
Tóth Imre: 
Mesél a palóckirály

�Rögvest a kezére olvasnak az új ju-
hásznak hatszáz juhot. [�] De bi-
zony egy sánta juh mindig hátulra
marad. Egyre dörgölõdzik a juhász-
hoz, de az jól megrugasztja a sánta
juhot. Az meg erre mindjárt viselõs-
sé vált a juhásztól, és máris bebújt
egy kõszikla hasadékába! Mert bi-
zony nem igazi juh volt, hanem bo-
szorka!� � olvashatjuk mindjárt az el-
sõ mesében ezt a még népmesékben
is szokatlan fordulatot. De nem csak
ezért különleges ez a könyv, és nem
csak ezért lehet közönsége felnõtt,
vagyis mesékbõl kinõtt olvasó is.

Élt egyszer Szécsényben a 19.
században egy jogász, akit akkor Pin-
tér Sándornak hívtak ma Palócki-
rálynak neveznek. Ennek a királynak
legkedvesebb foglalatossága palóc
mesék gyûjtése és lejegyzése volt, ki
is nyomtatta barátai számára XIII
palóczmese címû könyvét. Csakhogy
olyan alapos munkát végzett, hogy a
mesék nyelvemlékként igen, mese-
ként már akkor sem használtattak,
ugyanis hangról hangra követték a
palóc tájnyelvet, ilyesformán � már
amire van betû a billentyûzeten! �:
�Hún, húnnem, hane vaót effalu, a
falu veegin át ekkis gulyibafeele
házikaó, a gulyibának kideõt-bedeõt
fallyai közt penyíszes szaómán
fekütt betegeõ egy öreganyaóka� és
így tovább. Úgyhogy mielõtt a me-

sék eltûnhettek volna szemünk elõl
valamelyik nyelvészeti szakkönyv-
tárban, Tóth Imre átdolgozta õket.
A kiejtési sajátosságokból csak azo-
kat tartotta meg, amelyek nem za-
varják az olvasást, itt-ott szelídített a
történet fordulatain is, a ritka táj-
nyelvi szavak jelentése pedig kiderül
a szövegösszefüggésbõl � habár né-
ha jól jött volna egy-egy lábjegyzet.
Mutatóba azért közli a Mese a keet
testverreõ eredeti szövegét, és jó rejt-
vényfejtést kíván. Nekem nem volt
hozzá türelmem, de szerencsére a
könyvben ennek átírt változata is
szerepel, úgyhogy egy bekezdés
után odalapoztam.

A mesék elõtt rövid bevezetõ ol-
vasható, talán túlzóan patetikus, és
stílusa rendkívül furcsán hat egy
ilyesféle mesegyûjtemény élén. Ez
azonban nehogy elriasszon valakit
az olvasástól, mert sokat veszítene! Ez
a mesecsoport ugyanis nem csak nyel-
vében különleges. Szereplõi ugyan a
megszokott mesehõsök: juhász, Hé-
csin szakállú ördög, mostohák, ki-
rálylányok, ám kalandjaikon az em-
ber meg tud még lepõdni. Én példá-
ul meg voltam gyõzõdve róla, hogy
a boszorkányok söprûn lovagolnak.
De egy Rufó nevû legényrõl szóló
mesébõl kiderül, hogy a pemetefû-
seprût szénvonóra, aztán sütõlapát-
ra lehet cserélni. A szerelmespár pe-
dig nemcsak galambbá meg összefo-
nódó rózsatõvé tud válni, hanem
rongyos kápolnává és öreg áccsá,
vagy kölestáblává meg pásztorrá. Az
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is ebbõl a mesébõl derül ki, hogy a
legények bizony még a varázserejû
boszorkánylányt is képesek elhagy-
ni, ha egy hamis lány a legényt meg-
éteti valamivel. Van tehát min izgul-
ni, még ha tudjuk is, hogy a mese
végére biztosan minden rendbe jön,
és a jók elnyerik méltó jutalmukat �
a rosszak meg nem nagyon kapnak
büntetést! A három �barát� például,
akik Juhászi Pétert szépen vissza-
eresztették az alvilágba, elnyeri a fiú
megbocsátását, meg három lány ke-
zét, akik persze mind királyi szárma-
zásúak.

MANDA BORBÁLA

(Ciceró Könyvstúdió, Bp., 2002.)

Nagy Pál: 
Journal in-time (Él[e]tem 2.)

Nagy Pál kilencvenes évekbeli mun-
káit olvasva aligha kerülheti el fi-
gyelmünket, hogy írói tevékenysé-
gének mostanra elsõsorban azon
iránya vált hangsúlyossá, mely ér-
deklõdését az önértelmezés kifejtet-
tebb formái felé terelte. Értekezõ
mûfajú szövegeinek sorába illeszke-
dik önéletírása is, mely korábbi
munkáitól eltérõen nem az alkotás
(és a befogadás) általánosabb szem-
léleti vonatkozásainak megvilágítá-
sára, hanem saját pályájának és an-
nak tágabb, történelmi környezeté-

nek számbavételére törekszik. Az
önéletrajz mûfaja ugyanakkor vé-
gigkíséri Nagy Pál munkásságát: a
hatvanas évek második felében írt
kísérletezõ prózája például többféle
módon is kapcsolódik e nagy hagyo-
mányú mûfajhoz. Most megjelent
könyvében azonban több tekintet-
ben is határozott elmozdulás figyel-
hetõ meg: míg korábbi mûvei kita-
lált és valós többértelmû összjátéká-
nak közegében idézték meg e mûfaj
szabályszerûségeit, önéletrajzának
két kötete hangsúlyozottan elválasz-
tani kívánja a kitalált és a valós terü-
letét, egyben eloldódva a mûfaj azon
elmélkedõ jellegû mintáitól, me-
lyekhez a korábbi szövegek jelzetten
is kapcsolódtak. Valós és kitalált el-
határolásával ugyanakkor nemcsak
elbeszélõ, de egyes értekezõ mûvei-
tõl is eltávolodik: a hetvenes évek
második felében közzétett munka-
naplója például maga is kísérletezett
azokkal a szövegalakító technikák-
kal, melyek fejezetei tárgyát képez-
ték. Bár önéletírásának címe vissza-
utal korábbi költõi mûveire (két al-
kalommal is Journal in-time címmel
gyûjtötte össze képnyelvi eljárások-
kal élõ költeményeit), s ily módon
látszólag elbizonytalanítja fikciós és
nem fikciós szöveg ellentétét, ugyan-
akkor mégis eltávolodik a nyelvi ala-
kítás mûvészi formáitól, s a részletes
és tárgyszerû dokumentáció igényét
helyezi elõtérbe. Ez természetesen
egyszerre tágítja és szûkíti lehetõsé-
geinek körét.
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