
Garaczi László: Pompásan buszozunk 
 

1. E regény kapcsán több olyan elemzési modell készíthető, ahol elbeszélésértelmezés a cél. Mindegyik 
modellt ki lehet próbálni  a szövegen. Lehet, hogy az egyes modellek sovány eredményt hoznak, ezért 
legfeljebb a kombinációtól várhatunk valamit. Az értelmezést azonban előbb meg kell előznie az 
olvasásnak, utána pedig a kritika következhet. Ez a hármas felosztás minden szöveg elemzésekor fontos 
A szöveg mint ’beavatás’ 

A következő részletek a ’főszereplő beavatásáról, valamilyen felnőtté növelő élményéről, tapasztalatáról 
szólnak 

A ’beavatás’ az ősi rítusokban is megjelenő ’archetípus’, ( alapképlet). Az alábbi idézetek, versek nagyon is 
különböző műfajokat képviselnek. Egy részük az ősi szertartásról és annak hajdani, illetve mai megjelenéséről 
szól. Az idézetek másik része csak tágabban kapcsolódik a kulcsfogalomhoz, inkább a felnőttség, felnőttebbé 
érlelő tapasztalatok gondolatkörébe tartozik. Megbeszélésük segítheti az aktuális Garaczi-mű értelmezését. 

 
1. ’Beavatási mítoszok’: az avatás (lat:initio) során az egyén az egyik státusból /állapotból, rangból/ a 
másikba kerül át: befogadja valamilyen zárt kör (teljes jogú tagja lesz a törzsnek… kultusznak, pap, 
varázslók, sámánok körének) és az avatás formát ad ennek a változásnak. Az avatási szertartás során 
ismertetik meg az avatandót (neofitát) a törzs olyan mítoszaival, amelyeket csak a felnőttek vagy 
beavatottak ismerhetnek..(…) 
        (…) e szertartások jellegzetes tagolása a hármas tagolás  : az egyén kiszakad a társadalomból, a 
határvidéken tartózkodik (ottléte néhány naptól évekig terjedhet), majd visszatér és  beilleszkedik az új 
státusba vagy a társadalom új alcsoportjába. Az avatás a halállal és újjászületéssel egyenlő. Ezzel van 
összefüggésben a hősmítoszoknak és tündérmeséknek egyik legfontosabb cselekményeleme, az a próbatétel, 
amelyet a hősnek ki kell állnia a holtak birodalmában vagy az égben, vagy gonosz szellemek kakta valamely 
más országban (…) (Mitológiai enciklopédia) 
 
1. ’Hogyan lesz felnőtt az ember?’ 
 
’ Az meglett ember, akinek/ szívében nincs se anyja se apja, 
  Ki tudja, hogy az életet / halálra csak ráadásul kapja/ 
  S mint talált tárgyat visszaadja / bármikor – ezért őrzi meg, 
  Ki nem istene és nem papja / se magának, sem senkinek 
                                                                                                            ( József Attila: Eszmélet, 10.) 
2. ’A gyermek egy bizonyos pillanatban(…) rádöbben, hogy akiket istenített, nem istenek, hanem gyáva, 

gyenge , esendő emberek csupán. Meglátja, hogy az apa egy homályos, poros terem zugában 
megszégyenítően apró asztalnál körmöl, nincs pénze, hazugságon éri, vagy más gyengeségen..a bálvány 
leomlik, s ő úgy érzi, hogy a világ dőlt össze…a világmindenséget képviselő szülőbe n való csalódás 
teszi a gyermeket felnőtté. Ekkor hal meg szívében apja , anyja.’ 

                                                                                                      (Zolnay Vilmos: A művészetek eredete) 
 
Feladat: 
Olvasd el Kosztolányi ’A kulcs’ című novelláját. Értelmezd beavatási történetként.Részleteit, helyszíneit 
feleltesd meg a beavatási mítoszoknak a fenti szövegekben  szereplő szakaszaival, elemeivel! 
 
 
Garaczi László: Pompásan buszozunk 
 
 
1. Olvasd a  ’Pompásan buszozunk’ című regényt beavatási történetként. Milyen traumák érik a 

beavatandót, Gara Lászlót, alias Lemúr Mikit? ( ld pl: 9-10,13, 23 és 91.old) 
2. Mi a  beavatási történet tetőpontja? (ld: 88.-89 Az életnek melyek azok  a területei, melyen keresztül  a 

’beavatás megtörténik? (ld. 46- 47. 53.-54,  56-57, 92-98,102. illetve  30-31. és 40-45 ,illetve 109-111. 
oldal) 

3. Találkozunk-e a regény során feltáruló titokkal? (ld:63-64. old) 
4. Az avatódás helyszíne a regényben az iskola. Mennyiben meghatározó a főhős nevelésében? Ki nevel ? 

Az iskolai tananyag, a tanárok magatartása, barátok? Milyen más tényezők játszanak még szerepet a 
nevelődésben? 

5.  Mutasd be a tanárokat a főhős szemszögéből. ( Maglódi Vera, alias Igazság néni, Próbáld Ferenc, Klári 
néni 73-75. , mások ) 

6. Különbözik-e egymástól a regény elejének és végének Gara Lacija?132.-133 



 
 
 Az elbeszélői nézőpont és ennek hozadékai a regényben- a 60-as évek  ’kétlelkű’ diákja 
 
Az eseményeket az elbeszélő művekben mindig valaki valamilyen nézőpontból jeleníti meg. Az elbeszélő ( 
narrátor) lehet belül az elbeszélés világán, lehet egyúttal szereplője az eseményeknek, de lehet láthatatlan, 
kívülálló elbeszélő is Az eseményekről tudósíthat E/1. személyű elbeszélő, aki lehet külső szemlélő, 
mellékszereplő vagy főszereplő. Az elbeszélő helyzete az elbeszélt eseménysorhoz képest időben is többféle 
lehet, hasonlóképpen több variációja van az elképzelt hallgatóhoz való viszonynak. 
Meg kell különböztetnünk a nyelvi-nyelvtani ( szám, személy, szóhasználat) vonatkozásában tekintett 
nézőpontot ( ’ki beszél?), az értékelő pozíció értelmében vett ’ ideológiai nézőpontot’ ( hogyan értékel?) és a tér- 
és időbeli nézőpontot (’ki és honnan lát?’ ) Az elsőt ’nyelvi nézőpontnak’ nevezzük, a másodikat  ’ideológiai 
nézőpontnak’, a harmadikat látókörnek. 
Feladat: 
 

1. Ki(k) mondja(k) el a történetet? 
2. Hol helyezked(nek) el időben, térben? Közöl(nek)-e olyasvalamit, amit a főszereplő nem tud? 
3. Hogyan viszonyul az elbeszélő(k) látóköre a főszereplőéhez? 
4. Milyen nyelvet használ(nak) az elbeszélő(k)? Hogyan viszonyul ez a főszereplő(k) beszédéhez 
5. Állapítsd meg, hogy milyen korú ember látásmódját tükrözik a következő részletek? Ami szorongás, 

bűntudat, arra a regény szerint hogyan kell, lehet reagálni? 
       „Megyek haza, de nem visznek a lábak(…) majd egyből sírva kell fakadni, könnyek között fuldokolva       
el sem tudom mondani miért sírok(…) a válasz újabb zokogóroham, odafúrom magam, kisgyerek akarok    
lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket.” 
’Lehet, hogy egyből sírva kéne fakadni? Könnyek között fuldokolva nem is tudom elmondani mi a 
baj.Odafúrom magam Pisloghy százados hóna alá, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tud fütyürészve 
menni a főutcán. 

 
Feladat: 

1. Hogyan jellemzi az elbeszélő Lemúr Mikit a 18.-19,59.-60,+75-76+ 98-99, 112-113,122., 130. oldal 
szerint? 

2. Hány éves az elbeszélő, hány éves Lemúr Miki? 
3. Hogyan viselkedik Lemúr Miki az elbeszélő különböző életszakaszaiban? Hány életszakaszt mutat be 

az elbeszélő és melyek ezek? 
4. Hogyan jellemzi az elbeszélő Lemúr Miki stílusát? 
 

       5.          A regény alcíme ( Egy lemúr vallomásai ) bizonytalanságban tartja az olvasót az elbeszélő és Lemúr      
Miki     azonosságát illetően. Mit sugallnak róluk az  idézetek? 
 ’Ül mellettem a padban egy láthatatlan kisfiú, Lemúr Miki..A táblára felírja helyettem az óraszámot..ha kitűzök 
valami értelmetlen baromságot a faliújságra, hogy idegesítsem, szó nélkül leveszi…vagy belebújik Tausz 
Jutkába, és akkor ő a Tausz Jutka és szerelmes leveleket küldözget.’ 
’ Lemúr Miki elnyeri Czakó ebédpénzét, felcsalja  az üres lakásba, snapszeroznak órákon keresztül..(Lemúr)  
kiteríti a harmincat, Czakó halántékán egy izzadságcsepp gördül le, benne forog az egész világegyetem, Czakó 
szemébe néz a rettegésnek és reménynek ebbe a kicsi, feneketlen kútjába..puhán elhelyezi a piros ászt az asztal 
közepén. ..Visszamegy a kisszobába, és szó nélkül megmutatja a pici jeleket a hátlapokon. Czakó csak ül 
kezében a cinkel piros ásszal, szürkén és mozdulatlanul, mint egy homokszobor.’ 
’A Balaton utcában a kuka mögé kuporodom, mint egy embrió, valami mocorog, zihál, felhajtom a fémkuka 
csillogó tetejét, Tausz Jutka nyöszörög odabent, keze hátra van kötözve…a kuka hangos csattanással feldől, 
Tausz kigurul belőle..valamit motyog angolul: „Lemur, who are you, what bogeyman’s trick is this?” 
 Úristen, ha a Tausz Jutka meghipnotizálna, ahogy a koboldmaki meghipnotizált múltkor az                   
állatkertben.Lemúr. Én az a macska vagyok, mutat rá mellettem egy fiú. Én meg az, mondom a csíkos farkúra..a 
csíkos farkú hirtelen a rácsra ugrik,az arcom elé, mozdulatlanul néz a szemembe. Fixíroz. Én a lemúr vagyok.’ 
 
A szerző mindvégig bizonytalanságban tartja az olvasót az elbeszélő (E/1) Gara László és Lemúr  azonosságát 
illetően. Az idézetek azt sugallják, hogy voltaképpen ők egy személy, ezt azonban Garaczi egyszer sem mondja 
ki. 
6. A kötet borítóján- a regényalapján két megnevezés szerepel: az egyik mint szerző, a másik, mint alcím. 
Alátámasztja –e ez a tény a ’ kettős én’ elméletét? 
 
Regényszerkezet 



 
Minden műalkotás kompozíció: egymással kapcsolatban álló kompozíciós részekből felépülő egész. 
Szegmentumokra, részekre bontható négy tényező legalább egyikének változása alapján bontható: cselekvő 
személy (Sz), a cselekvés helyszíne (H), a cselekvés ideje(I), a cselekvés maga (Cs) 
 
Feladatok: 
 1.Vizsgáld meg , hogy a regény milyen kompozíciós egységekre tagolódik az ’idősíkok változása’ alapján. 
 2. Véleményed szerint milyen a szöveg szerkezettípusa? 
 
Feladatok: 
 

1. A három időminőség ( múlt, jelen, jövő) közül melyek szerepelnek a regényben? Melyik a szövegben a 
legrégibb időre utaló rész? 

2.Az első bekezdés jelenéhez képest csoportosítsd a főszereplővel történő  eseményeket az alábbiak szerint: 
a. Milyen események történtek korábban? 
b. Később? Mikor? 
c. Melyik időszakot mutatja az elbeszélő(k) a legrészletesebben, melyiket a legkevésbé részletesen? 

 
Alkalmazás és kritika 
 
Egyetértesz –e Kovács Eszter, a Jelenkor című folyóiratban megjelent kritikájával Ha igen miért, ha nem miért 
nem? Indokold! 
 
’ Egyszerűnek látszik a képlet, ’emlékezés’, csak nem  lineárisan, hanem mozaikszerűen előadva. De persze nem 
ilyen egyszerű, az ’önéletírás’ ( Vallomás) műfajának ugyanis minden komoly ismérve megkérdőjeleződik, 
bizonytalanná, komolytalanná válik. 
(…) a regény narrációja hol egyes szám első személyű, hol  harmadik, hol jelen idejű, hol múlt, ráadásul ez még 
csak a narráció, a nyelv(ek)ről nem is beszéltem. (…) Az önmegnevezést  kerüli illetve másképp oldja meg: 
Lemúr Miklósnak nevezi magát(…), színrelépése Esti Kornéléra hasonlít ( Kosztolányi regényének 
főszereplője), Lemúr Miki azonban Esti inverzeként tűnik fel, amennyiben Esti rosszra csábít, Lemúr viszont 
jóra. (…) meg itt van a narrátor gyerek-volta. Mert sokszor a gyerek az, aki beszél,  mind szemléletét, mind 
tudását, mind nbyelvét tekintve(…), de negyediknek itt van, hogy a narrátor azért mégis felnőtt, aki 
visszaemlékezik. 
(…) Lássuk a nyelvet, mit tesz ehhez még hozzá: ebben a szövegben minden megvan, a nagymenő iskolai 
dumától kezdve, a megkövetelt választékos stílusban írt fogalmazásokon, olvasónaplókon keresztül, a tanárok, 
szülők nyelvhasználatáig.  
(…) Ennyi elég is ahhoz, hogy megállapítsuk, a’ Pompásan buszozunk!’ nem önéletírás, a műfaj értelmében, sőt 
annak minden kritériumát aláássa. Ugyanakkor alapvető benne a vallomás gesztusa, vallomás ez mégis, csak 
másként. 
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