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magyar költő, próza-, esszé, dráma-,

forgatókönyvíró, műfordító.
A posztmodern irodalom képviselője.
Műveit, amelyek egyértelműen egyetlen
műfajba sem sorolhatók, a nyelvi formákkal
való kísérletezés és töredékesség jellemzi.
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 1956. július 17-én született Budapesten
 Tanulmányait az Eötvös Gimnáziumban kezdte.
 1976–1981 között az egri Ho Si Minh












Tanárképző Főiskolán magyar–történelem
szakon tanult.
1982 óta szabadfoglalkozású író.
1983-1988 között az Eötvös Loránd
Tudományegyetem filozófia szakát végezte el.
Tagja a Szépírók Társaságának, tiszteletbeli
tagja a József Attila Körnek.
Posztmodern regényeiben a gyerekkor és az
önéletrajzi ihletés kap nagyobb teret:
Mintha élnél. Egy lemur vallomásai 1.(1995),
Pompásan buszozunk! Egy lemur vallomásai 2.
(1998)
Regényvilága a család, az iskola hangulatát,
de az egész Kádár-kor légkörét is megidézi
(„szocialista fejlődés” 1957 – 1989)
Arc és hátraarc. Egy lemur vallomásai 3.(2010)
önéletrajzi ihletésű regénye.
Wünsch híd. Egy lemur vallomásai 4. (2015)
Hasítás . Egy lemur vallomásai 5. (2018)
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 Egy lemur vallomásai 2. kötete a Pompásan

buszozunk!
 1. kötet - a Mintha élnél a születést és a gyerekkort

idézte meg
 A Pompásan buszozunk! egy igazgatói megrovás











apropóján tár mozaikokat az iskolaévekből az
olvasó elé.
Önéletrajzi fikció. Benyomások, érzékfoszlányok
alapján rendeződnek el a történések, az
emlékezést maga a nyelv szervezi meg.
Önéletrajz, amelyben a gyerek főhős kitalált
barátja, Lemur Miki mozgatja a szálakat, akinek
révén az elbeszélő egyszerre fokozza le magát (hiszen
egy macskamajomról van szó a neve alapján) és kezdi
meg az önmitizálást
A lemur bír közvetítő szereppel: egyrészt megképezi a
különbséget a gyermek és a felnőtt perspektíva
között, és lehetőséget biztosít a két szólam
humoros vegyítésére
Az elbeszélői szólam különböző beszédmódokban
nyilatkozik meg (akár egyszerre is). A felnőtt
visszaemlékező rajta keresztül adja a nyelvet a
gyereknek a megélt, de megfogalmazhatatlan
emlékekhez.
Elbeszélői világát mind térbelileg, mind pedig
szellemileg a szűkösség jellemzi: a főszereplő
gyerek ugyanazokat a belvárosi utcákat rója az
otthon és az iskola között ingázva, és miközben
az iskolát említésre sem méltónak találja, többet
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A lemur sorozatban az író:
• a kommunista propaganda és ideológia hatásairól ír, 60-as, 70-es évek
Magyarországán
•szereplőivel a kor társadalmának rajzát festi meg
•parodizálja a rendszer abszurditását
Elbeszélői nézőpont: E/1 személyű magánbeszéd írja le a történeteket
• az elbeszélőre az analitikus látásmód (mindent elemez, részletesen körülír,
leír)és a nyelvi formákkal való szabad kísérletezés jellemző
• a különböző epizódok célja: egy gyerek szemszögéből mutatja be a
szocializmus sajátosságait
• a kor generációjának sajátos szlengje
• élőszóbeliség fordulatai jellemzik
A kor jellemzői:
• a kort: a régi tárgyak és események leírásával, az időszakra jellemző
hétköznapi kifejezésekkel idézi meg.

a teljes társadalmi és morális rendet játékosan
megkérdőjelezi
•

• a töredékesség ellenére a regény felépítését tudatos szerkesztésmód jellemzi
• a ’60-’70-es évek Magyarországát nem történetekkel, hanem szubjektív

emlékekkel mutatja be.
Stílusa: anekdotikus és nosztalgikus.
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Szómagyarázat
• Lignimpex külkereskedelmi vállalat
• Emke – ismert budapesti
kávéház
• Rodolfó – Gross, Gács
Rezső művészneve. A
leghíresebb magyar
kézügyességi bűvész,
televíziós műsorok
szereplője a 60-as években.
Bűvészdobozt készített a
gyerekek részére egyszerű
mutatványokhoz.
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Téma:
Egy csúzlibaleset kitágítja
a teret és az időt, elindítva
az emlékezés folyamát.
A részlet a csúzlibalaset,
ennek kapcsán érzett
bűntudat leírása, félelem a
büntetéstől, apai szigortól.
 Az elbeszélő a
rendszerváltozás kulisszái
közül tekint vissza iskolásés úttörő éveire
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Műfaji kérdések
Lehetséges műfajok:
1. vallomás (őszinteség): önfeltárás + szerepjátszás - fikció
2. emlékirat (pontosság?: emlékezés + felejtés
3. regény (egyenes vonalú célirányultság): történetmondás + közegtudatosság
(emlékező regény / nevelődési regény / iskolaregény / naplóregény / ifjúsági regény /…)
Műfaj jellemzője:
átmenetiség
Önéletrajzi fikció
Nevelődési regény
olyan regénytípus, melynek középpontjában a hős felnőtté válása áll, a társadalomba való
beilleszkedésének folyamatát ábrázolja.
A kisregény és a hosszabb elbeszélés határán van.
• Egy rövid eseményt beszél el, de ennek kapcsán egy egész korszakot foglal össze az író.
A mű alcíme: Lemúr Miki vallomásai. A vallomás külön műfaj az irodalomban, önéletrajzi ihletésű
visszaemlékezéseket jelöl, pl.: Szent Ágoston vallomásai, Rousseau: Vallomások
• Regényciklus-szerűség (visszatekintő jellegű életrajziság) – a lemuriádák (megjelent 5 kötet)
• Utalás a korra a részletben:

Lignimpexes (nőci), Rodolfó (bűvész) palotapincsijét sétáltatja, megjelenik a műben, híres 60-as
évekbeli bűvész.
Helyszínre utalás: (Budapest) Kálmán utca, Emke kávéház
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Elemzés
1. bekezdés: A szörnyű „tett”, délután hívatják, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőjét, futótűzként terjed a hír:
„Lelőttem a kontyos macát.”-gyermeki nyelv, szleng: maca
2. bekezdés: önvád, a felnőttek szemszögéből, belső gondolattá, a „felettes én” megszólal: „Állandóan csak a szomorúságot
okozom.”
3. bekezdés: A csínytett egy részletének elbeszélése, hogyan történt: „Leckeírás közben odalopózni, belőni, lekushadni,
és jó” – annak magyarázata, magyarázkodás, minek volt ott a „nőci”, nem tehet róla, hogy odaült a nőci: „tényleg csak
kipróbáltam, hogy belövök az ablakon”- gyermeki nézőpont.
4. bekezdés: A csínytett leírása, bagatellizálása, szórakozás, ő csak játszott, „dicső tett”. „Egy kirúzsozott titkárnő
mekkorát ordít, ha lelövik szemből, még a troli is megállt, az egész suli kint lógott az ablakban.” Helyszín megjelölése:
Kálmán utca (Budapest), Rodolfó, a bűvész is épp arra sétált palotapincsijével („a kezemet figyeljétek, mondta mindig,
mert csalok”).
5. bekezdés: Külső nézőpont, mások kommentje: „Lecsúzlizta a lignimpexes nőcit egy lökött negyedikes. Kirúgják? Még
jó.” -szleng
6. bekezdés: A sírás leírása, bűntudat, veszély, tehetetlenség, szigorú apakép megjelenése: „Majd egyből sírva kell
fakadni (-bűntudatra ébredés, tettének megbánása). „Sajnos ezt a trükköt már ismerik, nem nagyon hagyják magukat
gyöngíteni a szánalom által” – humoros, a szülők szavai:
„Síri hang: már megint mit műveltél, hadd halljam. Ne bőgj itt nekem, feltápláltak könnykocsonyával? szleng, humor,
szigor)...
7. bekezdés: „Kezében az ellenőrző, azapád teremtésit. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején”... – a verés szörnyűsége
8. bekezdés: „És ez a várakozás.” – a várakozás kínjai.
9. bekezdés: megszólítás, kiszólás az olvasóhoz, a tett bagatellizálása, magyarázkodás, bűntudat:” Na, de most tényleg,
uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett ennek a bizonyos kontyos fehérnépnek órákon keresztül szorongva várakoznia,
mielőtt fejbe lőttem?”...- „Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne, lelőttem egy titkárnőt, egy titkárnő lőjön le
engemet. Szemet szemért, de akkor viszont ő is tejgumis csúzlival, ugyanolyan messziről, igazi párbaj – á! Nem tudnak
ezek még csúzlizni sem. Csak odaül a nyitott ablakba gépelni, aztán meg csodálkozik.” – a gyermeki nézőpont,
értetlenség a felnőttek világával szemben, tettének megmagyarázása – kell-e jóvá tenni, megérdemli-e, ki
érdemel meg, és mit – összekuszálódnak
10. bekezdés: „Gyorsan leápolták, mehetett haza.” – szleng – mindenki kiszolgáltatottsága a társadalomban (,mert
fölöttük van még egy hatalom, amely mindkettőjükkel elbánik ,szerinte: „Csak választani lehet, hogy bottal, vagy
csúzlival szeretné, hogy „odapörköljenek” neki. – szleng., irónia .Rodolfó pincsije is hangosan nyüszített, hogy még
nagyobb legyen a hepaj.. – események kiterjesztése – mindenki érintett, bevonja a játékba- játékosság, gyermeki vonás
11. bekezdés: Az apai aláírás leírása – felnéz a szigorú apára, akinek aláírásában a kezdőbetű fél oldal, és több helyen
átszaggatja a papírt, tart is tőle: „másodpercekig szánkázik a toll föl-alá, hurkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és
svédcsavar, de nem ám csak úgy összevissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint... A lenyűgöző
iniciáléhoz elvékonyodó farkat rezzent, a név fölös maradékát, így vet tőrt a nagyratörő szándéknak az elbizonytalanodó
akarat”... humoros
12. bekezdés: A tettől lefagyottan, padon ülő fiú magánya, szörnyű bűntudata: „Lelőttem a kontyos macát, de minek is
lőttem le. Egyszer tudnék normálisan viselkedni.” – bűnbánat, önvád, a gyermek ösztönösen cselekszik, és nem
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Ideje és tere:
60-as évek Magyarországa
• Helyszín, utalások, hogy éppen Budapesten játszódik: Emke kávéház, Kálmán
utca
• A regényrészlet egy csínytevést mond el, E/1. személyben.
• Elbeszélője: gyermek, (felnőtté válás folyamata)
• Nyelvét és szemléletmódját az elbeszélő gyermek volta alakítja, a szöveg nyelve
tükrözi az alsós gyerek gondolkodásmódját. Pl:
3.bekezdés: „Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon, nem
tehetek róla, hogy odaült a nőci (ösztönös, nem tudatos cselekvések, nem
gondolkodik a következményeken, csak játszik, a játék élvezete). Na, jó, láttam
én, hogy ottan ücsörög, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben
odalopózni, belőni, lekushadni, és jó.”
6. bekezdés: „Majd egyből sírva kell fakadni, könnyek között fuldokolva, el sem
tudom mondani, miért sírok. Sajnos ezt a trükköt már ismerik, nem könnyen
hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Síri hang: már megint mit
műveltél, hadd halljam... A válasz újabb zokogóroham teljes beleéléssel,
odafúrom magam, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket.”...
9. bekezdés – a gyermek játékossága, játékközpontúsága, számára minden játék:
„Nem tudnak ezek még csúzlizni sem. Csak odaül a nyitott ablakba gépelni,
aztán meg csodálkozik.”
11. – az apa csodálata – gyermeki.
•
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• A szövegben a szleng - nyelvi réteg - van túlsúlyban, ilyen szavak, kifejezések: maca,

•

•
•

•

•

dutyi, nőci, kriptahangulat, fájront, leápolták. A szleng olyan beszédmód, amelynek
használata egyúttal lázadást jelent a megkövesedett hierarchia, a tekintély, a szabályok
ellen.
Humoros hatást ér el a különböző nyelvi rétegek és stílusok vegyítésével: a
választékos irodalmi nyelv, megfogalmazás és a szleng vegyítése – ellentétes: „Ne bőgj itt
nekem, feltápláltak könnykocsonyával? „ – cinizmus, irónia „(Ülök a padon, próbálgatom a
lábamat, el kéne indulni. )A test dermedt börtöne.” – választékos megfogalmazás.
Lelőttem a kontyos macát. – túlzás, a tett kinagyítása
A tanárok, nevelők, Igazság néni – a gyermekek világát nem értik, súlyos
következtetéseket vonnak le a gyermeki csínytevésekből: „ ez a kölök egy
elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele.”
A felnőtt társadalom szólamai (papolása): „Nem megmondta (Igazség néni) – hogy ez a
kölök egy elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele?” (1.bekezdés) „Síri hang: már megint
mit műveltél, hadd halljam. Ne bőgj itt nekem, feltápláltak könnykocsonyával?”...(6.
bekezdés) - nem mindig hatásos eszköz. A regényrészlet arról tanúskodik, hogy a
gyerekek maguk vannak, magukra maradnak a felnőttek szigorú, és olykor érthetetlen
világával szemben.
Az elbeszélés monológ formájában történik, a főhős gondolatait is elénk tárja.
Fény derül a csíny lélektanára is. Az elbeszélő felmentést keres tettére, latolgatja
cselekményének enyhítő körülményeit: 3.,4., 8.bekezdés

• Az apa alakja: szigorú, tiszteletet követel,de akire felnéz a kisfiú, és akiért rajong:

6., 7. bekezdés a szülői kegyetlen szigor leírása (szidás, verés), 11.bekezdés: a
szigorú apa, tekintély, akire a fiú felnéz, akiért rajong – csodálja aláírását
• A szöveg nem mindig gondtalan gyermekkort ábrázol, a szülői kegyetlen szigor,
(verések, büntetések, szidások) korrajzként is értelmezhető a szöveg –
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A nevelődési regény
•
olyan regénytípus, melynek
középpontjában a hős felnőtté válása áll
• a társadalomba való beilleszkedésének
folyamatát ábrázolja
• színtere gyakran vagy kiindulópontja az
iskola.
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Nyelv, nyelvezet, nyelvi humor
Játékos, gyermeki
Felnőttes és gyermeki keveredése, irónia, humor
Nyelvi humora: Az elmúlt nyelvállapot, a korban modorosnak, de jól
ismertnek számító nyelvállapot, és az ahhoz kevert vagy éppen azt
keretező jelenlegi nyelvhasználat (annak valamennyi rétegét ideértve, a
diáknyelvtől a szlengen keresztül az irodalmi nyelvig) távolságából
fakad elsőrendűen a humora. (Pl.a tulajdonnevek kizökkentése. Amikor a
gyerek szembe találja magát a Lenin-szoborral, és az igazi nevét kérdezi
tőle, az csupa pozitív dolgot válaszol neki (pöttyös labda, jó szív, pompásan
buszozunk stb.), illetve az iskolában hallott intésekkel felel (pl. Na De Most
Aztán Jól Figyelj). Sőt, Lenin a legfontosabb személyiségelemmé változik
egy-egy bekezdésben (pl. Tausz Jutka Leninje a szerelem).
A még alakuló és a már rögzült nyelvállapot egymásra vetítése kettős
értést (double entendre) okoz. Egyrészt a másként értésből fakadó
iróniát jelenti, másrészt tükrözi a sorok közötti olvasás gyakorlatát a
szocializmusban – éppen olyan szövegrészek beemelésével, amelyek
hivatalos propagandaanyagok voltak, tehát nem bírtak ezzel a
minőséggel, sőt, unásig való ismétlésük miatt eredeti üzenetértékük már
saját korukban is kikopott. A múlt és a jelen közötti
nyelvkapcsoló lemurkodás eredménye.
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Nyelvezet,
nyelvhasználati stílusok:
A „nagymenő” iskolai szlengje: „Lelőttem a kontyos macát.”
A megkövetelt választékos stílusban íródott megfogalmazások:
12. bekezdés „(ülök a padon, próbálgatom a lábamat, el kéne indulni.) A test
dermedt börtöne.”...
a tanárok szavai:
1.bekezdés: „Igazság néni, nem megmondta”: - hogy „ez a kölök egy
elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele?”.
a szülők szavai:
6. bekezdés: „Síri hang: már megint mit műveltél, hadd halljam. Ne bőgj itt
nekem, feltápláltak könnykocsonyával? (-irónia, szleng, humor)...7. „Kezében
az ellenőrző, azapád teremtésit. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején”...
A műben megjelennek a kor sajátosságai, a kommunista és szocialista
ideológia, azonban a gyerek szemén keresztül, aki nem sokat ért belőle, csak
a szókészletét veszi át(, pl.: népellenség, tervgazdálkodás, proletár stb.)
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Mondanivaló, jellemzők:
• Egy gyermek nézőpontjából mutatja be az

eseményeket, a gyermeki kiszolgáltatottságot a
felnőttek világával szemben.
• A szocialista rendszer (Kádár-korszak)
visszásságai, kritikája
• Önéletrajzi jellegű, emlékezet és anekdotikus

elbeszélésmód jellemzi
• Ironikus, humoros, felnőtt és gyermeki nézőpont

egybejátszása, nyelvezetére jellemző: a szleng

Ajánlott irodalom
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/elet

mod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_hatvanas_%C3
%A9vek_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/Garaczi_L%C3%A
1szl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%B1r%C5
%B1sfark%C3%BA_maki
https://www.mmalexikon.hu/kategoria/irodalo
m/pompasan-buszozunk
Hangoskönyv: https://youtu.be/scNVtBwDAM0
Alexa Károly, „Emlékezetre méltó dolgok”,
Kortárs, 1998/9.


