneszerzőt kéri, fejezze be 
a felvonást. Ádám előhúzza a revolverét. Turai ezt is megakadályozza, mondván a fiú a leg-
rosszabb dramaturg, „halál nem passzol egy második felvonás végére. Halálnak csak a leg-
végén van hatása.” És bár a jelenet „brutális, a pillanat ijesztő, mégis érdektelen. Feszültség 
kell” – mondja. A függöny ismét felmegy. S ezután jön az ő megoldása, a telefonhoz megy, 
és áthívja a színésznőt és a vele együtt a szobában tartózkodó Almádyt, akik– a nézők már 
tudják – a mentő darabot tanulják, és megszólítja őket. A viszontlátás napsugaras pillana-
tában egy fenyegetően ható befejezetlen mondattal fordul a színésznőhöz: „Kedves Annie, 
én önt ezennel…” S ekkor int, hogy most menjen le a függöny. Molnár-Turai manipulálja 
a nézőket, a szereplőket. 

De további poénokat is elhelyez a darabban Molnár. Végtelenül színpadias, mester-
kélt és avítt fordulatokkal, önidézetekkel küldi el Gált, hogy munkához fogjon: „»Hagyj 
magamra«, és „»[a]z éj tanácsot hoz«”. Amikor Annie-nak megsúgja, hogy az éjszaka 
hallottakkal és hozzáköltéssel, fele-fele arányban darabot ír, hozzáteszi: „Ennél tisztessége-
sebb szándékkal még ember darabot nem írt”. Másutt, amikor a megoldásból kihagyott Gál 
már rájön a kitalációra, s nemtetszését fejezi ki, mondván, biztosan már halála előtt közvet-
lenül írta Sardou ezt a gyenge dolgot, Turai – önmagát majdnem leleplezve – azt mondja, 
„[v]agy röviddel halála után”. Másutt pedig így felel barátja irigy kritikájára: „[c]sak te ne 
tanítsd Sardou-t darabot írni!”

A megoldás megszületésére két óra állt Turai rendelkezésre. Molnár alteregója magabiz-
tosan kommandírozza a lakájt, hogy 7-re kéri a reggelit. A gyorsaságban is kifejeződő men-
tőakció, a technikai-hatalmi profizmus más Molnár-darabnak még inkább központi eleme. 
Az Egy, kettő, három című színészi jutalomjátékban az európai bankárnak mindössze egy 
órája van arra, hogy egy faragatlan taxisofőrből előkelő konzervatív fiatalembert építsen 
fel, tíz perc alatt vásárolt nemesi előnévvel, a megejtett leány gazdag amerikai családjának 
becsapására. A pénz mindenható, Norrison bankár gépezete a parancsnak megfelelően 
működik. A darab természetesen szintén happy enddel végződik: a valóság és a látszat közé 
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egyenlőségjel tétetik. A darab szerzői utasításai között szerepel az is, hogy az elhitetés 
miatt a játékidőnek is éppen egy órának kell lennie. A tét itt is a siker, az amerikai 
autógyáros famíliával kötendő üzlet. S mindebben van valami megejtő optimizmus 
is Molnár részéről: minden helyzet megoldható, ha tehetséges ember az, aki bajba 
jutott, vagy akitől a megoldást várják. De persze ezekre a helyzetekre is igaz, amit 
közeli barátja, Nagy Endre írt a világháborús leírásokról. „A szó és a valóság között 
mindig megmarad az a különbség, ami a gránát robbanása és egy elordított »bum« 
között megvan. De azt hiszem a nyájas olvasó – esetünkben a nyájas néző – nem is 
nagyon bánja, ha ez a különbség elválasztja […] a valóságtól.”15

a kOrtársi fOGadtatás – eGy kis kitekintéssel

A darab minden szerepe igen hálás, még a mellékszereplőké, a lakájé és a titkáré 
is. Ők nem a szavaikkal, hanem komikus helyzetekhez adott szerzői utasításokkal 
kerülnek jól kiaknázható helyzetekbe. A profi színházi ember a tettetést pellengé-
rezi ki, s ugyanakkor saját magát is parodizálja. A színpadon zajló cselekmény ép-
pen olyan valós, mint maga az élet, azok a helyzetek, amelyeket a nézőtéren ülők is 
feltehetően megtapasztaltak. „Molnár új darabjának az anyaga nem olyan nagyon 
súlytalan, mint amilyennek látszik. Egy olyan embernek a kritikája van benne szín-
házról, színműírásról, színészségről, aki a szenvedély kizárólagosságával érdeklődik 
ezek iránt a dolgok iránt, fél életet eltöltött és rengeteg tapasztalatot szerzett ben-
nük, életének legfőbb gondja, öröme, keserűsége voltak, minden idegszála tele van 
velük s önmagát persziflálja, mikor persziflázst ír róluk. Már annyira van velük, 
hogy a színház és az élet, játék és valóság összefolynak tudatában, ahogy a darabbeli 
drámaíró furcsa agyberendezésénél fogva mindent, amiben az életben beleütődik, 
azonnal színdarabbá, színházi jelenetté próbál formálni, a színész és a színésznő pe-
dig a valódi szerelmi jelenetben ugyanazon a szavaló hangon ömlengenek, mintha 

15 Nagy Endre, Csataképek a nagy háborúból, Bp., Singer és Wolfner, 1915, 5.
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szerepet játszanának” – írja a Nyugatban Schöpflin Aladár a bemutatót követően.16 Ugyanúgy 
csúszkál a szerző gondolata is azon a határvonalon át, amely a valóságot a színpadtól elválasztja. 
A rivaldán túl nem egy másik élet folyik, hanem egy másik játék, s az élet nem tűnik fel Molnár 
előtt sokkal reálisabbnak és fontosabbnak, mint a színház. Ennek a molnári élettapasztalatnak 
a felismerése annál is hitelesebb, mert Schöpflin, noha mindig is rokonszenvvel fogadta Molnár 
írásait, s azon kedves szerzői közé tartozott, akiknek a pályáját kritikáival végig követte, nem-
egyszer mondott róluk jogos kritikát is. Most úgy látja, „Molnár Ferenc megint előkerítette azt 
a kvalitását, amellyel első sikereit szerezte”.17 

Alighanem a Játék a kastélyban Molnár legcinikusabb darabja, minden mesterét és kortársát 
túlszárnyalja a technika terén. Hogy a bevezetőben említett nemzeti versus idegen ellentétét to-
vább csavarjuk, említsük meg, hogy a militánsan kommunista Gábor Andor szerint – akit Kosz-
tolányi egy kalap alá sorolt Molnárral – Molnár „művészi útja a prostitúció”.18 Ezzel szemben 
azonban a színháztörténeti tények állnak. Az például, hogy 1928 húsvétján 52 német színház 
játszotta a darabot párhuzamosan. Az például, hogy a New York-i előadást megnézte az Ame-
rikai Egyesült Államok 30. elnöke, Calvin Coolidge, majd fogadta az ötvenéves magyar szerzőt. 
S ez akkor is fegyvertény, ha esetleg osztjuk Ignotus amerikai élménye utáni kérdését: „Spenglert 
szeretném megkérdezni, mit gondol: volt-e már kultúra intellektualitás nélkül? […] Sehol semmi 
nyoma, hogy oly kiváltságba tették volna az intellektualitást, mint ahogy a mai európaiság nem 
tud róla leszokni, hogy Amerikát barbár világnak nézze, csak mert az emberi nem javára történő 
szolgáltatásai nem intellektuális természetűek. Erről a gőgről ideje letenni. Való, hogy Amerika 
ma még nem világa az értelembeli emelkedettségnek. Bár építészete kezd érőbb lenni az európa-
inál, művészet dolgában sem jár magasan. De ez végre sem minden. Az európaiak még mindig 
nem adtak számot maguknak, hogy mik azok, amiket Amerika termelt s az emberiség számára 
ezek mit jelentenek.”19 

Molnár Ferenc szédítő, a kortársai számára irigyelt karrierje végül itt ért tetőpontjára. Az írót 
a Játék a kastélyban keletkezésének évében, 1926-ban – az első női Nobel-díjas Selma Lagerlöf 
javaslatára – irodalmi Nobel-díjra jelölték.

16 Schöpflin Aladár, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, Nyugat, 1926/24. 972.
17 Schöpflin, i. m., 971.
18 Gábor Andor [Kelemen László álnév alatt], Molnár Ferenc, 100%, 1928–29, 190–193. 
19 Ignotus, Amerika s a kultúra, Nyugat, 1927/13. 18–20.
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1939 szilveszterének éjjelén szállt fel Molnár Ferenc a New Yorkba tar-
tó Rex óceánjáró fedélzetére, hogy mindenkorra elhagyja hazáját és Euró-
pát. Molnár tehát nem sorolta magát azok közé, akiknek szerencsét hozott 
Amerika. Okkal. Már messze túl volt írói karrierje csúcsán, amikor odaér-
kezett, elsősorban a darabjaiból készült sikerszériák tartották fenn a hír-
nevét. Számottevő, a Molnár-oeuvre közismert részébe tartozó munkát 
már nem írt, pláne nem olyat, ami a nemzetközi repertoár része lett. Egy 
fontos történelmi drámát azonban mégis, A császárt, 1942-ben. Meglepő 
mű, mert Molnártól szokatlan módon ez tragédia. Tudjuk, hogy a színmű 
az ekkor már szintén Amerikában élő régi barát, a nagy európai színpa-
di újító, az osztrák Max Reinhardt biztatására született. Bizonyára az volt 
a rendező-barát célja, hogy az Amerikába érkezéssel végleg talaját vesztett 
Molnár Ferencet újra munkára késztesse.20 Feltételezzük azt is, hogy Mol-
nár ezzel a darabbal Budapest ismételt meghódítását szándékozta elérni. Ez 
a Napóleon korába helyezett történelmi színész-dráma közvetett szembe-
nézés volt a diktatúrával, a háborúval, tragédia a festett és igazi fájdalmak 
megkülönböztetéséről.21 Ezt a drámát valóban csak Budapesten mutatták 
be, mindössze egy szezonban, és sikert sem aratott. Molnártól a háború 
után egy évvel nem akart mást a közönség, mint amit tőle megszokott: 
a könnyed, feledtető szórakozást. Vagy mégsem? 

A Játék a kastélyban már 1945 júliusában színpadra került a Belvárosi 
Színházban. (S emellett a Marsall, A hattyú – nem mellesleg Tolnay 
Klárival a címszerepben –, az Ibolya és az Előjáték a Lear királyhoz című 
egyfelvonásos is.) A kritika rögvest nekiesett a szerzőnek és az ekkor még 
magánkézben lévő színházak műsorpolitikájának. 1945-ben Lengyel Ba-

20 Reinhardt maga szerette volna eljátszani a darab férfi főszerepét, de 1943-ban 
váratlanul meghalt. Nincs tudomásunk kinti bemutatóról. Kéziratváltozatai: The 
New York Public Library, Ferenc Molnár Papers, 1927–1952. Series III. Scripts. b. 
6 f. 9–11 and b. 7 f. 1–5.

21 A darab színészek között játszódik, a főszereplő megtudja, hogy fiát Napóleon ki-
végeztette. Azt mondja színésztársainak, képtelen úgy átadni magát a fájdalomnak, 
mint a többi ember, mert annyiszor játszotta el színpadon a fájdalmat. „Nem tudok 
egy igazi tragédiával szemben állni, mert annyiszor álltam szemben kitalálttal, be-
tanulttal. Nem tudom, mit csináljak […], hogy ne legyen színjátszás! […] Micsoda 
pokoli büntetés ez azért, mert annyiszor hazudtam szenvedést a színpadon!”
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lázs és Staud Géza is megelőlegezték a fordulat éve után beköszön-
tő szűk, a könnyű szórakoztatást kiátkozó hangot. Lengyel Balázs 
„jószimatú üzlet gyakorlott pénzszerzési manőveré”-nek tartotta 
az itt elemzett darab bemutatóját.22 Az utóbb tekintélyes szín-
háztörténész, Staud Géza „nézőcsalogatásnak” mondta a vígjáték 
színre kerülését.23 Azon nem is csodálkozunk, hogy a kommunis-
ta napilap, a Szabad Nép „értelem és mag” nélküli műnek tartotta 
a darabot.24

A színésztechnikai bravúrra építő dramaturgia, ami úgyszól-
ván feleslegessé teszi a színház jó néhány jelének, a maszknak, a fri-
zurának, a jelmeznek, a különleges világításnak alkalmazását, ami 
minimális térkompozíciót kíván, tovább él. A Játék a kastélyban jól 
fordítható, alaphelyzete kortalan. A dramaturgia egyik alaptételé-
nek tartjuk, hogy írói ötlet, írói önkény nem viheti előbbre a játé-
kot – ezt a tételt is kikezdi Molnár. Az egyszeri anekdotát telíti úgy, 
hogy az általános érvényű legyen. A játék kerete és a játékba írt 
játék, a nyelvtörő francia történelmi betét körül állók az emberek 
társadalmi és érzelmi együttélésének megingathatatlan alapjairól 
szólnak. Hűségről és hűtlenségről, kisajátításról, csapodárságról, 
érvényesülni akarásról, életmentő élethazugságokról. Amíg el nem 
érünk sohanapjáig, ahol mindezek már nem számítanak, és ahol 
így hús-vér emberek sem élnek, a Játék a kastélyban élet- és szín-
padképes.

22 Lengyel Balázs, Kastély és kéjház, Képes Világ, 1945/11. július 27. 15.
23 Staud Géza, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban, Magyarok, 1945/3. 150. 
24 Újvári Imre, Játék a kastélyban, Szabad Nép, 1945. július 10. 4. Ez utóbbi 

véleményeknél többet is idéz Kárpáti Tünde tanulmányában. Ld. Kár-
páti Tünde, Molnár Ferenc drámáinak magyarországi fogadtatástörténe-
téből 1902–2002, Új Forrás, 2003/4.
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„A költők öregkori munkásságát //
fiatal kritikusok értékelik” (29.)

„Tévéből, rádióból, újságból // már csak az időjárás-jelentés érdekel” (15.) 
– olvashatjuk Oravecz Imre 2015-ös kötetének Tájékozódás című versében. 
A Távozó fában megkonstruálódó, a kötet más kijelentéseiben nyíltan költő-
ként, íróként bemutatott lírai én ars poétikus kijelentése ez, mely programsze-
rűen meghatározza a könyv nagy részében fellelhető versek képanyagát, erős 
gesztusértékével jellemzi megszólalásmódját is. „ha tudni akarom, // hogy je-
len van-e még a Gonosz a világban, // csak embertársaim arcára nézek.” – szól 
a kötetre egyébként jellemző formájú, rövid vers második fele. Ebben a rö-
vidkében tulajdonképpen egyértelmű kijelentések formájában ott van min-
den, amit ez a könyv sok versében tovább- és tovább ragoz, a továbbiakban 
is fellelhető verstípusok seregszemléje is lezajlik e pontig, innentől halmozást 
tapasztalunk, kis, szinte egyhelyben tett lépéseket. Mégsem mondhatnánk, 
hogy a felvonultatott, lényegében mozdulatlanságot tükröző versanyag (vé-
gül) unalmas lenne, hogy a mikromegfigyelések, az újra és újra kimondott 
halálközelség (-félelem, -vágy), az emberek iránti vissza-visszatérő rezignált 
hangon megszólaltatott csalódottság ne árnyalnák, ne tennének sokszor  újat 
az egészhez (azért sajnos számos kivétellel) – épp abban rejlik e könyv kifejező 
erejének java, hogy a költő már az elején súlyos, visszavonhatatlan kijelenté-
seket tesz, és reflektáltan újra- és újra ezekhez tud csak visszajutni („már min-
denről ugyanaz jut az eszembe.” [73.]), így vonja bele olvasóját a megjelenített 
öregségbe, öregség-érzetbe.

Oravecz Imre kötete súlyos számvetés, a közelgő halál nyomása, lehetséges 
formái, az addig eltöltendő napok egyformasága, a magány és a múlt erősen 

időjárás-jelentés
bödecs lászló

OraVecz imre táVOzó fa című kötetéről
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megválogatott elemeinek fokozatos visszaidézései alkotják. Olyan fokú 
kendőzetlen vallomásosság érződik belőle, hogy nehéz is megkonstruá-
lódó lírai énről beszélni, vagy hasonló távolító nézőpontokat alkalmazni, 
egyszerre érezzük úgy, mintha egy véletlenül nyilvánosságra jutott szemé-
lyes naplót olvasnánk, ugyanakkor tetten érjük a nagyfokú szerkesztett-
séget, a szövegek mögötti tudatos költészetet. Ezek a versek sokat építe-
nek a zárlatokra, az addig felvázolt tájképek, hétköznapi jelenetek sokszor 
szentenciózus kijelentésekkel érnek véget, vagy rendre csavarnak egyet 
az addig elhangzottak jelentésén, megfejtik, kimerevítik a felépített képet 
(„mint amilyenné a helyén létesített kert vált, // mikor az új tulajdonos 
felhagyott a műveléssel.” [46.], „mind vannak valahol, és figyelnek.” [47.]).

A költői eszközök, a versek szerkezetei már felismerhetőek Oravecz 
korábbi költészetéből, nem alkalmaz azoktól merőben eltérő megoldáso-
kat, objektív leírásokra támaszkodik, pontos mondatai, prózaszerű vers-
nyelve mégis rejtenek a háttérben emelkedettséget, a táj elemei, az emberi 
környezet objektumai is szimbólum-értéket, metaforikus többlettartalmat 
vesznek fel, maga a kijelentés is, melyet az időjárás-jelentésről tesz a köl-
tő, utalásképpen működik, mint a versek nagy részét uraló, környezetről 
tett megállapítások meta-szimbóluma. Oravecz hetvenes évek végi kötete 
az Egy földterület növénytakarójának változása, mind a versszerkezetek, 
mind tematikája terén előképe ennek a legújabb a verseskönyvnek. Hogy 
ne vigyen minket túl messze az eddigi életmű darabjainak összehasonlí-
tó vizsgálata, csak egy-két nagyon szembetűnő párhuzamra hívnám fel 
a figyelmet, mint a Helyreállítás és az említett korábbi kötet Támpontok 
a gyermekkor módosításához című versek köztire, láthatjuk a számozott 
mondatokkal való építkezést, valamint az egyértelmű tematikai referenci-
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alitást. Csakúgy, mint a Látkép és az Action gratuite versek esetében, előbbi a vers-
formában, utóbbi pedig tematikájában hordozza A régi Szajla című hetvenes évek-
beli opusz örökségét. A hasonlóság mellett ugyanakkor látszik a különbség is, mely 
ezt a kötetet maivá teszi, s megkülönbözteti Oravecz korai költészetétől. Ahogy már 
említettem, főleg a verszárlatokban az objektív megállapítások helyett a szubjektív 
kijelentések, pontosabban egyéni félelmek, szentenciák – olykor már-már didakti-
kusságba fordulva – dominálnak.

Addig működik ez a szerkesztésmód, míg valóban tartalmasak ezek a visz-
szavonhatatlan kijelentések, ám néhol, különösen, ahogy egyre haladunk a kötet 
rendkívül hosszú (százoldalas), első részében egy idő után a puszta didaktikusság 
lép előtérbe, néhol siránkozásnak érezzük az untig ismételt, kiüresedő (vagy szán-
dékosan üres?) mondatokat. Az addigi három ciklus tagolása látszólagosnak tű-
nik, a versek egybefolynak, egyetlen nagy egységet alkotnak. Jó példa lehet erre 
a címadó vers (Távozó fa) és a mellette álló Reménytelen küzdelem verspár. Míg 
előbbi kivetíti a lírai én világát egy újabb időjárás-jelentésbe, és ettől a metaforikus 
kapcsolatok révén többletjelentések, mondhatni költészet keletkezik az utóbbi vers 
ismétlése, naplóbejegyzés jellegű enumerációja a kötetben már korábban is részle-
tezetteknek: „először egy nagy oldalága sorvadt el, // aztán aggkori elmezavar lépett 
fel nála” (88.); vö.: „rendszeresen kontrolláltatom a prosztatámat, // ősszel influen-
za-védőoltást adatok magamnak” (89.).

A kötetet az ellaposodástól a két végső, jól bevezetett és önmagában is való-
ban egységet alkotó ciklus menti meg, és azok teszik helyére az addigi halmozást. 
„Egész életemben kerestem, // és a fiaimban találtam meg.” (25.), szól a Társ című 
vers első sora, mellyel már korán megágyaz az egész Matyi ciklusnak, mely, ha sze-
mélyesség terén nem is, de tematikája révén váltást hoz a könyvben, üdítő eltérést, 
a veszteség-érzet, a halálfélelem itt már egy másik emberrel való relációban kreá-
lódik tovább, ezáltal újra sikeresen torokszorongató érzéseket keltve olvasójában. 
A ciklusban említésre kerül a fiatalabb gyermek madaras könyve, mely a kedvence, 
valamint a lírai én gyermekkora is rekonstruálódik ebben a momentumban. Így 
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az igen szép, újabb váltást hozó Madárnapló ciklus, mely a Tavasz című verssel vég-
ződik („akárha lábadozó örvendezett volna, // ki súlyos betegségen esett át.” [154.]) 
is egyértelműen, de finom kézzel formálva vezetődik be. A kötet sok töltelékverse, és 
az ezek miatt érződő rosszul súlyozottsága ellenére is (vagy éppen emiatt?), bevon 
a megjelenített állapotba, ahogy azt már említettem. A váratlan ígéret, amit a sokat 
ismételt magányosság, az alapvető sötét hangulat nem implikálnak, lehengerlően hat 
olvasójára, ez maga a feltámadás lehetősége, mely igen finoman, pusztán az örökítés, 
az apa-fiú kapcsolat körüljárása során konstruálódik meg, de valahol a néha eltűnő 
transzcendens gondolkozás miatt, az ószövetségi áldásadás motívumát, vagy magát 
a feltámadás ígéretét is asszociációs körébe vonja. 

Azt nem tudom megítélni, hogy az elért hatáshoz, hogy súlyos reménytelenség-
ben lássunk meg valami igazán szépet, valóban kellett-e egy ilyen hosszú első rész, 
különösen, hogy tényleg változó színvonalon szólnak a beválogatott versek, s gyakran 
ugyanazt ismétlik. Az Oravecztől választott mottó jó előre felvetette bennem is a kér-
dést, hogy érthetem-e valóban, bár a halálról alkotott fogalmaimat elég fejlettnek tar-
tom, hogy milyen is öregen szembenézni ugyanazzal. Ahogy haladunk előre az első 
részben, már leginkább unalmasnak tűnt, ezt az érzetet szerencsésen aztán felülírja 
a végén elkövetkező váltás. A versek személyességét nehéz bírálni, hiszen a megszó-
laló álláspontja érezhetően az utolsó szó joga. Ezért is kerülhettek ebbe az amúgy is 
hosszú kötetbe még az összegyűjtött angol versek is, melyek nem igazán illenek bele, 
ráadásul nem is találtam közöttük (lehet, hogy pusztán közepes angoltudásom miatt) 
túl sokra értékelhetőt. Ami mégis bírálható az a lírai én számadásának egyoldalúsága, 
azt képzelnénk, ha valaki halálra készül, akkor nemcsak mások, de a maga bűneit is 
taglalja, nemcsak beszámol, meg is gyón, hiszen mindenkinek van mit. Az utolsó szó 
joga legjobb reményeink szerint így csupán túlzás volt, ebben a kicsit repetitív (itt-ott 
mind az életműbe, mind önmagába kissé belegabalyodó), ám mégis hatásos, korszerű 
megszólásmódot felmutató, és ami a legfontosabb, katarzist rejtő Oravecz-kötetben.

(Magvető, Bp., 2015)
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Az értelmiségi karriertörténetek és kapcsolathálók vizsgálata a legutóbbi évekig margi-
nális helyet foglalt el a hazai irodalom- és kultúratudományi diskurzusban, ám a Parti-
umi Keresztény Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszékének szerve-
zésében indított konferenciasorozat ígéretes kezdetnek bizonyult az értelmiség-kutatás 
ösztönzésének tekintetében, hiszen 2016-ban az immár második alkalommal megren-
dezett tudományos tanácskozás előadásainak válogatott, szerkesztett anyaga jelenhetett 
meg. 

Az összesen 23 tanulmányt közreadó kötet szervezőelvét ezúttal is az egyes témák 
kronológiája határozta meg – ez alól csak az első, a könyv szerkesztése közben elhunyt 
Szegedy-Maszák Mihály plenáris előadásából készült írás kivétel –, mivel a dolgozatok 
eltérő korszakokra, egyénekre és csoportosulásokra fókuszálnak. 

Mivel még napjainkban sem rendelkezünk átfogó értelmiség-definícióval, a tanul-
mánykötet írásait az „értelmiség” tágabb értelemben vett megközelítése jellemzi; szel-
lemi tevékenységet végző, kapcsolataikat ez alapján szervező egyéneket értenek alatta, 
így ez a meghatározás mind az egyes személyek értelmiségi karriertörténeteinek, mind 
pedig a kultúrateremtő és közéleti szerepet felvállaló csoportok működésének vizsgála-
tához megfelelő alapot nyújt. 

Szegedy-Maszák Mihály kötetnyitó, összegző igényű és személyes hangú tanulmá-
nyában (Értelmiségi csoportosulások kísérletei a magyar kultúra átalakítására a XX. 
század utolsó harmadában) a 20. század második felének jórészt kevéssé ismert értel-
miségi csoportosulásait – melyek többsége a rendszerváltozást követően felbomlott – 
mutatja be személyes emlékek, tapasztalatok révén és kényesnek tekinthető kérdések 
érintésével. Írásának végén rámutat az oktatásügy problémáira, az egyes értelmiségi 
szervezetek közötti kommunikáció hiányára, illetve az értelmiségi karriereket jelenleg 
alakító tényezőkre (piac, politikai hatalom, személyes érdekek) is, melyek együttes je-
lenléte véleménye szerint lehetetlenné teszi a nemzeti hagyomány létének zálogát jelen-
tő szellemi élet folytonosságát.

az értelmiséGi karriertörténetek, kaPcsOlathálók,
írócsOPOrtOsulásOk 2. című kötetről

kOsztrabszky réka
értelmiséGi karrierek nyOmában
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Jankovits László Piso kapcsolatkeresései a Lajtán és innen túl című írásában az erdélyi szász 
humanista költő és filozófus hazai és külföldi kapcsolathálójának kiépítését vizsgálja, elsősor-
ban Piso egy olyan versére fókuszálva, melyből nemcsak reménybéli támogatóinak személye, 
hanem az Erdélynél nagyobb és tartósabb integrációk felé való tájékozódása is kimutatható. 
A szerző írásának második felében azt követi végig, hogy a költeményben remélt boldogulás 
elmaradása után milyen lehetőségek kínálkoztak a hazatérő költő számára a Budán kiépített 
kapcsolatai révén.

Ötvös Péter Az ősz hajú gyermek – Puer senex a magyar irodalmi kultuszban című ta-
nulmányában Rimay János Justus Lipsiushoz írt, gazdag allúziós hálózattal operáló levelét 
tanulmányozza, melyben Rimay a „bölcs gyermek” antik irodalomban és Bibliában gyökere-
ző toposzának használatát mutatja ki. A szerző szerint ezzel a Homérosz, Vergilius és Cicero 
ismeretét tudós módon közvetítő, ekkorra már klisévé váló formulával Rimaynak – Lipsius 
támogatásának elnyerése mellett – az volt a célja, hogy formálja és megteremtse saját tudós 
és irodalomértő szerepét. Ötvös rámutat, hogy ez a törekvés a Balassi Bálinthoz való viszo-
nyában is tetten érhető, hiszen Rimay azt akarta elérni, hogy az utókor a Balassi-versek olyan 
egyedüli szakértőjeként tartsa számon, aki a költő kérésére már 10-12 évesen korrigálta Ba-
lassi költeményeit.

Maczelka Csaba a Nemzettudat, fordítás és számkivetettség az 1580-as évek Angliájában: 
Budai Parmenius István és Thomas Nicholls című írásában két szerző karrierjén keresztül 
követi végig a 16. századi Angliában tevékenykedő, külföldről érkező értelmiségiek számára 
kínálkozó karrierépítési utakat. A szerző rámutat, hogy bár a latin nyelven író, európai huma-
nista műveltséggel rendelkező Parmenius, és a kereskedelmi útjain szerzett ismereteivel, an-
gol nyelven boldogulni kívánó Nicholls különböző módon próbáltak kapcsolatba lépni a kor 
szellemi elitjével, a koloniális propaganda – saját kívülálló szerepük hangsúlyozása ellenére 
– végül mindkettőjüket bekebelezte.

Balázs Mihály Túl a felekezeti határokon. Körmöczi János kapcsolatrendszeréhez című 
írásában a Körmöczi János és ifjabb Cserey Farkas két évig tartó levelezéséből kiindulva 
vizsgálja a katolikus polihisztor és az unitárius rektor közös munkáját a felvilágosodás 
egyik fontos eszméjének (vallási türelmesség) kontextusában, miközben felhívja a figyel-
met Körmöczi és ifjabb Cserey hagyatékának jelentőségére és kutatásának fontosságára is.

Egyed Emese az Asszonykörből az íróvilágba – Újfalvi Krisztina útjai című tanulmányá-
ban az erdélyi költőnő értelmiségiekkel (magas rangú hivatalnokok, egyházi személyek, 
költők) váltott verses leveleinek elemzése során mutatja be Újfalvi Krisztinának egy saját 
költői társaság szervezésére irányuló elképzeléseit, továbbá azokat a kapcsolatokat, melyek 
kihasználása révén neves szerzővé válhatott volna egy olyan korban, melyben egy női alko-
tó érvényesülése még elképzelhetetlennek bizonyult.

Milbacher Róbert „Sem utódja, sem boldog őse…” – Az irodalmi előd megkonstruálásának 
stratégiái című írásában Harold Bloom hatásiszony-elméletét felhasználva azt tanulmányozza, 
miként konstruálta meg Petőfi Sándor és Ady Endre saját költői elődképét. A szerző elemző 
tevékenysége során arra jut, hogy a magyar irodalomtörténeti hagyományban a Petőfi képvi-

147



selte romantika áll szemben az elődként számon tartott, a hazafiság költőjévé redukált, a klasz-
szicizáló műfaji elemek használatából adódóan elavultként tételeződő Vörösmartyval, s hogy ez 
az irodalomtörténetben máig meghatározónak számító Vörösmarty-kép elfedi művészetének 
azon sajátosságait, melyekből Petőfi is sokat merített. Milbacher Róbert arra is rámutat, hogy 
Ady Endre elődkereső gesztusában saját Petőfi-komplexusának elrejtése – mely azt a célt szolgál-
ta, hogy költészetét ne lehessen visszavezetni a magyar romantikus hagyományhoz – nyilvánul 
meg; Vajda János költészetének elődként való prezentálásával egy olyan fejlődési folyamat meg-
konstruálása volt a célja, melyben saját költői praxisa egy új irodalmi paradigmaként értékelhető.

Szilágyi Márton Arany János társadalmi státuszának változásai című tanulmányában azt vizs-
gálja, milyen lehetőségek (főszerkesztői és vezetői pozíció, akadémiai tagság) kínálkoztak a for-
mális szaktudással nem rendelkező Arany számára az írói sikernek, s a vele együtt járó irodalmi 
elismertségnek a hatására, s hogy végül miért nem élt az „írófejedelmi” tekintélyt és életformát 
megalapozó lehetőségekkel.

Keszeg Anna írásában Zsindelyné Tüdős Klára sokféle karriermintával (jelmeztervező, di-
vattervező, filmrendező, propagandavezér) jellemezhető életútját mutatja be az újrakezdéssel és 
átértelmeződéssel járó pálya esetében adódó elbeszélésminták – melyek alapját elsősorban Di-
zseri Eszter Tüdős Kláráról írt kötete képezi – felhasználásával, valamint a polgári karrierek közti 
váltás mozzanatait elemezve.

Visy Beatrix a Hangyagirls – Margit, Magda, Mária évei című tanulmányában a különböző 
női szerepminták összeegyeztetését és együttes működtetését vizsgálja az irodalmi életbe saját 
tehetsége és írásai révén bekerülő Kaffka Margit életútjában. Mindehhez azonban nemcsak az 
írónő életrajzát, hanem a műveit is számba kell venni, mivel ezekben a századforduló női értel-
miségi lét kérdései, illetve az újfajta női szerepek lehetősége mutatkozik meg. A szerző ugyan-
akkor hangsúlyozza, hogy egyik szereplő sorsa sem azonosítható az írónő életkörülményeivel.

Balázs Eszter (Értelmiségellenesség az első világháború első felében: „kávéházi stratégák” és „ló-
gós” írók Budapesten) írásában az első világháború első éveiben tapasztalható értelmiségellenes 
diskurzus kávéházakat érintő kritikája kapcsán azt a folyamatot elemzi, melynek során a fronttól 
távol maradó írók a „lógós” alakjának egyik variánsává váltak. A szerző a korabeli sajtó írásait 
figyelembe véve arra mutat rá, hogy az értelmiség eme sajátos csoportjának vádlói között a „ká-
véházi írókat” tematizáló, s a tökéletes állampolgár-értelmiségit megtestesítő „katona-költőket” 
is találhatunk, így az 1915-re kiéleződő szembenállás egyúttal lehetőséget adott az irodalmi éle-
ten belüli politikai leszámolásokra is, melyeket a „lógós” írók által képviselt individualizmus és 
intellektualizmus feltételezett dominanciájának megtörési vágya motivált.
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Szénási Zoltán a Gubancos kapcsolatháló – Egy „úgynevezett »irodalmi« vita” tanulságai című 
tanulmányában azt mutatja be, miként használta fel Rákosi Jenő propaganda céljaira  a fronton 
harcoló, háborús verseket publikáló Gyóni Gézát. A szerző amellett érvel, hogy Rákosi célja nem 
egy esztétikai alapon nyugvó diskurzus elindítása volt, hanem a hazaért életét feláldozó háborús 
költő alakjának megkonstruálása az irodalmi modernség képviselőinek egzisztenciális (sok te-
kintetben sikeresnek bizonyuló) ellehetetlenítése érdekében. 

Szilágyi Zsófia A dilettáns író alakja Kosztolányi Dezső kortársi környezetében és egyes művei-
ben című írásának első felében a terminológiai kérdések tisztázása során arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a „dilettáns” és „hivatásos író” meghatározásokat (az egyes korszakok eltérő intézmény- és 
feltételrendszere miatt) történeti kategóriaként érdemes kezelni, s az irodalmi hálózatban való 
gondolkozás esetén a „nem hivatásos” helyett „műkedvelő” írókról kellene beszélni. A szerző úgy 
látja, hogy bár a Néró, a véres költő valóban a hivatásos és műkedvelő szerző közti feszültséget 
mutatja be, az ókori Róma mégsem kapcsolható össze a huszadik század kávéházi életével, hiszen 
ezt az időszakot – a piacszűkülésből kifolyólag – nem a műkedvelő szerzők irodalomba való beá-
ramlása jellemezte, továbbá az írót már pályája elején (Mária című novellájában) is foglalkoztatta 
a hatalom és irodalom viszonya.

Biró Annamária az Értelmiségképzetek a német és magyar aktivizmusban című tanulmá-
nyában a diskurzuselemzés módszerének, valamint a korabeli publicisztikai művek, s az egyes 
értelmiségi csoportosulások (például Kassák és köre) programírásainak segítségével vizsgálja 
a  német, osztrák és magyar aktivizmusban használt értelmiség-meghatározásokat, s arra mutat 
rá, hogy még napjainkban sincsen egységes, átfogó értelmiség-definíciónk. 

Tverdota György tanulmányában (Babits, az írástudó) Az írástudók árulása című Babits-esz-
szében megfogalmazott értelmiségi magatartásformákat szembesíti a költő személyes életútjá-
nak eseményeivel. Az összevetés során a szerző arra jut, hogy a Babits-féle apolitikus értelmiségi 
eszmény, melyet az esszé megírása előtti történelmi tapasztalatok ihlettek, végül utópisztikusnak 
bizonyult, hiszen az írástudó nem fordíthat hátat a világnak, s kötelessége kiállni a vállalt ügyei 
mellett.

Boka László Apák, fiak, atyai mentorok (Jékely és Kuncz Aladár) című írásában Pierre Bour-
dieu elméletét (irodalmi mező, kapcsolati tőke) felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen 
lehetőségek állnak egy fiatal író előtt, ha mentori értelemben vett apja szellemi örökségét (köl-
tészet, szerkesztés) kívánja folytatni. A szerző Kuncz Aladár és Jékely Zoltán viszonyának ilyen 
alapon való megközelítését követően arra mutat rá, hogy más mentorok (például Babits Mihály, 
Áprily Lajos vagy Makkai Sándor) esetében is érdemes lenne megvizsgálni a kapcsolati hálók 
kohéziós erejét.

Vallasek Júlia Balázs Ferenc, a józan utópista című írásában a szerteágazó tevékenységet foly-
tató (író, költő, publicista, világutazó, unitárius lelkész) Balázs Ferenc életútjának feltárását végzi 
el. A szerző arra a következtetésre jut, hogy Balázs Ferenc (idealista) társadalomjobbító elképze-
léseinek Mészkőn tervezett megvalósítása a változtatások kétségbeesett hajszolása, illetve – a va-
lós helyett – egy ideális falu létrehozására tett törekvései miatt végződött kudarccal.

Kálai Sándor az Egy elfelejtett krimiszerző(páros?): Louis Lucien Rogger című tanulmányában 
az írói álnév mögött rejtőző Aczél Lajos – Lucien Aigner szerzőpáros kilétét és szakmai útját fedi 
fel, felhívva a figyelmet azokra a nehézségekre, melyek a populáris irodalom területén alkotó, az 
irodalomtörténet-írás által figyelemre se méltatott szerzők és műveik kutatásában felmerülhet-
nek. A szerző arra is rámutat, hogy a nemzetközi elismertségnek örvendő, külföldön tevékeny-
kedő szerzőpáros igen sajátos értelmiségi karriert futott be, hiszen egy mediális változásokkal 
jellemezhető időszakban sikerült szinkronba kerülniük a korabeli európai tendenciákkal. 
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Balázs Imre József Tardos Tibor és a forradalmi szürrealisták hálózatai című írásában Tardos 
Tibor írói pályájának szürrealizmushoz köthető szakaszát követi végig, kimutatva a magyar–
francia értelmiségi kapcsolathálók sajátos működését, a szürrealizmus mozgalmakon belüli defi-
niálásának problematikusságát, valamint a szürrealizmus Magyarországra való közvetítésének 
nehézségeit, akadályait.

Bedecs László az Emlékek felvonulása – Bertók László korai költészete című tanulmányában 
Bertók László ma ismert hang- és verstechnikáinak előzményeit, párhuzamait, motívumait mu-
tatja ki a költő pályájának korai szakaszában, egyúttal azt is hangsúlyozva, hogy a költő 60 évvel 
későbbi, egzisztencialista érintettségre és metafizikai fenyegetettségre utaló, merőben új hangon 
megszólaló költeményei egy új költői korszakról tanúskodnak. 

Görözdi Judit a Grendel Lajos „szlovák írói” karriertörténete című írásában azokat a tényező-
ket veszi sorra, melyek hatására a szlovák irodalomtörténet-írás szlovák íróként tartja számon 
Grendel Lajost. Érvelésében a szerző kanonizálódását öt ilyen tényezőre, a szlovák művekkel 
való rokon irodalom-felfogásra, a befogadó irodalom által akceptálható, újfajta irodalmi gondol-
kodásra, a szerző kapcsolathálóira, a Grendel-szövegek egységes szlovák hangjának kialakításá-
ra, valamint a szerző szlovák mediális jelenlétére (közéleti szerepvállalás, publicisztikai írások) 
vezeti vissza.

Csehy Zoltán a Stigma vagy védjegy? – Három „meleg” költői karrier a magyar szubkulturális 
sajtó tükrében című írásában Faludy György, Nádasdy Ádám és Gerevich András szövegein ke-
resztül elemzi a „meleg irodalom” közép-európai változatait, s ezzel párhuzamosan a LMBTG 
irodalom problémakörének irodalomszociológiai, pszichológiai és ideológiai aspektusaira, va-
lamint az irodalmi-kulturális önmeghatározás – a nyíltan ellenséges recepció miatt felmerülő 
– nehézségeire is felhívja a figyelmet.

Németh Zoltán Az Úr nyolcadik kerülete – Új média, hálózat, karrier című tanulmányában 
Pál Dániel Levente Facebook-szövegeit veszi szemügyre az újabb médiaforma irodalmi alkotá-
sok létfeltételeire, pozíciójára és társadalmi rangjára tett hatásának kontextusában. Egyfelől arra 
mutat rá, hogy bár ezeket a – magukat az egyes műfajok hálójában elhelyező – írásokat sajátos 
„formaprivitivizmus” jellemzi, mégis műalkotásként tárulnak elénk, „új irodalmiságot” generál-
va ezzel, másfelől pedig arra, hogy az ezeket hordozó közösségi felület az életrajzi szerző mediális 
színre vitelét valósítja meg. 

Látható tehát, hogy a kötet írásai meglehetősen széles spektrumot fednek le, s hogy az egyes 
témák szerteágazó tényezőiből adódóan több tudományterület elméleteit és módszereit moz-
gósítják és kombinálják egymással. A recenzens egyetlen kifogása nem is az előbb említettek-
hez, hanem inkább a kötet szerkezeti felépítéséhez kötődik; a téma sokszínűsége miatt ugyanis 
szerencsésebb megoldásnak bizonyult volna egy többosztatú szerkesztésmód alkalmazása, hogy 
az egyes írások tematikai egységet képezhessenek, még akkor is, ha ez a felosztás nem egyenlő 
nagyságú részeket eredményezett volna. Ennek ellenére a tanulmánykötet az értelmiségi karrier-
történetek és kapcsolathálók interdiszciplináris megközelítése terén jelentős eredményeket képes 
felmutatni, s egyúttal olyan nézőpontokat és potenciális kutatási irányokat is felvet, melyek min-
den bizonnyal a téma további kutatását fogják ösztönözni.

(Szerk. Bíró Annamária és Boka László, Nagyvárad−Budapest, Partium Kiadó − reciti.hu, 2016)
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balázs renáta (1994, csíkszereda) eGyetemi hallGató  bari 
fatima (1999, naGyköVesd) költő  bíró józsef (1951, buda-
Pest) költő, PerfOrmer  bödecs lászló (1988, szOmbathely) 
költő  ferlinGhetti, lawrence (1919, new yOrk) költő, fes-
tő, aktiVista  Gráf dóra (1993, budaPest) kéPzőműVész, 
Grafikus, költő, író  GyörGy alida (székelyudVarhely) költő 
 Gyukics GábOr (1958, budaPest) költő, műfOrdító  józsa 
eVelin (kOmárOm) költő  juhász márió (1992, nyíreGyháza) 
költő  kabai csaba (1979, miskOlc) költő, író  kOlumbán 
adrienn (székelyudVarhely) költő  kOsztrabszky réka (1987, 
budaPest) kritikus, irOdalOmtörténész, a Pázmány Péter 
katOlikus eGyetem irOdalOmtudOmányi dOktOri iskOlájának 
Phd-hallGatója  naGy zsuka (1977, nyíreGyháza) költő, író, 
tanár  németh zOltán (1970, érsekújVár) költő, irOdalOm-
történész, kritikus, a nyitrai kOnstantin filOzófus eGyetem 
maGyar nyelV- és irOdalOmtudOmányi intézetének dOcense, 
az irOdalmi szemle szerkesztője  Orcsik rOland (1975, óbe-
cse) költő, műfOrdító, kritikus, szerkesztő  Paszmár líVia 
(1986, VáGsellye) Phd-hallGató, szlOVák tudOmányOs akadé-
mia, ViláGirOdalmi intézet (POzsOny)  salmela, alexandra 
(1980, POzsOny) író  sárkány tímea (1995, kézdiVásárhely) 
költő  szászi zOltán (1964, tOrnalja) költő, író  száz 
Pál (1987, VáGsellye) író, dramaturG, a POzsOnyi cOmenius 
eGyetem Phd-hallGatója  széchenyi áGnes (1957, budaPest) 
irOdalOm- és médiatörténész, a mta irOdalOmtudOmányi in-
tézetének tudOmányOs főmunkatársa, az eszterházy kárOly 
eGyetem (eGer) tanára  szirák Péter (1966, debrecen) irOda-
lOmtörténész, eGyetemi tanár, szerkesztő, kritikus, a deb-
receni eGyetem kOmmunikáció- és médiatudOmányi tanszékének 
Vezetője.  z. németh istVán (1969, kOmárOm) költő, író

az irOdalmi szemle meGVásárOlható 

szlOVákiában 

dunaszerdahely – mOlnár-könyV (Galántai út [hyPernOVa])
kOmárOm – madách-könyVesbOlt (jókai utca / jókaihO)
érsekújVár – kultúra könyVesbOlt (mihály bástya 4. / michalská bašta 4.)
Galánta – mOlnár-könyV (fő utca 918/2. / hlaVná 918/2. [uniVerzál])
királyhelmec – Gerenyi könyVesbOlt (fő utca 49. / hlaVná 49.)
naGykaPOs – maGyar könyVesbOlt (fő utca 21. / hlaVná 21.)
nyitra – maGyar nyelV és irOdalOm tanszék – közéP-euróPai tanulmányOk 
kara. kOnstantin filOzófus eGyetem (drážOVská 4.)
POzsOny – a POzsOnyi maGyar intézet könyVtára (VédcölöP út 54. / Palisády 54.)    
sOmOrja – mOlnár-könyV (fő út 62. / hlaVná 62. [Vúb mellett]) 
tOrnalja – tOmPa mihály könyVesbOlt (béke utca 17. / mierOVá 17.)

maGyarOrszáGOn 

budaPest – írók bOltja (andrássy út 45., 1061)

szerzőink






