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szemle
Új sorozat: Rákóczi Források

Most, hogy már megjelent a második 
kötet is, bízvást kijelenthető: a Rákó-
czi-szabadságharc 300. évfordulójának 
fontos hozadéka a Rákóczi Források 
kiadványsorozat. (A kötetek végén ta-
lálható tervezetet böngészve az is bizton 
állítható, hogy a szakembereknek és a 
korszak iránt érdeklődő olvasóknak az 
utolsó évfordulós év, azaz 2011 után is 
lesz mit a könyvespolcra tenni.)

Elsőként, 2005-ben Beniczky Gáspár 
diáriumát, naplóját jelentette meg a Nap 
Kiadó. A szerző, aki II. Rákóczi Ferenc 
magántitkára volt, 1707. május 24-től 
1710. február 28-ig naponta készített 
feljegyzést „azokról az ügyekről, amelyek 
őfelsége felsővadászi II. Rákóczy Ferenc 
herceg és fejedelem úr (…) méltóságos 
udvarában nyilvánosan lezajlottak”. 
Vagyis: „mi történt, és melly külső kirá-
lyok vagy fejedelmek s ország követjei, 
méltóságos, úri és főrendek valának a 
fölséges fejedelem II. Rákóczy Ferenc 
etc. kegyelmes  urunk őfölsége fejedel-
mi udvaránál”. Azt viszont nem tartotta 
feladatának, „hogy egy ilyen méltóságos 
fejedelem szigorúan bizalmas dolgainak 
titkait, rejtélyeit” kutassa, „vagy azokat 
az ügyeket, amelyeket magánosan fog-
lalatoskodva írásban rendelt el”. Pedig 
Beniczky Gáspár fontos iratokhoz is 
hozzáférhetett: 1708–1710 között – sőt 
1717-ben, az emigrációban is – ő ren-
dezgette Rákóczi levéltárát. Ám nem 
kora krónikáját akarta megírni, csak 
emléket állítani urának, a rajongásig 
tisztelt fejedelemnek: „De annak elle-
nére is, ha valamely napon az ügyekről 
kevés feljegyezni való lett volna is, és 
nyilvánosan semmi leírni való nem volt, 

mégis bizonyosság és tanúságtétel törté-
nik arról, hogy fejedelmünk őfelsége és 
őnagysága akkor is nem csekélységekkel 
és haszontalanságokkal töltötte napjait, 
hanem hasznos és nehéz gondokkal járó, 
szinte herculesi tevékenységgel volt és 
van elfoglalva, s mindezen jeles, a haza 
veszélyeztetett ősi szabadságának meg-
őrzésében kimagasló tettei bizonyságot 
tesznek halhatatlan nevének örökké való 
dicsőséges fennmaradásáról” – fűzte még 
hozzá a terjedelmes, latin nyelvű címhez 
a szerző.

Az 1012 nap során a naplóíró fontos 
eseményekről is készített feljegyzéseket 
(az ónodi és a sárospataki országgyű-
lés, szenátusi ülések, a trencséni és a 
romhányi csata), de nyomon követhetők 
Rákóczi utazásai is. A fejedelem szűkebb 
pátriánkban is megfordult, járt Aranyo-
sapátin, Olcsván, Ecseden, Kisvárdán 
(1707 november); Rakamazon, Nagykál-
lón, Nyírbátorban (1708 január), Bal-
kányban, Nyíregyházán, Balsán (1708 
február); Nyíregyházán, Pócspetriben 
(1708 október); Kislétán, Balsán (1708 
november). Igaz, e települések többségén 
csak átutazóban haladt át, ám Ecseden 
megtekintette a várépítési munkákat, 
Kisvárdán pedig több napot töltött: itt 
tanácskozott az erdélyi urakkal. Nyír-
bátorban rövid ideig tartózkodott ugyan, 
de amíg ő Károlyi Sándorral és az erdélyi 
urakkal beszélgetett, majd „sok dolgok 
körül foglalatoskodott”, titkára a helyi 
nevezetességekkel ismerkedett nagy 
fi gyelmet fordítva a templomok, sírem-
lékek leírására.

Ha viszont a történelmi Szabolcs, Szat-
már és Bereg vármegyét tekintjük, tovább 
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szaporíthatjuk a települések számát. Segít 
az eligazodásban a névmutató és a sok-
sok térképmelléklet. A kötet erőssége még 
a jegyzetapparátus. A latinul nem tudók 
is minden támogatást megkapnak. Így 
hát elmondható: bár Beniczky munkáját 
Thaly Kálmán már 1866-ban megjelen-
tette, mégis a Diárium mostani kiadása 
forgatható nagyobb haszonnal.

***
A kronológiát tekintve kis túlzással 

azt is mondhatnánk: a második kötet az 
első folytatása. Beniczky Gáspár ugyanis 
1710. február 28-án fejezi be, hagyja abba 
a naplóírást, Pulyai János pedig 1710. 
november 17-ével veszi fel az események 
fonalát. Utóbbi szintén titkár volt, ám ő 
Pálffy Jánost, a magyarországi császári 
hadak főparancsnokát szolgálta.

Két titkár, két kötet, kétféle szem-
léletmód. Pulyai János nem naplót 
vezetett, hanem az általa ismert (mint 
titkár, ő fogalmazta az iratok jórészét) 
és a Károlyi Sándortól kölcsönkért do-
kumentumokból készített összeállítást. 
Objektivitásra törekszik: Rákóczi állás-
pontját sem mellőzi. Összesen 68 iratot 
közöl, igaz, nem szó szerint: szavakat, 
mondatokat, néha bekezdéseket hagy el, 
de tartalmukon nem változtat. (A kötet 
sajtó alá rendezőjének, Bánkúti Imrének 
szinte valamennyi eredeti iratot sikerült 
megtalálnia, ezek jelzetét is megadja.) 
Saját élményeit, ismereteit rövid, össze-
kötő szövegekben fogalmazza meg. Olyan 
eseményekről is beszámol, amelyekről 
nincsenek más forrásaink.

A Szatmári békesség című mű Pálffy 
János „dicsőségessen (…) véghezvitt” 
tettét – egyedül neki sikerült békét 
kötnie az „austriai háznak és az egész 
magyar nemzetnek javára” – kívánta 
„elhíreséteni”. Épp ezért először latin 
változata készült el. Mint ajánlásában 
írja a szerző, „tovább terjedőnek látván 
a deák nyelvet, mellyet német, olasz, 
spanyol, francia s más Európa-béli nem-
zetek is egyaránt többen érthetik, igenis 
helyes volt illy nevezetes cselekedetit 

őexcellentiájának deák nyelven írván, el-
híreséteni.” Ugyanakkor azt is elmondja, 
hogy az összeállítás Pálffy János sürgető 
parancsára készült el. (A sikeres fővezér 
nyílván a távoli Spanyolországból érke-
zett új uralkodót, III. Károlyt, valamint 
a bécsi udvar meghatározó személyisé-
geit, s talán a külföldi követeket kívánta 
tájékoztatni a Magyarországon kialakult 
új helyzetről.)

A magyar változat 1718-ra lett kész 
(az ajánlás kelte 1718. április 14.), Pulyai 
számára könnyebbséget jelentett, hogy 
„az békességre célozó correspondenti-
ák [levelezések] is Rákóczi Ferenccel s 
követőivel mind inkább magyar nyelven 
folytattanak”. (Bár más helyen meg azt 
írja, hogy a latin nyelven elkészített 
munkát fordította magyarra, „semmit el 
nem vévén belőlle, sem hozzája nem ad-
ván”.) Ezzel eredeti vágya, terve teljesült 
Pálffy titkárának: „Még minekelőtte ezen 
könyvecskének deákul való feltételéhez 
és írásához is hozzáfogtam volna, volt 
szándékomban, hogy az én kegyelmes 
uramnak, excellentiád méltóságos 
férjének engedelmébűl, mint Magyar 
Országban magyar nemzettel történt 
dolgot, magyar nyelven tettem volna 
fel” – e szavakkal kezdődik ugyanis a 
Pálffy Jánosnénak, czoborszentmihályi 
gróf Czobor Teréziának ajánlott magyar 
változat. (Fontos szempont lehetett az is, 
hogy a grófnő nem tudott latinul. Pulyai 
arról elmélkedik, hogy a régi, palléro-
zatlan időkben milyen fontos szerepet 
játszottak a nők – tudásban a férfi akat 
is majdnem felülmúlták, országokat ve-
zettek, oktattak –, s ezzel burkoltan saját 
korát, a nők nevelését bírálja.)

Pulyai János összeállítását – a ma-
gyar változatot – először Szalay László 
rendezte sajtó alá még 1865-ben, romló 
szövegű másolatokból. A mostani kiadás 
a Pálffy család levéltárában őrzött latin 
és magyar szöveg összevetésével készült, 
vagyis ez a közlés tekinthető a leghite-
lesebbnek és a legteljesebbnek is: az 
utolsó két bekezdés ugyanis Szalaynál 
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hiányzik. (Közben az is kiderült, hogy 
a szerző, szerkesztő nevét eddig rosszul 
ismertük: nem Pulaynak, hanem Pulya-
inak hívták!)

Bánkúti Imre jó ismerője a Pulyai által 
áttekintett időszaknak (1710. november 
17–1711. július 31.), 1981-ben könyve 
jelent meg a szatmári békéről, 1991-ben 
pedig a témára vonatkozó forrásokat is 
publikálta. Az általa írt bevezető tanul-
mány kalauzolásával jutunk el Pulyai 
János szövegéhez. (Sajnos, Pálffy János 
titkárának életrajzi adatai mindmáig 
felderítetlenek.) A korszak iránt érdek-
lődőket irodalmi és levéltári tájékoztató 
igazítja el. Függelékként idegen és régi 
szavak jegyzéke, katonai rendfokozatok 
magyarázata, valamint személynévmu-
tató, földrajzinév-mutató segíti a tájé-
kozódást. (A jegyzeteket és a mutatókat 
Mészáros Kálmán közreműködésével 
állította össze Bánkúti Imre.)

A könyv témája a szatmári béke 
létrejötte, az események helyszíne a 
történelmi Szabolcs (ide szorult vissza 
a kuruc hadsereg), Szatmár (majtényi 
fegyverletétel, Szatmáron megkötött 
béke) és Bereg vármegye (utoljára Mun-
kács kapitulált). A helytörténészek szá-
mára alapmű.

***

A könyveknek is megvan a maguk 
sorsa! Beniczky Gáspár 1722 tájt tért 
haza a száműzetésből, miután másod-
szor is kegyelmet kapott. II. Rákóczi 
Ferenc egykori titkára Lengyelországból 
elhozta ugyan magával a Diáriumot, de 
azt itthon, a megváltozott körülmények 
miatt nemhogy megjelentetni, másoknak 
megmutatni sem volt tanácsos. Épp 
ezért a kézirat egyetlen, eredeti példány-
ban maradt meg. Pálffy János titkára, 
Pulyai János – mint láttuk – latinul és 
magyarul is elkészítette forrás-össze-
állítását. Nyomtatásban ugyan egyik 
változat sem jelent meg – úgy látszik, 
az egykori császári főparancsnok nem 
tartotta szükségesnek szélesebb körben 
terjeszteni –, de azért a mű másolatok-
ban sok olvasóhoz eljutott. (Pl. a magyar 
változatot Károlyi Sándor is lemásoltatta 
felesége és lánya számára.)

Rákóczi Források. II. Rákóczi Ferenc ezerti-
zenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár 
diáriuma. 1707. május 24–1710. február 28. Sajtó 
alá rendezte, az előszót és a jegyzeteket írta Bánkúti 
Imre. Sorozatszerkesztő Mészáros Kálmán. Nap 
Kiadó. Bp., 2005. 284 p.

Rákóczi Források. Pulyai János: Szatmári békesség. 
Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta, a jegyzeteket és 
mutatókat Mészáros Kálmán közreműködésével össze-
állította Bánkúti Imre. Nap Kiadó. Bp., 2007. 267 p.

Sípos Ferenc

Móricz Zsigmond utolsó szerelme

Móricznak nem volt szerencséje a szere-
lemben, legalábbis ami két szerencsétlen 
házasságát illeti, számkivetve érezhette 
magát minden családi és minden sze-
relmi örömből és kötelékből, hogy ne is 
találjon benne megnyugvást haláláig. A 
családi kötelékek felbomlása után azon-
ban mégis adatott némi vigasz az idősödő 
írónak, a Csibével való találkozás elébb 
banálisnak ható, később azonban szere-
lemmé és költeménnyé formálódó élmé-

nye:  Csibe, Árvácska és Litkei Erzsébet 
– Németh László szavaival –„Móricz Zsig-
mond utolsó költeménye”.

Erről a „költeményről” szól Hamar Pé-
ter minden bizonnyal irodalomtörténeti 
konvenciókat szétrobbantó és korrigáló 
könyve, mely a Móricz-kutatás valóságos 
szenzációjának tekinthető, még akkor is, 
ha nem hivatalos fórumokon  többször 
hangot kapott az a nézet, hogy Móriczot 
több és erősebb kötelék fűzte Litkei 
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Erzsébethez, mint a szegény lánysorsot 
megszánó részvét, vagyis intim szerelmi 
viszony alakult ki az író fogadott lánya-
ként ismert Csibe és az Árvácska írója 
között. S ebből a viszonyból fi úgyermek 
született, akit később Móricz Imre néven 
adoptált az író.

Hamar Péter mindenesetre kényte-
len felülírni mind az irodalomtörténeti 
adatokat, mind pedig a családi tradíció 
egynémely momentumát. A kettő egyéb-
ként olykor egy és ugyanaz, gondoljunk 
itt Móricz Virág monográfi ájára, melyet 
sokáig első számú dokumentumnak 
tekintett az irodalomtörténet. Így pl. az 
Apám regénye révén lopta be magát az 
irodalomtörténetekbe és lexikonokba az 
a nézet, hogy Móricz és Litkei Erzsébet 
1936 őszén találkoztak a Ferenc József 
hídon, mikor a fiatal lány elkesere-
désében a Dunába készült ugrani. A 
történetet innen minden középiskolás 
kívülről fújja: Móricz megszólította az 
árva leányzót, magához vette, taníttatta, 
majd végül örökbe fogadta, s így lett Lit-
kei Erzsébet a Csibe novellák valamint 
az Árvácska ihlető forrásává, az idősödő 
Móricz Múzsájává.

Ezt az idilli, s némileg romantikus 
színezetű képet szembesíti a valóság-
gal Hamar Péter, részint a már ismert 
dokumentumok újra értelmezésével, 
részint eddig publikálatlan források 
feltárásával és interpretálásával. Ezek 
tükrében szinte bizonyosnak tekinthe-
tő, hogy az író és Csibe jóval korábban 
találkozhatott, mint 1936 ősze, s a lány 
múltja is „mozgalmasabb” volt, mint azt 
eddig tudtuk. Sok részletkérdés kerül 
más megvilágításba, s ugyanakkor ed-
dig ismeretlen (vagy elhallgatott) tények 
tükrében teljesen más dimenzióba kerül 
Litkei Erzsébet és Móricz Zsigmond kap-
csolata, valamint Móricz Imre születése 
is: kétségtelenné teszi a szerző, hogy ő 
Móricz Zsigmond vér szerinti gyermeke. 

A szerző nagy erénye, hogy nem ha-
gyatkozik puszta hipotézisekre: Hamar 
Péter legfontosabb forrása Móricz napló-

ja, melyben az író részletesen beszámol 
a Csibével való kapcsolatának szinte 
minden percéről, így a szerelmi viszony a 
legautentikusabb forrásból dokumentál-
ható, bár  a napló nem teljes, mert a Pe-
tőfi  Irodalmi Múzeumban őrzött gépirat 
hiányos, ám a legfontosabb kérdésekre 
így is választ ad. További fontos forrása 
volt a szerzőnek Csibe naplója, melyet 
Móricz kérésére vezetett, valamint az író 
és Litkei Ezsébet levelezése. Mindezek 
alapján Hamar Péter nem csupán Móricz 
utolsó éveinek ad új kontúrokat, hanem 
teljes és igen részletes Csibe-életrajzzal 
is szolgál, végigkísérvén a hányatott 
sorsú lány életét a születéstől a halálig. 
Mondhatjuk joggal, hogy ennek a könyv-
nek a főszereplője Litkei Erzsébet, aki 
azonban mégis Móricz által emelkedett 
a halhatatlanságba, bár ő maga sose 
vágyott másra, mint nyugodt, biztos és 
egyszerű életre, mégis, többnyire csak 
szenvedés jutott neki az élet  purgató-
riumában.

Hamar Péter precízen dokumentál, 
s noha mozaikkockákból rakosgatja 
össze Móricz és Litke Erzsébet szerelmi 
regényét, az így kapott kép végső soron 
hiteles tablóvá kerekedik, még akkor is 
ez a benyomásunk, ha néhány ponton 
vannak hiátusok, melyek a Móricz-szak-
értők esetleges polémiáját válthatják 
ki.. Fontos, hogy a szerző nem csupán 
írott dokumentumokat beszéltet, ha-
nem korabeli fotográfi ákon keresztül is 
bepillanthatunk Móricz és Csibe intim 
kapcsolatába, ennek a kapcsolatnak az 
alakulásába, jórészt Kálmán Kata fotog-
ráfus fényképein keresztül, melyek jólle-
het még beszédesebb dokumentumok, 
mint az írott betű, hiszen a múló pilla-
natot merevítik az örökkévalósággá, s 
ugyanakkor megvan az a  nagy előnyük, 
hogy mégiscsak külső nézőpontot köz-
vetítenek. Bátran kijelenthetjük, hogy 
ebben az esetben a fotográfi a az irodalmi 
interpretációval egyenértékű, domináns 
mesterségként funkcionál, s adekvátan 
az írói koncepcióhoz illeszkedik.
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Ugyancsak megkerülhetetlen volt a 
szerző számára a Csibe-szerelem von-
záskörében keletkezett művekkel való 
szembesülés, így szól a szerző pl. a Csi-
be-színmű keletkezéstörténetéről, a Csi-
be-novellákról vagy az Árvácskáról, mely 
az egyik legmélyebben ihletett Móricz-
regény, s talán ebben sikerült leginkább 
eltávolodnia Móricznak a Csibe-szerelem 
közvetlen élményhátterétől.

Hamar Péter könyve elsősorban Mó-
ricz személyiségének intim magánszfé-
ráit érinti, egyaránt olvasható dokumen-
tumfeltáró opusnak és izgalmas, érdekes 
szerelmi regénynek., s mivel eme utóbbi 
olvasathoz az ihletett szerzői stílus is 
nagyban hozzájárul, joggal számíthat a 
szélesebb olvasóközönség fi gyelmére.

Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 232  l.

 János István

Kötetben nemzetiségeink etnogasztronómiája

Az ezredforduló éveiben a gaszt-
ronómiai kutatások fellendülésének 
lehetünk tanúi. A szakácsművészet, a 
turizmus, az egészséges táplálkozás, a 
vidékfejlesztés, a regionalizáció, ezek 
azok a gazdasági és szolgáltató ágazatok, 
melyek egyre többet szeretnének tudni 
táplálkozáskultúránkról.

A Kárpát-medencében évszázadok 
óta velünk élő, más nyelvű népek jel-
legzetes táplálkozási hagyományaival 
ismerteti meg az olvasót Szigeti Andor 
15. szakácskönyve, amely nem csupán 
egy hagyományos szakácskönyv kíván 
lenni, hanem egy etnogasztronómiai 
kiadvány.

A kötet értékét és érdekességét növe-
li, hogy a szerző, Szigeti Andor a könyv 
megjelenésekor 86 esztendős volt. Kuta-
tásai és gasztronómiai tárgyú könyvei el-
ismeréséül 2004-ben a Magyar Néprajzi 
Társaság is felvette sorai közé.

A kötet előkészítése során a szerző 
több évet fordított arra, hogy a magyar-
országi szlovák, szlovén, horvát, szerb, 
ruszin, lengyel, ukrán, cigány/roma et-
nikai közösségek hagyományos ételeinek 
titkait feltárja. A kötet anyaga könyvtári 
fordítások, személyes helyszíni kuta-
tások alapján és nem utolsó sorban az 
adott nemzetiség hozzáértő néprajzku-

tatóinak szíves támogatásával készült. 
A kötet végen található igen alapos és 
hiánypótló szakirodalmi jegyzék is bi-
zonyítja, hogy az egyes kisebbségeknek 
eddig is nagy számban jelentek meg 
szakácskönyvei, receptgyűjteményei 
anyanyelvükön vagy magyarul, de így 
együtt, egy kötetben még nem.

A szerző nemcsak a különböző nép-
csoportok alapvető, mindennapi táplál-
kozás kultúráját igyekszik bemutatni, 
hanem érdekli a kötetben szereplő népek 
múltja, jelene és kultúrája is. Foglalkozik 
azzal is, hogy a bemutatott ételféleségek, 
étkezési szokások hogyan alakultak az új 
földrajzi környezetben.

A kötetben válogatást találunk a 
nemzetiségek régi és mai ételeiből. Külön-
külön receptgyűjteményben foglalkozik 
a levesek, levesbetétek, mártások, kásák 
és pépek, köretek, hústalan egytálételek, 
saláták, savanyúságok, kompótok, vala-
mint a különböző alapanyagokból készült 
húsételek, főtt és sült tészták leírásával.

A szerző lehetőség szerint azt is 
igyekszik felderíteni, hogy az új nyelvi, 
gazdasági és társadalmi körülmények 
között milyen alapanyagokat, ételkészí-
tési eljárásokat vettek át magyarországi 
szomszédaiktól, és ők milyen hatással 
voltak környezetükre. A magyarországi 
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nemzetiségek többsége eredetileg föld-
művesként dolgozott, ezért a szakács-
könyvben külön csoportosításban olvas-
hatunk az ételkészítés alapanyagairól, a 
disznóölés (húsfeldolgozás) eltérő mód-
szereiről, a tejfeldolgozásról, a tartósítás-
ról. tárolásról. A kötet külön foglalkozik 
a hétköznapok táplálkozási rendjével, 
a nagy mezőgazdasági munkák idején 
fogyasztott ételekkel, a vasárnapi étke-
zéssel. Megtalálhatjuk az ünnepnapokon 
belül a vallási és a családi ünnepek ha-
gyományos és napjainkra jellemző ételeit 
és étkezési szokásait is.

A megyénkben élő nemzetiségek 
táplálkozáskultúrája hagyományokat 
követő. Az önellátásra törekvő paraszti 
háztartásokban napjainkig fennmarad-
tak olyan ételek, amelyek valamilyen kü-
lönlegességet foglalnak magukba. Ezzel 
részletesebben is foglalkoznunk kell. 

A sváb konyhának nagyon sok jelleg-
zetessége van. Ezek közül kiemelkedő 
a sváb sonka, a sváb szalonna, a sváb 
kolbász, tehát a sertéshús-feldolgozás és 
azon termékeinek sváb módon történő 
elkészítse, amely húsipari szintű tech-
nológiát ért el, és a kereskedelem útján 
országos hatáskörű. Regionális központja 
az egykori Szatmár vármegyében lévő 
sváb településeken, Mérken, Vállajon és 
Zajtán volt, de iparszerűen Debrecenben 
és Budapesten is létesült ilyen termékeket 
előállító élelmiszerüzem. Ezek a termékek, 
ha nem is rendelkeznek még védjeggyel, de 
mindenképp márkát jelentenek.

A falusi sváb/német konyhát a 
sokféle sült és kifőtt tészta, a gyakori 
krumplifogyasztás jellemzi, a paradi-
csom- és gyümölcsmártások, a tej és 
tejtermékek állandó helye az  étrend-
jükben és még ide sorolhatnánk az 
étkezési szokásokat. A felsorolt ételek 
szűkebb régiók gasztronómiáját színe-
sítik, gazdagítják, teszik mások előtt 
különlegessé. Úgy is, mint az ottani ven-
déglátásban, úgy is, mint az adott sváb/
német közösség sajátos kultúrájának

demonstrációjában. Különleges alkal-
makkor, város- és falunapon, regionális 
ünnepeken. Így híressé vált pl. a mérki 
és vállaji strudli és fánk – a helyi feszti-
válok révén – a gávavencsellői, rakamazi 
krumpli, a rakamazi alma, és az ebből 
készült ételek sokfélesége.

A szlovák nemzetiségiek konyháját 
a kásaféle ételek, a tűzhely lapján sü-
tött loksák jellemzik, a szaggatott főtt 
tészták kategóriájához tartozó haluska-
változatok, amik közül a legismertebb 
a juhtúrós sztrapacska, a kalácsok 
sorából a díszes lakodalmi morványok, 
radosnikok. A felsorolt ételek közül Ma-
gyarország-szerte a legnépszerűbb a juh-
túrós sztrapacska. Mára hagyományos 
ételnek számítanak, éttermekben kínál-
ják feljavított változatait. Megjelent sza-
kácskönyvekben is olvasható receptjűk. 
A sztrapacska Magyarországon, mint 
köret egyre népszerűbb étel, hasonlóan 
a lapcsánkához.

Az alföldi szlovákok egyrészt őrzik a 
szülőföld kedvelt ételeit, másrészt szlo-
vák ételkészítési módokon új ételeket 
készítenek. Ez a tendencia érvényesül 
a nyíregyházi bokortanyákon élő tirpá-
koknál: ilyenek pl. a savanyúlevesek, a 
haluska, loksa, lapcsánka, sztrapacska. 
A leggyakrabban készített ételeik a főtt 
és sült tészták, pl. a fehérkalács, mákos, 
diós kőtteskalács, pipiske.

A kötetben szereplő ételek egyszerű-
ek, fi nomak, hazai termékekből olcsón 
elkészíthetők, változatosabbá tehetik 
étrendünket.

Szigeti Andor élményt kínáló kiadvá-
nya lehetővé teszi, hogy az olvasó saját 
konyhájában izgalmas kulinális kirán-
dulást tegyen a hazánkban élő nemzeti-
ségek etnogasztronómiai világában.

Szigeti Andor: Népi konyha. Velünk élő nem-
zeti és etnikai kisebbségek ételei. Szlovák, szlovén, 
horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel, cigány. Mező-
gazda Kiadó. Budapest. 2007. 240 p. (Hagyomány 
és vidék sorozat)

Bodnár Zsuzsanna
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Egy magányos nyíregyházi vámpír 

A kötet igazi összetartó erejét két 
dolognak köszönheti. Az első a mindvé-
gig kitartott elbeszélői pozíció: minden 
szövegben ugyan az a mindentudó, első 
szám harmadik személyű elbeszélő szólal 
meg, akinek kimódolt nyelvhasználata 
még a parafrázisoknak szánt szövege-
ken is átüt. A másik a szövegeknek egy 
virtuális városhoz, Nyárliget tárgyaihoz, 
objektumaihoz, neveihez, történeteihez 
való következetes tartozása, a szereplők-
nek eme virtuális város tér és időrengete-
gében való folytonos mozgatása. Nyárli-
get Nyíregyházából építkező szövegvilága 
az, ami miatt egyáltalán érdemes ezzel a 
prózával kicsit is törődni. Csabai egysé-
ges és következetes, már-már mitikus, az 
archaikusat a modernnel és a futuriszti-
kussal, a reálisat a szürreálissal keverő 
sajátos szövegvilágában tehát Nyárliget 
a közös nevező. Ez a tudatosan mitizáló, 
világteremtő elbeszélői pozíció valóban 
fi gyelemre méltó. E tekintetben Csabai 
határozott rögeszmével rendelkező író-
nak tekinthető. Van valamire rálátása, 
van látásmódja, és ez a látás, meglátás, a 
kötet szövegei alapján, egységes egésszé 
szerveződnek az egyébként helyenként 
széttartó írások ellenére is.

A kötet elbeszélései többnyire novel-
lák volnának, de eme hagyományos mű-
faji értelemben vehető szövegekből azért 
nincs túl sok ebben a kötetben. Van egy 
oldalas lírai impresszió, olvasói levélnek 
álcázott múltidézés, miniatürizált Bil-
dungsroman (A diák). Csabai legtöbb 
szövege azonban túl sok mindent akar 
egyszerre elmondani. Elbeszélései több-
nyire zsúfoltnak, és ezért megíratlannak 
hatnak. Van, ami novellához túl sok, 
hosszú elbeszéléshez egyenetlen és nem 
koherens, és van, ami regényszinopszis-
nak talán még megtenné. Igaza van Antal 
Balázsnak abban, hogy Csabai „[inkább] 
a történetekkel küzd, melyeknek szinte 

kivétel nélküli megoldatlansága űzi a 
hosszabb szövegformák felé.” (Antal Ba-
lázs, Nagyon nyárligeti elbeszélések, A 
Vörös Postakocsi 2007/Tél, 84.)

Csabai Lászlónak ez az első kötete. 
Kétségtelenül zavarba ejtő elbeszélő, 
hiszen eredeti, ötletes, izgalmas meglá-
tásai, illetve jó néhány szép és használ-
ható mondata mellett számos érthetetlen 
megoldása, és túlírt, túlterhelt mondata 
van. Két-három fi gyelemre méltó szövege 
mellett számos naiv és asztalfi óknak való 
elbeszélése. Ami e tekintetben leginkább 
hiányolható Csabainál, az a kritikai 
önmérséklet és mesterségbeli tudás. 
Csabai László szerintem nem dilettáns 
író, de meg kell tanulnia írni. A kötet ol-
vastán az alapvető benyomásom az volt, 
hogy itt egy nem refl ektáltan működte-
tett 19. századi nyelvhasználat működik. 
Csabai mintha téren és időn kívül írta 
volna ezen elbeszéléseit, mintha úgy írt 
volna téren és időn kívül, mint ahogyan 
első szövegének hőse, Krasnyói Kázmér, 
a vámpír élt Nyárligeten (A legyőzött).

Vámpír-történeteiben a vámpír inkább 
metaforikusan érthető. Csabai vámpírjai 
szerencsétlen, vidéki, nyárligeti vérszívók, 
akiknek fogalmuk sincs arról, hogyan is 
megy ez tőlünk nyugatabbra (Hollywood), 
vagy milyen brutálisan tőlünk keletebbre 
(Transzilvánia). Latymatag, sajátos kis 
vámpírocskák ezek, magányos és esendő 
férfi karakterek, amelyek közül Kázmér, 
vagy Walter (A hiéna reggelije) hősei a 
leginkább szórakoztatóak és érdekesek. 
Talán nem véletlenül került éppen ez a 
két történet előtérbe, címadó és kötet-
záró elébeszélésként, illetve kötetnyitó 
szövegként. A többi nagyjából feledhető. 
Köztük talán még az egyik sodró lendü-
letű elbeszélés, A szőnyeg emelkedhetne 
ki, ahol a történet jó alapanyag, már egé-
szen jó mondatokkal, de az egész mégis 
olyan kiszámítható és ismert. Az unalom, 
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a kiszámíthatóság és a körülményesség 
feledteti még a helyenként felbukkanó, 
provokatív és eredeti ötleteket is. Valami 
így mindig kárba vész. Csabainak nagyon 
sok mindent ki kellett volna húznia, 
dobnia ebből a kötetből. És különösen: 
elbeszéléseket szétszednie. Gyakran lehet 
az olvasónak olyan érzése, hogy valójában 
egy vagy több nagyregény, vagy több nagy 
elbeszélés sűrítményeit olvassa.

Csabai nagyon sok belső peritex-
tussal dolgozik. Mind a címek, mind a 
belső fejezetek újabb és újabb, többnyire 
zárójeles, magyarázó alcímmel válnak 
olvashatóvá. Ezt a tendenciózusságot 
akár ironikus eljárásként is érthetnénk, 
amennyiben a mindentudói elbeszélői 
pozícióknak az eltúlzás felőli felszá-
molása, megkérdőjelezése volna a cél. 
A belső peritextusok ugyanis túlontúl 
didaktikusak és harsányak. Ez akár 
komikus hatást is kelthetne, a késő 
modernség elbeszéléseinek valamiféle 
posztmodern paródiájaként. A kötet szö-
vegeinek és belső peritextusainak lehet-
séges viszonya alapján azonban sokkal 
inkább lehet az a benyomásunk, hogy a 
túlmagyarázás, pontosítás, állandó pozí-
cionálás inkább bizalmatlanságból vagy 
bizonytalanságból fakad. Azaz vagy az 
elbeszélő nem bízik lehetséges olvasója 
kompetenciáiban, ezért kényszerül foly-
vást arra, hogy az elbeszélés szemléleti 
kereteit és határait megjelölje, vagy saját 
elbeszélésének koherenciája igényli eme 
megtámogatást, aminek így viszont az 
égvilágon semmi értelme sincs.

A kötet külső, többnyire a borítón és a 
belső címlapokon található peritextusai 
kapcsán őszintén meg kell vallanom, 
rémesen zavar az a nyárligeti szokás, mi-
szerint a szerzők a szépirodalmi köteteik-
ben rendre feltüntetik lektoraikat, mivel 
többnyire magánkiadásokban, valódi 
könyvkiadó nélkül teszik közzé írásaikat. 
Lektort, azaz a kiadótól és a szerzőtől 
független hiteles (hivatalos, hivatásos, 
szakértő elő-) olvasót alkalmazni fontos 
dolog. A lektor ugyanis szakszerűen 

megolvassa a szöveget, tanácsokkal, ja-
vítási javaslatokkal él a szerző felé. A lek-
tori véleményt a kiadó általában számon 
kéri a szerzőn. A lektort ugyanis a kiadó 
kéri fel, mivel a kiadó felel a kiadásért, 
hiszen ad a hírnevére, és persze üzleti 
megfontolásai is vannak. A lektorált 
írások a szakmaiság illúzióját keltik, sok 
esetben teljes joggal. A Grafi t Nyomda 
„R” Kft. aligha tekinthető könyvkiadó-
nak, még ha ki is adták és nyomták ezt a 
kötetet. A könyvkiadó feladata lett volna 
ugyanis az, hogy a kötet könyvszerűvé 
váljon, hogy a szövegek megfeleljenek 
a honos tipográfi ai elvárásoknak, hogy 
az egyes könyvszerű funkciók rendben, 
rendeltetésüknek megfelelően és elkü-
lönülve kapjanak helyet. Ha lett volna 
könyvkiadó, számon kérhette volna a kö-
tet szerkesztőjét (de hát ilyen nem volt), 
lektorait, vagy lektoraira nem hallgató 
szerzőjét megannyi rossz mondatért, 
barokkos túlzásért, szerkezeti követke-
zetlenségért és minőségi egyenetlensé-
gért. A megfelelő könyvkiadó elkerülése 
a dilettantizmus, az igénytelenség és a 
provincializmus szűnni nem akaró ér-
zését kelti minden nyárligeti szerzőről. 
Ma Magyarországon bárki bármit kiad-
hat, ha van mit és van rá pénze. ISBN 
szám szabadon igényelhető, nyomdát 
bárhol kapni. A magánkiadásokkal a 
legnagyobb baj az, hogy megkerülik a 
könyvcsinálás kanonikus stációit, azt, 
hogy a könyv könyvszerű legyen (itt 
nem teljesen az), hogy tisztességesen 
megolvasott legyen (itt nem teljesen az), 
hogy rendesen terjesztve és reklámozva 
legyen (itt milyen is?). Csabai László igazi 
megmérettetése most kezdődik. Mi lesz 
a folytatása ennek a prózakötetnek? (Én 
azt mondanám: tessék regényt írni). Vál-
lalja-e majd a szerző a megmérettetést 
egy igazi, számottevő könyvkiadónál? 
(Meg kellene próbálni).

Csabai László: A hiéna reggelije. Elbeszélések. 
H. n. Grafi t Nyomda „R” Kft. é. n.

Onder Csaba


