
 

ÄIDINKIELI: kirjallisuus, Bartisin novelli  

Lukekaa Attila Bartisin novelli Károly eli kirjallisuuden tarina. Alla on muutamia tapoja käsitellä kirjaa yhdessä koko 

luokan kanssa tai kirjoittaa sen pohjalta oma teksti. 

 

Virittelykysymyksiä: 

– Mikä on novellin tapahtuma-aika ja -paikka? Miten se tulee ilmi novellista?  

– Kuka on novellin kertoja? 

– Unkarilaisia asuu paljon Romanian alueella, heillä on siellä omia alueitaan, joissa he pyrkivät säilyttämään omaa 

kieltään ja kulttuuriaan. Mitä tämä novelli kertoo romanialaisten ja unkarilaisten suhteesta? 

 

Keskustelua ja pohdittavaa: 

– Mistä novelli kertoo pintatasolla, entä mitä syvempiä merkityksiä sen tapahtumilla ja päähenkilöllä on? 

– Mitkä ovat Károlyn pyrkimykset maailmassa? Minkälaisia muutoksia hän käy läpi elämässään? 

– Mitä myyttisiä elementtejä novellissa on? Entä mitä realistisia piirteitä? 

– Mitä novelli kertoo kirjailijuudesta? 

– Miksi Károly tulee mielestäsi hulluksi? Onko Károlyn kaltaisille ihmisillä paikkaa tässä maailmassa? Mikä se voisi 

olla? 

– Kuka on nykypäivän Károly?  

 

Luovaa kirjoittamista: 

– Kirjoita Károlyn lyhyt omaelämäkerta. 

– Kirjoita yksi Károlyn runo, aiheena jokin hänen oma elämänkokemuksensa. 

– Kirjoita Károlyn ja novellin kertojen kohtaamisesta novellin tapahtumien jälkeen. 

– Kirjoita lehteen arvostelu Károlyn julkaisemasta runokirjasta. 

– Kirjoita Károlyn kirje mielisairaalasta novellin kertojalle. 

– Kirjoita Wikipedia-artikkeli runoilija Károlysta. 

 

 

Attila Bartis (s. 1968) on nuoremman polven unkarilaiskirjailija. Hän aloitti kirjailijanuransa vuonna 1995, kun hänen 

esikoisromaaninsa nimeltään A séta (Kävely) ilmestyi. Esikoisromaanistaan lähtien Bartisin tuotannossa on esillä yhtä 

aikaa realismi ja surrealismi, Unkarin lähihistoria ja nykypäivä.  

 

Romaniassa syntynyt kirjailija muutti nuorena perheensä kanssa Budapestiin ja kouluttautui toimittajaksi ja 

valokuvaajaksi. Hän on julkaissut tähän mennessä neljä romaania, joista pääteoksena pidetään A nyugalom 

(Levollisuus) -nimistä vuonna 2001 julkaistua teosta. Romaani on käännetty yli kymmenelle kielelle, mutta ei 

suomeksi. Siitä on myös tehty sekä elokuva että näytelmä. 
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Attila Bartis 

 

Károly 

eli kirjallisuuden tarina 

 

Elipä aikoinaan Marosvásárhelyssä eräs Károly Piros -niminen nuorimies, joka työkseen tuhosi 

torakoita ja hävitti hiiriä. Hän tuli metsän tuolta puolen, toinen jalka oli neljä senttiä toista lyhyempi, 

eikä maaliskuun kuudenteen päivään tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme mennessä 

kukaan ollut häntä rakastanut. Sinä päivänä, torakoiden tuhoamisen lopetettuaan, hän päätti, ettei 

ottaisi sivutaskustaan kuittilehtiötä, vaan viivoitetun kouluvihon. Ruiskupullo selässään, ruttuinen 

vihko oikeassa kädessään hän jäi seisomaan keskelle huonetta kuin eksynyt sukeltaja, katsoi Isää 

syvälle silmiin ja sanoi: 

”Herra Bartis, minä olen runoilija!” 

Sinä yönä he korjailivat vielä pelkkiä kirjoitusvirheitä. Seuraavana jo tyyliteltiinkin, ja kolmantena 

Károly Piros liitti sukunimensä oheen synnyinkylänsä. Nyt hänellä oli runojen ja hyön-

teismyrkkypullon vieressä jo matkalaukkukin, eikä hän pysytellyt Isän kanssa valveilla aa-

muvarhaiseen saakka, vaan nukkui eteiseen laitetussa vuodenojatuolissa. Aamulla hän heräsi Károly 

Kakasdi Piros -nimisenä, istui puoli kahdeksaan saakka kylpyhuoneessa ja lähti kahdeksaksi 

hävityshommiin. 

Maaliskuussa seitsemänkymmentäkolme oli vielä puhetta, että hän olisi vieraanamme pari päivää, 

kunnes löytäisi uuden vuokrahuoneen. Koska sen vanhanrouvan, jonka luona hän asui, noh, sen 

vanhanrouvan yhdeksästä kissasta oli tässä päivänä muutamana kuollut seitsemän yhdellä iskulla, ja 

koko homma laitettiin hänen kemikaaliensa piikkiin. Puhumattakaan siitä, että vanhan tädin nimi oli 

joku rouva Vasilescu, mikä tuskin kaipaa enempiä selittelyjä, ja hän taas, sellaisella nimellä kuin 

Kakasdi Piros, turhaan vakuutteli, että oli korkeintaan tapahtunut epäsuora myrkytys, hiirten kautta. 

Kyllä, vuokran lisäksi – silkkaa avuliaisuuttaan – hän oli myrkyttänyt hiiret, mistä rouva Vasilescu 

nyt tietenkin vaikeni. Kyllähän Isäkin näki, että tästä oli pikkuhiljaa kehkeytymässä 

kansallisuuskysymys. 

Isä näki ennen kaikkea, ettei poika ollut ainakaan kolmeen kuukauteen kyennyt maksamaan 

vuokraansa, ja seisoi nyt siinä mukanaan pullollinen torakkamyrkkyä, vihkollinen kahdeksantavuisia 

säkeitä sekä matkalaukkunsa. Äiti taas näki, että paita, jonka hiha pilkisti ulos matkalaukusta, olisi 

pitänyt pestä jo vähintään kolme kuukautta sitten. 

Eli puhe oli niistä parista päivästä. Kaiken kaikkiaan hän asui meillä viisi ja puoli vuotta. 

Eteisessämme, ahtaassa nurkassa komeron vieressä, asui siis nilkuttava mies, joka öisin kirjoitti 

runoja. En tiedä, montako kertaa heitimme hänet pellolle, mutta sen tiedän, että yhtä monta kertaa 

kutsuimme hänet takaisin. 



Meidän mukanamme hän muutti tiilitehtaan viereltä vanhaankaupunkiin. 

Meidän luotamme hänet vietiin sotilaaksi, myöhemmin sotilaspoliisi etsi häntä meiltä. 

Meidän vajassamme hän piileskeli, kun oli selvinnyt, ettei hänestä ollut puhaltimen soittajaksi, 

mutta että panssarivaunuun hän mahtui vallan mainiosti, meille miliisi ärjyi, että kaksi eripituista 

sääriluuta ei vielä riitä syyksi karata Romanian kansanarmeijasta, ja kun sotapojat astelivat pihan 

perälle, avasivat yhdellä tarkoituksenmukaisella potkaisulla muutoin niin huonosti liikkuvan 

vajanoven ja kiskoivat sitten puulaatikostamme Károly Pirosin kuin taikuri kaniinin, kaikkein 

yllättyneimpiä olimme me. 

”Kuinkas kauan sinä siellä olet ollut?” Isä kysyi. 

”Viikon”, sanoi miliisi, koska Károly ei nälältään enää pystynyt puhumaan. 

Lopulta meidän hoidettavaksemme jäi sekin, ettei hän saisi kolmea vuotta, ja ennen kaikkea, ettei 

hänestä sittenkään tulisi panssarivaunumiestä, vaan sikopaimen. Hänellä ei siis ollut mitään syytä 

olla tulematta suoraa päätä meille palveluksesta päästyään. Ja meille hän tuli. 

Jos tuo puulaatikossamme vietetty viikko lasketaan mukaan, hän oli asunut meillä täsmälleen viisi 

ja puoli vuotta, kun luonamme tuli käymään eräs roteva nainen, Mimi Vereczkey. Ei hän oman 

etunsa tähden tullut, vaan muistelemaan. Siitä onkin jo aikaa, kun viimeksi tavattiin, hän sanoi, mikä 

tosin piti paikkansa, mutta Äidillä ei ollut sen suhteen mitään valittamista. 

Mimi tarjosi kaikille sikurikahvimme seuraksi länsimaisia savukkeita kultaisesta kotelosta, otti 

päänsärkylääkkeen toisesta kultaisesta kotelosta, ja kolmannesta kultaisesta kotelosta käyntikortin, 

jossa oli hänen uusi osoitteensa, imeskeli sitten sulamattoman sokerin teelusikastaan ja vei Károlyn 

mennessään. Eikä runoilija sen koommin palannut hakemaan runojaan, saati sitten 

hyönteismyrkkypulloaan. 

Kaksi kuukautta myöhemmin meillä kävi visiitillä unkarilaiseen juhla-asuun sonnustautunut mies. 

Hän sanoi olevansa ritari Károly Kakasdi Piros Vereczkey, koska puolia emme vielä tienneet. Hän ei 

halunnut häiritä pitkään, sanoi tulleensa vain siksi, että muistikuvansa mukaan meillä oli jo suhteita 

ulkomaille, mutta hys hys, tästä mieluummin ihan hiljaa, nyt hänkin tarvitsisi sellaisia suhteita. 

Eihän toki, ei ensinkään liikeasioiden vuoksi. Kyse oli kansallisesta edusta. Kävelykeppi? Ai 

miksikö hänellä oli kävelykeppi? Näinkö huonomuistisia olimme? Siitä oli hänelle ehdottomasti 

apua jalkansa vuoksi. 

Sitten hän loi silmäyksen taskukelloonsa, Patek, Patek Philippe, hän sanoi, ne ovat kaikkein 

tarkimpia, vain yhden kerran vanhan Vereczkey-sedän täytyi korjata viisarien asentoa, kun tämä 

surkea romanialainen aika otettiin käyttöön. Luoja, kuinka unkarilaiset olivat saaneet kärsiä siitä 

saakka, vai mitä, rakas ystävä? Mieti siis vielä, sillä kyse on kansan edusta. Eikä siitä tietysti 

teillekään haittaa olisi, hän lisäsi, ja ennen kuin Isä ehti heittää häntä pihalle, hän imeskeli äkkiä tee-

lusikasta sulamattoman sokerin ja kiiruhti pois. 

”Missä se saamarin pullo on?” Äiti kysyi, koska olisi tahtonut kaataa torakkamyrkyn herra 

Vereczkeyn niskaan. 



Luonnollisestikin luulimme Károlyn ryhtyneen ilmiantajaksi, sillä ei siihen aikaan kukaan muu 

kuin ilmiantaja voinut pukeutua unkarilaiseen juhla-asuun. Olihan vakoojilla toki muitakin etuuksia, 

mutta juuri tästä me olimme eniten kateellisia. 

Olimme tietysti väärässä. Károly oli vain saanut neljä kiloa ja kaksisataa grammaa kultaa, plus 

sitäkin painavamman vihkisormuksen, mistä hän oli mennyt sekaisin. Kukapa ei olisi sellaisesta 

kuullut? Aluksi hän oli tullut vain hiukan hulluksi, ja seonnut sitten kerta kaikkiaan. Viisitoista 

vuotta myöhemmin – kun kulta oli kulutettu loppuun – hän oli menettänyt järkensä jo niin 

perinpohjaisesti, että tuli etsimään meitä Budapestistä, toisessa kädessään luonnoslehtiö, toisessa 

pullollinen meren mutaa, jäi seisomaan keskelle huonetta kuin eksynyt sukeltaja, katsoi Isää syvälle 

silmiin ja sanoi: 

”Ferike, minä voin pelastaa kansan!” 

Ei hän pyytänyt puuhiinsa kuin satamiljoonaa. Hänelle itselleen ei olisi siitä himpun vertaa hyötyä: 

kun kyse oli kansasta, hän toimi nonprofit-periaatteella, mutta tässä kurjassa maailmassa luolan 

rakentaminen tällaisesta terveysmudasta vain maksaisi sen verran. No tietenkin se piti kuivattaa 

savitiiliksi, eihän hän tyhmä ollut. Tärkeää oli, että sen piti olla juuri tällaista meren mutaa, sillä se 

otti vastaan pahat värinät. Ja siinä luolassa kaikki unkarilaiset voisivat elää rauhassa aikojen loppuun 

saakka. Lopulta kaikki olisivat yhdessä, ilman juutalaisia ja mustalaisia, ja varsinkin ilman 

romanialaisia. Koko jutusta ei tulisi isoa, kyllähän sopu sijaa antoi. Siellä sitten seisoisivat 

kateellisina kaikki romanialaiset oven ulkopuolella, kun loppu tulisi. 

Hänellä olisi ollut muitakin ideoita, mutta hyvin äkkiä selvisi, ettei Isällä hemmetti vieköön ollut 

sataa miljoonaa kansan hyväksi. Ja silloin Károly Piros lähti, emmekä tosiaan nähneet häntä enää 

milloinkaan. Mutaunkarilainen, sanoin sulkiessani oven hänen perässään, koska olin silloin jo aika 

iso, mutta vielä kyyninen. 

Sitten puolitoista vuotta myöhemmin hän vielä soitti kerran, minä kysyin, pyytäisinkö Isän 

puhelimeen, mutta hän sanoi, että ei, hän puhuisi mieluummin minun kanssani. 

”Miksi juuri minun kanssani?” minä kysyin. 

”Koska sinä et varmasti ole niin kiittämätön”, hän sanoi. ”Muistathan, kuinka paljon autoin teitä, 

kun ruokakomero oli täynnä torakoita?” 

”Muistan”, minä sanoin. ”Niin kuin se olisi tapahtunut eilen.” 

”Vaikka sinä olit silloin vielä lapsi”, hän sanoi. 

”Niin olin”, valehtelin. 

”Autatko siis minua?” hän kysyi. 

”Minulla ei ole sataa miljoonaa”, minä sanoin. 

”Ei tarvitsekaan enää”, hän sanoi. 

”Miten minun pitäisi sitten auttaa?” 

”Minut on ryöstetty”, hän sanoi. 



”Ketkä?” minä kysyin. 

”Ufot”, hän sanoi itkien. 

”Ja mitäs ne sitten halusivat?” minä kysyin nauraen. 

”Älä naura”, hän sanoi. ”Kyllä sinäkin saat vielä tietää, miltä tuntuu, kun sinua tullaan hakemaan 

kuusta suihkumoottorikäyttöisellä ruumisarkulla.” 

”Mutta nyt olet täällä Pestissä?” 

”Nyt olen täällä”, hän vastasi. ”Eräässä parantolassa. Ovatko runoni vielä tallella?” 

”Varmasti jossakin”, valehtelin. 

”Ne ovat hyviä, vai mitä?” hän kysyi. 

”No tietysti ne ovat hyviä”, valehtelin taas, enkä enää nauranut. 

”Tulisinko sinua katsomaan?” kysyin. 

”Älä tule”, hän sanoi. 

”Miksen?” kysyin taas. 

”Koska minun jalkani on leikattu irti. Tuleeko sinustakin kirjailija?” 

”Ehkä, en tiedä vielä”, vastasin. 

”Älä ryhdy kirjailijaksi”, hän sanoi. ”Kirjailijaksi älä rupea, älä missään tapauksessa.” 

”Entä jos kuitenkin rupean?” minä kysyin. 

”Siinä tapauksessa älä ikinä lopeta, koska muuten tulet hulluksi. Lupaa se Károlylle.” 

”Olkoon menneeksi, lupaan, etten lopeta ikinä. Mutta sittenkö siis en tule hulluksi?” kysyin itkien. 

”Sitten et tule”, hän sanoi nauraen, jalkapuolena jossain pestiläisessä parantolassa, jossa hän 

seuraavana päivänä kuoli. 

”Junako sen leikkasi irti?” kysyin. 

”Ei, vaan lääkäri”, hän sanoi. 

”Miksi?” kysyin. 

”Koska terveysmuta oli aiheuttanut siihen infektion. Pidin jalkaa viikon verran mudassa, se 

venyikin neljä senttiä, en olisi enää linkannut, mutta se pääsi tulehtumaan.” 

”Miten voin auttaa sinua?” minä kysyin, mutta Károlyn kolikot kuluivat loppuun, eikä 

sairaanhoitajakaan halunnut antaa lisää rahaa hullulle, ja kuulin enää vain kuinka hän sanoi: 

kirjoitathan varmasti… 

Suomentanut Tähti Pullinen 

Novelli on julkaistu teoksessa: Mitä olet nähnyt ja kuullut – valikoima uutta unkarilaista proosaa ja runoutta.  
Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, 2010. 


