
Egyikük meghalt, másikuk kiszáradt. A nő nem
bánt meg semmit, és ekkor a nyomozó ököllel be-
lapítja az orrát: „Megalázottság, kiszolgáltatottság,
fájdalom, reménytelenség, félelem. Magának négy
napjába került, nekem sikerült belesűrítenem egyetlen
másodpercbe.”

Ezt követően derül fény a nyomozó múltjának
feldolgozhatatlan tragédiájára: egy gyönyörűnek
ígérkező vasárnapi délutánon feleségével és kis-
fiával cukrászdába mentek, a kisfiú a nyomozó
nyakában, aki a küszöbön berogyasztott térddel
lépett át, nehogy a nyakában ülő gyermeke be-
verje a fejét a szemöldökfába. „Vasárnapi mosoly.
A családjáért élő férfi mintaképe.” Ám a cukrászdá -
ban a nyomozó fölegyenesedett, és a ventillátor
levágta a kisfiú fejét.

Babiczky Tibor regényében mintha az eleve el-
rendelés működne. Az életünkre mindenhonnan
veszélyek leselkednek, s a kisgyermekeit napok-
 ra magára hagyó anya ugyanolyan tragédia elő-
idézője lesz, mint a fia biztonságáért mindent el-
követő apa. Soha sehol nem vagyunk biztonság -
ban, bármelyik pillanatban szörnyűségek történ -
hetnek velünk, vége szakadhat boldognak hitt ál-
lapotunknak. Amiben reménykedhetünk, hogy az
Égből származó üzenet az, amit a nyomozó érez
álmában, amikor kisfia egykedvű arcát látja a ten-
gerparton, megsejtve valamit az örökkévalóság-
ból: „Lehet, hogy a fiam ismeri Isten szándékait? Le-
het, hogy ő már számolt a kegyelemmel?” Amikor pe-
dig a nyomozó a Stabat Matert hallgatja, eszébe
jut, hogy a 26 éves Pergolesi élete utolsó napján
fejezte be ezt a művét. „Dühös is lehetett volna. El-
átkozhatta volna Istent. Ehelyett kimondta — képes volt
kimondani — az áment.”

A kegyelemnek talán ez a lényege: elviselni min-
dazt, amit Isten ránk mér, legyen bár jó, legyen bár
rossz, s bízni az Evangélium igazságában: mindaz
a szenvedés, ami itt ér bennünket, semmi ahhoz az
örömhöz képest, amiben a túlvilágon lesz részünk.
(Magvető, Budapest, 2014)

BODNÁR DÁNIEL

PAUL EMOND: 
EBBŐL SE LESZ SZERELEM

Magyarul legutóbb 2002-ben jelent meg a kortárs
francia nyelvű belga prózairodalmat bemutató
reprezentatív antológia (Szerelem a síneken. Szerk.
Lackfi János. Nagyvilág Kiadó), amelynek nyitó
írása Paul Emond Majdnem teljesen elmosódott arcok
című elbeszélése. Emond nyilván nem véletlenül
került a kötet élére, hiszen 1979-ben kiadott első re-
génye, az egyetlen hosszú mondatból álló és az óta
már klasszikussá vált La danse du fumiste óta ha-
zájában az egyik legismertebb szerző. A nyolc-
vanas évektől kezdve színdarabokat is ír, melyeket

Belgiumon kívül Franciaországban, az Egyesült
Államokban és Kanadában is sikerrel játszanak.
Említett regénye magyar fordításának megjele-
nésekor (A szemfényvesztő tánca. Ford. Károly Ju-
dit. Bábel — Novella, 2011) a Nemzetközi Könyv-
fesztivál belga díszvendégeként Budapesten járt,
ám a hazai kritika nem igazán figyelt fel a köny-
vére, és eddig még egyetlen darabját sem vitték
színre nálunk. A közelmúltban napvilágot látott
Ebből se lesz szerelem jó alkalom arra, hogy a ma-
gyar olvasók, illetve színházi szakemberek is meg-
ismerhessék Emond színműveit.

A könyv három rövid, első pillantásra egészen
egyszerű és banális történetet bemutató színda-
rabot tartalmaz. A Malaga címűben egy vidéki kis-
város vasútállomásán, a vasutasok sztrájkja miatt
késő este együtt várakozik a remélt hajnali vonatra
egy esküvőről hazafelé tartó házaspár, egy éppen
válófélben lévő férfi és egy fiatal, magányos nő,
aki nem akar sehová sem utazni, csak társaságra
vágyva ment ki az állomásra. A kötet második, cím-
adó darabja egy brüsszeli kiskocsmában játszódik,
ahol a hentes Caracala állítólag vár valakit, eköz-
ben beszélget a felszolgálónővel, s időnkét meg-
jelenik egy monologizáló, „véres arcú férfi” is, akit
a rendőrök hagytak helyben, mert a szerelméhez
sietve az európai gazdák tüntetése miatt lezárt úton
kocsijával felhajtott a járdára. A Madártej című da-
rabban pedig egy házaspár tízévi együttélés után
békében akar elválni egymástól, ezért elmennek bú-
csúvacsorára egy kisvendéglőbe, ahol a vendég-
lős nemcsak kiszolgálja őket, hanem még tovább
bonyolítja az életüket. Mindhárom darab kevés sze-
replőt vonultat fel, és a minimális történések mel-
lett ugyanolyan fontosak a színen lévők által el-
mesélt történetek és megidézett személyek is.
Ugyanis a szereplők többsége leginkább csak be-
szélni akar, beszélni valakihez, elmondani valamit,
talán az egész életét — miközben a másik általá-
ban nem is figyel rá, így aztán dialógus helyett sok-
szor csak monologizálnak, elbeszélnek egymás
mellett. Emond a Louvaini Katolikus Egyetemen
1998-ban tartott előadássorozata keretében így vé-
lekedett erről: „Regényeim narrátorainak mintá-
jára legjobb színpadi szereplőim is talán azok, akik
a verbális láz állapotában lépnek színre. Beszélniük
kell és megint beszélniük (…) El kell például mon-
daniuk kudarcukat és kudarcuk miértjét, el kell
mondaniuk saját maguknak éppúgy, mint be-
szélgetőtársuknak”, aki eközben csak arra gondol,
hogy „visszavegye a szót, alig figyel beszélgető-
társára, csak azt hallja meg, amit meg akar halla-
ni”. (Paul Emond: A boldogság egy formája. Ford. Ká-
roly Judit. Bábel, 2006, 85–86.) A szerző kisembe-
reket ábrázol, akik nem igazán boldogulnak az élet-
ben, egyetlen kapaszkodójuk, menedékük a be-
széd, a vallomás és a meseszövés, szóáradatuk mö-
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gött pedig látjuk a sebzettségüket is, azt, hogy fő-
leg a magánytól szenvednek. Amanda, a vasútál-
lomáson társaságot kereső fia tal nő ezt mondja:
„Egyedül voltam, megint egyedül, megint egészen
egyedül, mint mindig, megint teljesen egyedül.”
(21.), Caracala szerint pedig: „Az ember mindig
egyedül van. Mindig. Akkor is, amikor azt hiszi,
hogy már nincs egyedül.” (53.)

Emond a színdarabjaiban hétköznapi és reális
helyzetekből indul ki, majd egyre inkább való-
szerűtlenné válik minden, egymásba olvad reá lis
és lehetséges, banális és szokatlan, kitalált és
(rém)álomszerű. Feje tetejére áll a világ, és már ma-
guk a szereplők — s velük együtt az olvasók —
sem nagyon tudják, hogyan is állnak a dolgok, mi
és miért éppen ez vagy az történik velük, ráadá-
sul vélhetően olykor ők maguk is színlelnek és ha-
zudnak. Például a vasútállomáson várakozó há-
zaspárról kiderül, hogy a férj anyjának esküvőjéről
jönnek, aki (bosszúból?) éppen a menye volt vő-
legényével vetette el magát, viszont az rögtön meg
is szökött tőle; Flambard, a másnap reggeli váló-
perére Brüsszelbe igyekvő kereskedelmi képviselő
a legszívesebben „kicsontozná” a feleségét, ám mi-
után elszunyókálva álmában már majdnem meg-
teszi, úgy dönt, hogy nem akar válni, hiszen „vég-
telen szerelmet” érez iránta; Caracalának éppen
azzal a számára ismeretlen „véres arcú” férfival
lett volna telefonon megbe szélt üzleti találkozó-
ja, aki ki-be rohangál a kocsmából, és folytathat-
nánk. A fenti példákból is kitűnik talán, hogy
Emond darabjait a bohózat, a burleszk és a paródia
elemei uralják, s ez a humor leginkább abszurd,
szatirikus humor, ami általában átfordul groteszk -
be, vagy éppen tragikomikusba. Az író nagy me-
 sélőként virtuóz módon alkalmazza és forgatja ki
a szokványos beszédfordulatokkal és klisékkel, va-
lamint trágárságok kal is tűzdelt hétköznapi nyelv-
használatot, hősei egyszerre nevetségesek és szán-
 ni valóan rokonszenvesek, ironikus-groteszk hu-
morát néha még is erőltetettnek érezzük.

Az emond-i humor előképeit keresve vissza-
nyúlhatnánk akár Charles de Coster pikareszk re-
gényéig, a belga irodalmat részben megalapozó
Thyl Ulenspiegelig, persze jóval közelebbi rokon-
ságot találunk például Jarry Übü királyával, de fő-
leg Ionesco műveivel (s Agota Kristof színda-
rabjaira is emlékeztetnek a kötet írásai). Azt is ér-
demes megemlíteni, hogy Emond a hetvenes
években hosszabb időt töltött francia lektorként
Pozsonyban és Prágában, ahol felfedezte magá-
nak Hašek, Čapek és Hrabal műveit (felesége, a
képzőművész Maja Polackova cseh származású,
könyveinek borítóin az ő kollázsait láthatjuk).
A szerző nem is tagadja íróelődei rá gyakorolt ha-
tását, s a színműveiben számos rejtett és kevés-
bé rejtett intertextuális utalással találkozunk.

Például a Malagában a vasutassztrájk miatt mél-
tatlankodó Flambard így kiált fel: „Hát merre me-
gyünk, kérdem én! Egyenesen a szakadék felé
vágtatunk! Ez az ország egy ködben vágtató, el-
szabadult vonat.” (7.), ami nyilvánvaló utalás Go-
gol Holt lelkekjének Oroszországot szimbolizáló
„száguldó trojkájára”. S ha már itt tartunk:
Emond színdarabjaiban az egyéni élettörténetek
hátterében fel-feltűnnek a mai belga társadalom
visszásságai is, bár például az állandó sztrájkok,
az alacsony fizetések és a magas adók emlegeté-
se még az ironikus írói szándék tükrében is köz-
helyesnek tűnik, s a vallon–flamand (és arab)
együttélés kérdéskörére éppen csak utalások
történnek — igaz, távolról sem társadalmi drá-
mákkal állunk szemben.

A három színmű olvasásának végére érve az
első darab legelső mondata juthat az eszünkbe,
amely egyébként többször is elhangzik a Mala-
gában: „Micsoda história, te jóságos atyaúristen,
micsoda história!” S ez a mondat az olvasottak ér-
tékelésekor — Paul Emond játékos írói világához
is hűen — egyaránt hangozhat részünkről pozi-
tív és negatív értelemben, elképedt tetszésnyil-
vánításként és hiányérzetet is magában foglaló
bosszankodásként. Mindenesetre annyi bizo-
nyos, hogy a belga író darabjainak színrevitele va-
lódi kihívást jelenthetne a magyar rendezők, il-
letve dramaturgok számára. (Ford. Károly Judit;
Napkút Kiadó, Budapest, 2014)

BENDE JÓZSEF

RASHAJOK, PAPOK, SZERZETESEK
Istenes emberek a cigányok között

A jezsuita rend által fenntartott Párbeszéd Házá-
ban évek óta működik Hofher József SJ és Szabóné
Kármán Judit vezetésével egy Cigánypaszto rá ciós
Műhely, ahol a roma kérdés elsősorban nem et-
nikai, nem politikai, de még csak nem is szociá-
 lis, hanem felebaráti kérdés. A Műhelyt látogató
szakmai és laikus közönség időről időre körüljárja,
milyen szerepet vállalhat az egyház a romák tár-
sadalmi beilleszkedésében, és hol van a helyük
gyülekezeti közösségeinkben. Ebben a Műhelyben
született meg a gondolat, hogy cigány származású
papok, szerzetesek történetét megismerjék és
megismertessék a nyilvánossággal, olyan nem
roma plébánosokéval együtt, akik cigány közös-
ségekben munkálkodnak. Utóbbiak mindennap-
jainak bemutatását azért tartották fontosnak a szer-
kesztők, mert ők már ismerik a titkát, „hogyan le-
het testvérként együtt élni cigány közösségekkel”. Az
interjúkat Vojnitsné Kereszty Zsuzsa pszichológus
és Békési Ágnes szociológus készítették.

Hofher József, aki a katolikus cigánypasztorá -
ció meghatározó személyisége, az előszóban a ro-
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