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Halász Margit: Kalandozó klasszikusok
Kortárs, 2015

Milyen lehet Finnország Mikes Kelemen szemszögé-

ből? Mit szólna Kazinczy Ferenc, ha Portugáliában a 

magyar szlenggel találkozna? Hogyan reagálna Cso-

konai Vitéz Mihály, ha Egyiptomban egy éjjel arra éb-

redne, hogy gyerekek fociznak az udvarában? Ezekre 

a kérdésekre ad néha humorba, néha pátoszba búj-

tatott választ legújabb könyvében Halász Margit, aki 

nyolc klasszikus író és költő stílusában meséli el úti 

kalandjait Finnországtól Törökországig.

Pál apostollal Skóciában, Janus Pannoniusszal 

Horvátországban, Mikes Kelemennel Finnország-

ban, Kazinczy Ferenccel Portugáliában, Csokonai 

Vitéz Mihállyal Egyiptomban, Petőfi Sándorral a Tát-

rában, Mikszáth Kálmánnal Olaszországban, Ady 

Endrével Törökországban bonyolódik kalandokba a 

szerző. Az úti jegyzetek és levelek azonban jóval 

többek stílusgyakorlatoknál. A szövegekben ugyan-

is az említett klasszikusoknak nemcsak írói stílu-

suk, fordulataik, koruk nyelvezete és szóhasználata 

elevenedik fel, hanem személyiségük, a számukra 

fontos témák, őket foglalkoztató kérdések, gondola-

tok is. Az író egy-egy fejezetben sajátos minivilágot 

teremt a megidézett klasszikusok köré. Megemlíti 

életük fontos helyszíneit, dilemmáit, megidézi ko-

ruk híres személyeit, divatos műfajait, miközben a 

sorok között helyet kapnak 21. századi szereplők, 

történések, tárgyak, az írónő valósága is.

Így a jegyzetekben, levelekben keveredik a mo-

dern és a klasszikus, a jelen és a múlt, a szerző és a 

megidézett régi nagyok élete, az olvasó számára pe-

dig sokszor eldönthetetlenné válik, éppen ki is az el-

beszélő: egy 21. századi nő vagy az irodalomkönyvek 

lapjairól ismert klasszikus költő/író. Néha a kettő kü-

lönválik, és egyértelmű, kinek a búja-baja, emléke, 

véleménye áll a papíron, míg máskor eldönthetetlen, 

melyikük szólal meg. A korok, világlátások, szemszö-

gek, nyelvezetek és jellegzetes szóhasználatok külö-

nös összemosása pedig megteremti a Halász Margit 

regényeiből is jól ismert humort, iróniát, néha már-

már groteszkbe forduló játékot.

„Ha a Szűkszavú Öregnek képzelgése igaz, vagy is 

hogy egy-egy lélek átröpül új meg új személybe, ak-

kor a mellettem napozó és folyton-folyvást SMS-ező 

édesanyába a lélek bizonyára egy elholt postaga-

lambból vándorolt át, aki éjjel-nappal üzeneteket 

hordozott. Én magam ebben nem hiszek, de hát a 

természet már annyi csudadolgot szült. A parton 

piac, kocsma, étterem. Gyűl az idegen sűrű tömeg-

ben ide. Ha ez így megy egész nyáron, olyan dúsgaz-

dagok lesznek a boltosok, mint Cosimo Medici” – ol-

vasható a Janus Pannonius stílusában írt „Kegyes, 

szerelmetes Marcusom!”-nak szóló levelekben. Míg 

Mikszáth Kálmán tolla nyomán ez áll a papíron:

„Kedves Barátomkám! Esküszöm a sárga sap-

kámra, hogy a mai napomat megirigyelhetné tőlem 

sok zsíros arisztokrata. Velencében vagyok, édes 

barátom, Velencében. Este érkezém, holdbéli a táj. 

Köd kígyózik a Grand Canale felett. Emberek, gon-

dolák, az összes hóbelebanc őszies. Persze, hisz 

október van. Annak is a vége. Krinolinos és krinolin-

talan keresztyény lelkek libbennek előttem.” 

A szövegek közül több szempontból is kilóg vagy 

sokkal inkább kitűnik a Pál apostol stílusában megírt 

fejezet. Kilóg, mert az egyetlen szerző, aki nem sorol-

ható a klasszikus magyar írók-költők sorába, és kitű-

nik, mert az egyik legjobban sikerült, leggördüléke-

nyebb és legolvasmányosabb része a kötetnek. Talán 

amiatt, hogy Pál apostol – mint kiderül egy interjúból 

– a szerző egyik kedvence, vagy mert életének elemei 

kevésbé összegyűjthetőek és felidézhetőek: a szöveg 

csak úgy sziporkázik, és jóval nagyobb hangsúlyt kap 

az írónő jelenkora és a 21. századi történések, dilem-

mák, természetesen apostoli tanácsok köntösébe búj-

tatva. Emellett erőteljesebben jelen vannak a táj, az 

ország jellegzetességei, titkai is a portugál, a horvát 

vagy az egyiptomi úthoz képest.

Halász Margit ügyesen egyensúlyozik a felvett 

szerep és saját írói személyisége, valamint a külcsín, 

a csomagolás és a mélyebb tartalom között. Ebből 

következik, hogy például a skót, a finn és a tátrai szö-

vegekben az irodalmi kaland teljes, élvezetes stílus-

bravúr. Ezzel szemben más helyen, például a Kazin-

czyt, Janus Pannoniust idéző írásokban az egyensúly 

megbillen, és jóval többet kapunk a klasszikusok fel-

idézéséből, míg a jelenkor megfigyelései, a valódi 

helyszín jellegzetességei háttérbe szorulnak. Ezek a 

fejezetek pedig néha lassúvá, döcögőssé válnak.

A különbségek talán a könyv születésének elté-

rő okaira, céljaira vezethetőek vissza. Míg az irodal-

mi játék könnyeddé, élvezhetővé teszi a szövegeket, 

a túlsúlyba kerülő klasszikusok már az irodalom-

órákat és a diákolvasókat célozzák. Mégis: akár egy 

tanuló, akár egy felnőtt olvasó veszi kezébe a köte-

tet, izgalmas útra indul, amelyen nyelvi bravúrral, 

összetett humorral, különleges tájakkal és híres 

magyar szerzőkkel fog találkozni.


