
Hogy A szomjas troll kizárólag gye-
rekkönyv lenne? Nem állítom. Hogy
felnõtteknek szóló mû lenne? Azt sem
mondanám. Azt hiszem, akkor tudunk
érdemben a legjobban beszélni róla, ha
nem akarjuk beletuszkolni egy olyan
kategóriába sem, ami éles határvonalat
húz a gyerek és a felnõtt olvasóközön-
ség közé.

A szomjas troll megalkotottsága
sokrétegû, a szerzõ egyaránt építkezik
az északi mitológia, a népmesék és mû-
mesék, ismert lírai mûvek, a fantasy, a
kaland- és szerepjátékok, illetve a po-
puláris irodalom mûfaji jellegzetessé-
geibõl. A kötet négy történetbõl áll: 
A szomjas troll, A kíváncsi óratörpe, 
A kis hablegény és A leprikónok átka.
Ezek látszólag különálló történetek,
azonban bizonyos szövegközi átjárá-
sok – közös szereplõk, helyszínek, ok-
okozati összefüggések – összekapcsol-
ják õket, egységes egészet hozva létre.
A részek formailag határolódnak el
egymástól, és különbözõ irodalmi ha-
gyományokat idéznek meg. A szomjas
troll rímelése és szótagszáma Edgar
Allan Poe A holló címû versére hason-
lít (az 5. és 6. sor Varró Dánielnél nem
jelenik meg), A kíváncsi óratörpe a Ka-
levala formai jegyeit követi (ez még in-
kább erõsíti az északi hagyományok
felelevenítését, amely ekként nem csu-
pán a tartalomra korlátozódik), A kis
hablegény tulajdonképpen makáma (a
rímes próza Varró elõzõ köteteiben is
jelen van, elég csak a Mi lett hova? kö-
tet Üzenet az olvasónak címû szövegé-
re gondolni, amelyben a szerzõ a mû-
fajra is reflektál), végül A leprikónok
átka a szerepjátékok, ezen belül pedig
a lapozgatós játékkönyvek hagyomá-
nyát idézi meg. 

Ahhoz, hogy a játékkönyv valódi
szórakozást nyújtson, a választási lehe-
tõségek ejtsék gondolkodóba az olva-
sót, ne legyenek egyértelmûek, illetve
rendben legyen az ok-okzati összefüg-
gések rendszere, nagymértékû figye-
lem, logika és szervezettség szükséges
a szerzõ részérõl – A szomjas troll szer-
zõje pedig nem is szenvedett hiányt
ezekben a vonásokban, bravúrosan
csomagolta rímes formába a kalandot. 

A továbbiakban e kritika szerzõje
arra vállalkozik, hogy a kis legendári-
um iránti csodálatának hangot adva 
a kritika olvasójának is felkínálja azt a
lehetõséget, hogy tetszõleges sorrend-
ben olvassa végig az észrevételeket, il-
letve válogasson a szempontok között.
Most tehát döntés elõtt áll az olvasó: el-
olvashatja a kötet szövegeinek rövid
tartalmi összefoglalóját, amennyiben
nem olvasta a kötetet (1), ha már olvas-
ta, akkor rövid áttekintést kaphat a la-
pozgatós kalandkönyvekrõl (6), vagy 
a szöveg mesei rétegeit veheti számba
(2). Amennyiben nem szeretne belekap-
csolódni a játékba, az instrukciók figye-
lembe vétele nélkül olvassa végig az
egymás után következõ részeket.

(1) A kötet elsõ szövege egy troll ka-
landját meséli el, aki miután megevett
négy vikinget, nagyon megszomjazott a
lakkaszörpre. A közeli kocsmában
azonban sokféle szörp van, csupán
lakkából készült nincsen, ugyanis az
összes lakkát elrabolta Mökki, a mocsá-
ri gobblin. A szomjas troll felkerekedik,
hogy visszaszerezze a lakkát. A máso-
dik szöveg egy csintalan óratörpe törté-
nete, aki egy napon játszani kezd a to-
ronyóra egyik fogaskerekével. A játék
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következtében az óra elromlik, ezért a
törpe ellátogat a bölcs Jukka-Pekkához,
hogy segítsen neki. Azonban a törpe is-
mét játszani kezd a Jukka-Pekkától
megszerzett kerékkel, így az is elrom-
lik, ezért magának kell megtalálnia a
megoldást. A harmadik szöveg egy kis
hablegény kalandját mutatja be, aki el-
indul, hogy megmentse bajba jutott nõ-
véreit. Az utolsó történetben egy viking
falucskára átok nehezül: a felnõttek is-
mét gyereknek képzelik magukat. Ez
néhány napig mulatságosnak bizonyul,
azonban egy idõ után a gyerekek szá-
mára elkél a felnõttek segítsége, ezért
két kis viking gyerek elindul, hogy fel-
szabadítsák a falut az átok alól. Tulaj-
donképpen az utolsó szöveg szintetizá-
ló egység, amelyben ismét megjelennek
az elõzõ történetek szereplõi, csakhogy
itt mellékszereplõi pozícióba kerülnek:
vagy segítik, vagy éppen gátolják a kis
vikingeket a cél elérésében. Az olvasó
az utolsó történetben is találkozhat
hableányokkal, ismét bepillanthat a
kocsmába, ahol az elsõ szöveg trollja
lakkaszörpöt kért, vagy találkozhat a
harmadik szövegbõl ismert erdei tör-
pékkel, amennyiben a döntései alapján
arrafele veszi az irányt. Mindemellett
az elsõ három szöveg esetén is megfi-
gyelhetünk szövegközi kapcsolatokat,
például a kis hablegény anyukája
ugyanaz a sellõ, akivel az elsõ szöveg
trollja is találkozik. 

Az olvasó ezután elolvashatja a tör-
ténetek mesei hátterére vonatkozó részt
(2) vagy a szövegek szereplõit ismerheti
meg részletesebben (3).

(2) Az egyik legszembeötlõbb kul-
turális séma, amelyet a szövegek mû-
ködtetnek, a mesei hagyományok fel-
elevenítése. A szomjas troll szerzõje
kétféle módon használja fel a mesei
elemeket: szervesen a szöveg részévé
teszi õket, vagy megbontja a sztereotip
olvasói elvárást azzal, hogy a megszo-
kott mesei eseménnyel teljesen ellen-
kezõ fordulatot iktat az eseménysorba.
Az elsõ esetre példa lehet számos
olyan elem, ami Propp kategorizációi-

ból is ismert: a segítséget nyújtó szemé-
lyek vagy lények jelenléte (partra vetett
sellõ, akit visszadob a troll a vízbe, az
erdõben élõ törpék, az oroszlánfókák, 
a tarisznyás rák, Jukka-Pekka, a dalnok
stb.), a varázseszközök (fogaskerék,
varázsbikmakk, sisak stb.), segítség
olyan szereplõktõl, akiket a fõhõs meg-
ment (hableány, fókatündér stb.), több-
napos járóút különféle megállók között
(pl. „Úgyhogy a kis hablegény ment,
mendegélt tovább, / vagyishogy úszott
és úszdogált, / csak úszott és úszott, 
és rémesen unta már, / közben kitava-
szodott, aztán beköszöntött a nyár”). 
A második eset példái sok esetben
összefüggnek a metafikcióval, néhány
szereplõi szólam konkrétan kiemeli,
hogy mi az a mesei sztereotípia, amivel
a szöveg szembemegy: „»Egy kívánsá-
god cserébe teljesítem, troll legényke, /
Mit kívánsz? Temérdek kincset? Sze-
relmet? Sok észt talán?« / »Szerelmet...?
Hát ne szeressen csak azér most senki
engem, mer hogy el van varázsolva, az
tök béna vóna úgy.«” Varró Dániel
trollja sorra visszautasítja a hableány
által felkínált lehetõségeket, ezzel újra-
írva a tengerbe visszadobott aranyhal
meséjének közismert sémáját. Árnyalja
az újraírást, hogy a hõs épp azt az esz-
közt kéri vissza, ami mindig is az övé
volt, és amit õ maga tett tönkre: a bun-
kósbot megjavításának gesztusa egyút-
tal azt is jelzi, hogy ebben a mesében
nincs szükség varázseszközökre, a troll
önerõbõl fogja megoldani a problémá-
kat. A Mökkivel való párbeszéd és a
próbák ismertetése szintén népmesei
hagyományra épül, azonban a troll
nem töri magát a fejtörõk kitalálásán, a
gordiuszi csomó szétvágására emlékez-
tetõ módszerrel fejbe csapja a goblint:
„»Ha hét torta vágva félbe három
orktorokba fér be, / és a tortaforma
csorba, hány ork torka kell, mikor öt-
ven torta / van de csak ha... « / Bumm,
a bunkó fejbecsapta, / és a lakkát zsák-
ba rakva vitte máris Kalle troll.” A kis
hablegény találkozása a tarisznyás rák-
kal szintén megbontja a megszokott
mesei dialógust: „és ezt úgy értette,
hogy »Adjonisten öregapám« /, mire a téka

111



rák felemelte az ollóját és mérgesen
vágta Jespert vele kupán, / mert tény-
leg nagyon bölcs volt, úgyhogy megér-
tette, amit mondott neki, de amilyen
bölcs volt, pont olyan goromba, / és
azt felelte, hogy »Balszerencséd, hogy
öregapádnak szólítottál, mert nem
szeretem, ha megjegyzéseket tesznek a
koromra.«” A kíváncsi óratörpe telje-
sen véletlenül épp annál a hét törpé-
nél száll meg, akiknél Hófehérke is
menedéket talál a késõbbiekben. A fõ-
hõs, Eino azonban nem marad ott ad-
dig, hogy megismerhesse Hófehérkét:
már az nagyon fárasztó a számára,
hogy dolgoznia kell a többi törpével a
bányában, de amikor meglátja, hogy
valaki megette a müzlijét, és belefe-
küdt az ágyukba, végképp elkedvetle-
níti az erdeitörpe-léttõl, így továbbáll
onnan. A kis hablegény több közis-
mert mûmesére is rájátszik, például a
Hamupipõkére („Nem voltak gonoszak
ezek a nõvérek különben, nem szórtak
például az iszapba kagylóhéjat vagy
csigaházat, / és nem mondták neki,
hogy mire megjövünk, Jesper, az
iszapból ezeket kihalásszad”), továbbá
maga a szerzõ emeli ki az Andersen-
mese intertextusát: Jesper, a kis hable-
gény Dániába kell ússzon, hogy meg-
mentse testvéreit, illetve megjelenik
Andersen neve is („...marcangolta szí-
vét a búbánat, / nem is beszélve a só-
várgásról, ami fiatal hablegény szívé-
ben Andersen-mesék fõszereplõire jel-
lemzõ módon túláradt”). Mindezeket
figyelembe véve A szomjas troll tekint-
hetõ posztmodern mesekollázsnak is,
amely ismert elemekbõl építkezik,
hogy új, hagyománybontó meséket
hozzon létre. 

Az olvasónak ezek után érdemes
elovasnia a szereplõkrõl szóló részt (3)
vagy a kalandkönyvek ismertetését (6),
amennyiben még nem olvasta.

(3) A kötet alcíme (Kis viking le-
gendárium) egy a középkorig vissza-
nyúló mûfaji hagyományt idéz meg: a
legendárium eredetileg a szentek élet-
történetéhez kötõdött, csodás elemet

tartalmazó történetek gyûjteménye
volt. A viking jelzõ egyértelmûen a
pogány hitvilág felé tolja el a jelen-
tést, tehát olyan történeteket olvasha-
tunk, amelyek a viking kultúra egy-
egy szereplõjét helyezik fókuszpont-
ba. A szerzõ egyáltalán nem választ
szokványos karaktereket fõhõsnek.
Az elsõ három történet fõszereplõi
mind meselények, csak az utolsó szö-
veg fõhõse ember, a kis viking gyerek.
Még érdekesebbé teszi a helyzetet,
hogy az utolsó fõszereplõ a lapozga-
tós kalandkönyv lehetõségei alapján
tulajdonképpen egybeesik magával az
olvasóval. A fõhõsök a következõk:
Kalle, a troll; Eino, a kíváncsi óratörpe;
Jesper, a kis hablegény; majd a kis vi-
king, általa pedig maga az olvasó. Ez
a sorozat érdekes módon mintha egy
átalakulástörténetet is magában rejte-
ne: a troll kifejezetten mesei lény (ál-
talában gonosz, bár itt pozitív szerep-
körben látjuk); az óratörpe megjelené-
sében már van valami hasonló az em-
ber megjelenéséhez, de õt is tipikusan
a mesei lények közé soroljuk; a hable-
gény fiktív hõs, de félig hal, félig em-
ber; a kis viking könyvben megfor-
mált emberi szereplõ; az olvasó pedig
hús-vér valóság, ténylegesen ember.
A mesékre jellemzõ bildungsroman-
karakter tehát nem pusztán az egyes
történetekben jelenhet meg, hanem
maga a kötet is egy átalakulást vagy
legalábbis változási folyamatot mutat
be. A mellékszereplõk az északi, a
kelta és angolszász mitológiák tárhá-
zából származnak, de megformáltsá-
gukon egyértelmûen érezhetõ Tolkien
hatása is (a balrog és az ork például
általa megalkotott lények, illetve az
elf is nála nyerte el a tünde jelentést,
az addigi jelentése nagyjából a Miku-
lás segítõjére vonatkozott).

Ha további érdekességekre kíváncsi
az olvasó, akkor érdemes elolvasnia a
mesei rétegekrõl szóló részt, amennyi-
ben nem olvasta még (2), vagy más iro-
dalmi hagyományoknak (4), esetleg a
populáris kultúra újraértelmezési mód-
jának nézhet utána (5).112
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(4) A mesei és mitologikus rétegek
mellett kiemelhetünk néhány olyan
irodalmi hagyományt, amelyek szintén
sejthetõk a szövegben. A leprikónok át-
kában például a szárnyas vadmalac
alakja érkezhetett akár Weöres Sándor
Bóbita címû versébõl is („Bóbita, Bóbi-
ta játszik, / Szárnyat igéz a malacra, /
Ráül igér neki csókot, / Röpteti és kika-
cagja”), az átkot kiváltó esemény, a ló-
here leszakítása a bûnbeesés történetét
juttathatja eszünkbe, a szomjas troll
számára feltett találós kérdések pedig
megidézik a tolkieni szcenáriót, amikor
A hobbitban Gollam találós kérdéseket
tesz fel Bilbónak. 

Az olvasó ezután megtudhatja, hogy
nem csak a magaskultúra, de a populá-
ris kultúra is hathatott a mûre (5), vagy
érdemes utánanéznie a kalandjátékok
hagyományának (6). 

(5) A populáris kultúra hatását már
csak azért is ki kell emelnünk, mert az
alcím viking szava nem csak a pogány
hitvilág felé irányítja figyelmünket, ha-
nem tipikusan popkulturális jelzõ is: a
viking szót eredendõen a tengeren por-
tyázó hajósokra használták, a populá-
ris kultúra hozadéka, hogy népre vo-
natkoztatjuk. A kötetben megalkotott
viking világ azoknak a mitológiáknak
az elegye, amelyek meghatározóak a
mai populáris kultúrában és fantasyben.
A vikingek iránt jelentõs az érdeklõdés
mind az irodalomban, mind a filmipar-
ban (pl. a History Channel Vikingek cí-
mû sorozata nagy sikerre tett szert, Az
utolsó királyság szintén, illetve a Marvel
szuperhõsfilmek is felhasználják az
északi mitológiát, elég csak a Thorra
gondolni; ezenkívül számos viking me-
tál és folk zenekar is ismert). Az Így ne-
veld a sárkányodat címû mese szintén
egy viking falu életét mutatja be, ahol
váratlan sárkánytámadások érhetik az
ottlakókat, majd számos bonyodalom
után sikerül megszelidíteni és háziál-
latként tartani a mesebeli lényeket. A
leprikónok átkának nyitóképe az ani-
mációs rajzfilm jeleneteire emlékeztet:
„Békés viking faludban ritkák az ese-

mények, / csak hébe-hóba dúlják fel
ádáz meselények, / füstölgõ orrlikakkal
elvétve csap le sárkány”, „az sem álla-
pot, / hogy nem tarthatsz te sárkányt
mint háziállatot.”

Az olvasónak ezután érdemes rész-
letesebben utánaolvasnia A leprikónok
átkának (6) vagy annak, hogy mennyi-
re tekinthetjük gyerekkönyvnek a köte-
tet (7).

(6) A kötet nagyobbik részét az
utolsó történet, A leprikónok átka teszi
ki, amely a lapozgatós könyvek hagyo-
mányát sûríti verses formába. Az ilyen
típusú mû fontos vonása, hogy a köny-
vet nem lineárisan kell olvasni, hanem
különbözõ válaszlehetõségek mentén
más-más oldalakra lapozva, tehát az ol-
vasó aktív részese a történetalakításnak
(lapozgatós könyv például A Tûzhegy
varázslója és a Halállabirintus). Varró
Dániel tudatosan használja fel ezt a ha-
gyományt, amely magyarul a Kaland-
Játék-Kockázat sorozat keretein belül
jelent meg: „Egy kis viking legenda ol-
vasható alant, / mit mondjak, csupa já-
ték, kockázat és kaland, / te vagy a fõ-
szereplõ, ez egy olyan mese, / legyél a
történetnek tevékeny részese!” Ki kell
emelnünk, hogy A leprikónok átkának
van egy nagyon lényeges tulajdonsága:
mindig más és más olvasási élményt
képes adni, számos alternatív útvona-
lat bejárhat vele az olvasó. Vannak ese-
tek, hogy nem pusztán néhány opció
közül kell választani, hanem bizonyos
kérdések megválaszolása memóriát
vagy egy kis fejtörést is igényel. A sze-
rep- vagy akár a számítógépes játékok-
hoz hasonlóan, ha az olvasó jól dönt,
akkor különbözõ eszközökre tehet
szert, amelyek a kaland további részei-
ben segítségére lehetnek. A varázsesz-
közök megszerzésének és alkalmazásá-
nak sajátos módja ez: az olvasó ügyes-
ségén vagy döntésein múlik, hogy vala-
mi a birtokába kerül vagy nem, illetve
hogy mennyire könnyen oldhat meg
bizonyos próbákat. A kalandjátékok-
hoz híven a történet véget érhet,
amennyiben az olvasónak nem sikerül téka
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megoldania a feladatokat, vagy nem
hoz helyénvaló döntéseket különbözõ
helyzetekben. A szöveg összesen 140
részbõl áll, számos útvonalon lehet el-
jutni különbözõ végkifejletekig. A hie-
rarchikus rend megbontása másfajta ol-
vasásélményt ad, amely lehetõvé teszi
a variációk révén, hogy egyetlen törté-
net helyett akár száz történetben is ka-
landozhassunk.

Az olvasó rátérhet a populáris kul-
túrával való kapcsolatok elolvasására
(5), a mesei rétegek újraértelmezésére
(2), ha nem olvasta még a részt, vagy a
gyerekkönyv-felnõttkönyv problemati-
kára (7).

(7) Bár a kötet mesei világra épül,
illetve az utolsó szöveg irodalmi játék-
ra invitál, A szomjas troll nem csak
gyermekkönyv. Ez már csak abból is
sejthetõ, hogy vannak olyan humoros
megoldások, amiken aligha fog egy kis-
gyerek nevetni, attól függetlenül, hogy
esetleg érti a szavak jelentését (pl. „az

összeset szivacsos agyvelõgyulladás
gyötri, másnéven kergekór, / vagy ne le-
gyen a nevem Kierkegaard”). A kötet
olyan kulturális sémákra épül, amelye-
ket elsõsorban egy felnõtt ért meg iga-
zán. Természetesen a gyerek élvezi a
mesét, és jól szórakozik rajta, de a me-
sei elemekben rejlõ csavart, a
sztereotipikus történésektõl való elté-
rést is a felnõttek érzékelik inkább. A
szomjas troll nem gyerekkönyv és nem
is felnõtteknek írt mese. Amiatt mûkö-
dõképes, hogy bármilyen korosztályú
olvasót képes lekötni, hiszen számos
kulturális sémát mozgósít. Talán az
sem helyénvaló, ha azt mondjuk, hogy
ott van valahol a gyerekkönyv és fel-
nõtt irodalom között, mert inkább vala-
hogy mindkettõ egyszerre: olvashatja
felnõtt vagy gyerek, a humor más-más
formáján nevet, de mindenképpen jól
szórakozik, hogyha a kezébe veszi ezt a
kötetet, és elkalandozik vele képzelet-
ben „fönn a havas tajgán valahol”.

Fülöp Dorottya
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