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E G Y  K Ö T E T,  K É T  O LVA S AT 

Rimóczi László

Se gyerekszoba, 
se gyerekkor

Nem ajánljuk ezt a könyvet az em-
beri tragédiákra közömböseknek, 
a keserű valóságtól elfordulóknak, 
sem azoknak, akiknek a híradókban 
elhangzó tények csupán ebéd alatti 
háttérzörejek.

A szerző, Shrek Tímea évekig ta-
nárként dolgozott a Beregszászi 7. 
Számú Általános Iskolában, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel 
foglalkozott. A nap mint nap tapasztalt nehéz életek súlya és tra-
gédiája arra késztette, hogy ne csak megértse, de meg is írja őket. 
Novellái nemcsak életszagúak és felkavaróak, hanem szociográ-
fiai mélységűek is.

A kötet két nagy fejezetre oszlik, Kék sávra és Zöld sávra, s míg 
az elsőben viszontagságos gyereksorsokat mutat meg, a máso-
dik felében az emberi aljasság összes szürke árnyalatát vonultatja 
fel, így nemcsak a jelen, de a múlt nyomorúságát is megragadja 
letisztult, mégis erős atmoszférájú mondataival, karcos és nyers 
párbeszédeivel.

A gyerekek még őszinték, és fájdalmas egyértelműséggel re-
agálják le a körülöttük pergő eseményeket, hol kegyetlenséggel, 
hol kiközösítéssel, hol magukba zárkózással – és ha ez nem vál-
tozik meg ebben az életkorban, később is ezt a mentalitást viszik 
tovább, így a hibás minta a végtelenségig folytatódni fog. És ők 
fogják alkotni a jövőt. Ha a világ álságos és gonosz, azt egy gyerek 
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meg fogja mondani, rosszabb esetben beépíti a személyiségébe, 
ezt is megtanulja, ha a tananyag olykor ki is potyog a fejéből. A 
gyerek beszél, fecseg (vagy ha hallgat, talán az a legrosszabb), a 
tanár pedig lehet közvetítő a felnőttek világa és a gyerekek közt, 
de ugyanúgy lehet ellenség is, aki minden törekvést blokkol, hi-
szen csak egy rendszer végrehajtó eszköze, tanítógép, akinek 
mindez csak munka, nem pedig hivatás.

A novelláskötetben egy önfeláldozó és lelkiismeretes tanárnő-
vel találkozhatunk, akit nem hagy hidegen tanítványainak sorsa. 
Miérteket keres, és nehéz szívvel nyugszik bele a megváltoztat-
hatatlanba. Mindenre ő sem képes, de megteszi a tőle telhetőt, 
és néha egy rövid, de feltáró beszélgetés is elég ahhoz, hogy a 
dolgok csak egy kicsivel jobb irányt vegyenek.

„Gyakran jön hír a kijevi táborokról. A helyi náci bandák néha 
szétverik az ott lakók kalyibáit, feljelentik őket, de legutóbb rá-
juk gyújtották a tákolmányokat. A gyerekek másról nem is tudtak 
beszélni, csak arról, hogy egy fiatal pár maradványait találták 
meg a romok között.” Az első fejezetben ábrázolt történetek haj-
tómotorja az elhagyatottság és a nyomor, melyek még napjaink 
wifivel gyorsított világában is könnyen felfogható, átélhető fogal-
mak, mégsem akarjuk elhinni, hogy vannak olyan települések, 
ahol a szipu még mindig a szegények drogja, gyerekek játékszere, 
ami a szürkéből színest vagy legrosszabb esetben semmilyenséget 
varázsol.

Talán a Maugli a kötet legmegrázóbb története, melyben hű-
vös októberi reggelen egy cigány kislány érkezik az osztályba. 
Már a beíratása tragikomédia. Enni adnak neki, de nem tudja 
az evőeszközöket rendesen használni. Látszik rajta, hogy éhe-
zik. Ahhoz már hozzászokott a tanárnő, hogy az idejáró diá-
kok néha piszkosak, de ez a kislány a kosz alatt meghökkentően 
szépnek látszik. Anyja leányanya, a nagymuter hozta el, aki piára 
szokott koldulni a városban. Közel sem ideális gyerekkor. A kis-
lány mindennap bejár, de nem beszél, nem tanul, nem érintke-
zik a többiekkel. Nem ismeri a tollat, a füzetet, a ceruzát. Olyan, 
mint Maugli. A tanárnő hamarosan kideríti, hogy az új tanuló 
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egy kartondobozban alszik, és a kukákból táplálkozik, az anyja 
haldoklik, apja pedig még papíron sincsen. Ha hivatalból jelenti, 
árvaház vár rá, ami talán még mindig a legjobb megoldás. Nem 
érné meg a következő tavaszt, ha ott marad, ahol eddig. Olykor a 
gyerekek érzéketlenek társuk nyomorára, nem erősségük az em-
pátia, és ha ezt a szellemet idejekorán szívják magukba, az meg-
határozza életük későbbi folyását. Nevezzük sorsnak.

„Figyelte őket.
A kék ruhás nő feltűnésmentesen lépett a szartól bűzlő fal 

mögé. Egy elegánsan öltözött férfi követte. A jó munkához idő kell, 
az pedig nem volt. Tíz perc múlva a férfi sietősen távozott. Kezé-
ben átlátszó szatyor, benne pelenka.

A sarkon utolérte a felesége, babakocsival. Megcsókolták egy-
mást.” (Kurvalesen)

Ezen a környéken kevés a kiugrási lehetőség, kevés a remény, 
csak a kallódás biztos. Túl sok nyomor, túl sok halál. A szere-
tet- és törődéshiány olyan mélységei mutatkoznak meg, amiket 
el sem tudunk hinni, elképzelni pedig nem akarjuk kényelmes 
kis mátrixunkból. Még megzavarná nyugalmunkat a sok alko-
holizmus, a rengeteg szakadt ruha és a helyi divattal együtt járó 
élősködők. A gyermekprostitúció és a gyermekmolesztálás is 
megszokott errefelé, és ami a legiszonyatosabb: mindez magától 
értetődő és természetes.

A szerző hétköznapi stílusban, szívfacsaró egyszerűséggel, 
minden rituálé nélkül tárja fel a rettenetes valóságot, és mélyre 
nyomja a kést, azonban a nyers dialógusokból bontakozik ki az 
igazi dráma. A történetek minél rövidebbek, annál velősebbek. 
„A vállam fölött hátrapillantok, látom, ahogyan a katonák decis 
pohárból isszák a vodkát. Egyik pillanatban elítélem őket, a má-
sikban meggondolom magam, hiszen józan ésszel ki bírná feldol-
gozni, ami velük történt? Gyilkolnak. Ismerőst, ismeretlent, pa-
rancsot kapnak. Gyermekkórházat bombáznak le csupán azért, 
mert rossz koordinátákat adnak meg nekik. A legjobb barátjukat 
lövik le mellettük, és semmit sem tehetnek.” Ha ezekre a durva-
szemcsés sorokra nem rezonálunk, valami meghalt bennünk. A 
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reménytelenség fizikai világába kényszerítő lelketlenség, butaság 
és gyarlóság formálja az embert, amikor egy idő után már csak 
a túlélés eszközét látja mindenben, a szépség és az élet valódi 
értelme helyett. Szinte szürreális, mégis tudjuk, hogy mindez a 
valóság egy szegmense.

Kijelenthetjük, hogy a mai ember információ-túladagolás-
ban szenved, de mégis, amikor a tragédiák sorozatába annyira 
belenyugszunk, hogy átlagos sztereotípiának tituláljuk őket egy 
legyintéssel, azzal szinte bűnrészessé válunk. Az elfordulás és a 
passzivitás a probléma újragenerálása.

Az utóbbi idők egyik legfontosabb kötetéről beszélünk, noha 
semmi újszerű és semmi meglepő nincs benne. Csak a tehetet-
lenség és a masszív döbbenet. A „kutya világ” parafrázisa. 

*
*  *

Frei Gabriella

Szekrény az emlékekben, 
emlékek a szekrényben

A traumatikus kötelező olvasmányok toplistáján örökös helye 
van Móricz Zsigmond Árvácskájának, amely sokunkat életünk-
ben először szembesített az elképzelhetetlen gyermekkori szen-
vedéssel. Hatása máig olyan erős, hogy néhányan még akkor is 
pánikszerűen nyúlunk a távirányítóért, amikor a tévében a film-
változatba botlunk. Menekülünk, mert megtehetjük. Shrek Tí-
meának a Beregszászi 7. Számú Általános iskola tanáraként nem 
adatott meg ez a luxus.

A kárpátaljai szerző Halott föld ez című novelláskötete ugyan 
két jól elkülöníthető részre (Kék sáv és Zöld sáv) oszlik, de borí-
tékolható, hogy az első, „árvácskákkal” teli ciklus hagy majd mé-
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lyebb nyomot. Ez ugyanis egy olyan világba kalauzol, amelynek 
létezése a 21. századi Európában – a média tudósításai ellenére 
– szinte hihetetlen. Beregszász hatalmas, elkeserítő állapotú ci-
gánytelepe – amelyre tökéletesen illik közkeletű neve, a sokféle 
asszociációra alkalmas tábor – olyan, mint egy párhuzamos uni-
verzum, ahová „a hetesből” nyílik az átjáró. Shrek Tímea pedig 
nem volt rest megosztani „utazásai” sokkoló tapasztalatait.

E tágabb környezetét érintő írások kerültek a Kék sávba (az 
országos útvonalak turistajelzése), szemben a családja emléke-
it feldolgozó Zöld sávval (helyi útvonalak). Ha nem tudnánk a 
személyes érintettségről, okkal hihetnénk, hogy előbbi témáit 
(emberkereskedelem, a hatékony koldulásért megnyomorított 
gyerekek, testvérgyilkosság, nemi erőszak, korai árvaság, éhe-
zés…) a legkeményebb szocioriportokból szemezgette. Esetleg 
azokból a megdöbbentő videókból, amelyekre a „beregszászi tá-
bor” kulcsszavak alapján irányít az internet. Érdekes kontrasztra 
bukkanhat, aki emellett az író Youtube-csatornájára is rákeres. 
Ott ugyanis végignézheti egy roma napi ünnepség felvételét, 
amelyen a tanárnő szeretettel vezényli e szörnyű helyről érkezett 
kisiskolások szívmelengető műsorát. Ez a szeretet érezhető a Kék 
sáv tizenöt novellájában is.

Legjobban Az árva című nyitószövegben, amelyben a segíteni 
akarás a tehetetlenséggel, az anyai ösztön pedig a racionalitással 
csap össze. Az édesanyját gyászoló, minden jó szóért hálás Leila 
csak egyike azoknak, akiknek életét egy pedagógus nem oldhatja 
meg. Nem kóbor állatkák ők, akiket csak úgy haza lehet vinni, 
az érzékeny, mégsem érzelgős sorok között azonban számtalan-
szor ott lebeg a vádló kérdés: „mi lett volna, ha?” Mert jönnek 
egymás után a móriczi kislányalakok: a kanalat sem ismerő, lát-
szólag semmit fel nem fogó (Maugli), a prostitúcióra kényszerí-
tett, mentálisan sérült (Pocokszemű Erzsi), az apai molesztálástól 
szenvedő (Zsófi panaszai), a kenyérdarabokat kismadárként el-
kapkodó (Etetés), az uzsonnát guberáló (Becsengettek).

És akadnak fiúk is. A környékbeli internátus lényeglátó lakója 
– „Gondoltam, hogy tanár vagy, túl jól kérdezel” – akár az elbe-
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szélő mentoráltja, esetleg barátja is lehetne. Rövid, teniszlabda-
ként adogatott mondatokban, tömör párbeszédekben épül kö-
zöttük a bizalom, de a két empatikus fiatal kapcsolata egy kényes 
ponton megakad. Hogy akkor találkoztak-e utoljára, A fiú nyitott 
befejezése a fantáziánkra hagyja, de sajnos inkább a pesszimista 
változat felé hajlunk.

A kötet egészéhez hasonlóan a Kék sáv elbeszéléseiben is mi-
nimális a fikció, A szövetségnek azonban lényeges alkotóeleme. 
Bár a rettegett Ottó ördögi alkuját inkább a táboriak babonáinak 
és a kicsik élénk fantáziájának tulajdonítjuk, a misztikusabb le-
hetőség sem kizárt. Mégis sokkal aggasztóbb a kisdiákok infor-
mációiból kirajzolódó realista olvasat, kiskorú lányaikat áruba 
bocsátó anyákkal és korrupt hatóságokkal. A kilátástalan nyo-
morba direkt szövetség nélkül is könnyen beférkőzik a gonosz, 
aki a Szabadlábon thrilleres végkifejletében egyenesen ránk mo-
solyog. De ott van a Fapulya szociopata asszonyában is, akinek 
rémtettein a gyerekek – megértés híján – csak nevetnek.

A generációk emlékeiből összeálló Zöld sáv csak mérsékelten 
oldja torkunkban a gombócot. A gazdag forrás nagyobb válto-
zatosságot enged, de – új köntösben – néhány korábbi karakter, 
szituáció is visszatér. Ismerősnek érezzük Az ünnepelt tanárnő-
jét, akinek diákok iránti elkötelezettsége egy kisebb deus ex ma-
chinával társulva ment életet, de a részeges szomszéd szilveszteri 
fagyhalála (Kezdet), a huszonhat éves volt osztálytárs végzetes 
diagnózisa (A beteg) és a kapzsi rokonok hideg számítása (82 ru-
bel) is az előző részt idézi. A közeg viszont már annak sem olyan 
idegen, akinek a tábor még borzongató egzotikum volt. (Különö-
sen, ha vidékről származik.)

Extrém helyzetek azért előfordulnak, a Zina néni gyanútlan fő-
hőséből például csak azért nem lesz modern kori rabszolga, mert 
még van hová menekülnie. A kecskéinek zömét föld alatt sanyar-
gató, szállásért „kisebb” munkákat elváró címszereplő bármely 
horrorban megállná a helyét. Beugorhat róla Roald Dahl bérlőit 
kitömő házinénije is, de az a legkevesebb, hogy kertjének feltá-
ratlan vermeibe már embereket képzelünk.
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A nyomasztó általános hangulatot a szerző néha morbid fe-
kete humorral (Perzsaszőnyeg foltokkal), esetleg abszurddal (Öt 
percig halott) töri meg, és az is megesik, hogy váratlan helyeken 
nevetünk fel. (Például amikor A libapásztor lányból megtudjuk, 
hogyan lehet véletlenül vízbe fojtani egy libát.) A csattanó azon-
ban nem mindig vicces: az ügyesen felépített 11-482 végén in-
kább csak váratlan és elgondolkodtató.

A családi történetek egy-két kivételtől (Rózsák) eltekintve szin-
tén a valóságból táplálkoznak, az olvasónak kétsége sincs, hogy 
még a novellákban gyakran felbukkanó üveges vitrin is létező 
tárgy volt (még ha a Szekrényben az emlékezet jelképévé válik is). 
Az időseket a katonaság és a kemény fizikai megpróbáltatások 
(Tört krumpli paradicsommártással) vagy egyszerűen csak bűn-
tudat szülte babonás félelmeik kísértik (Nagypapa mesél), de az 
ifjú elbeszélő sem lehet nyugodt.

Nemcsak azért, mert az utóbbi években hozzá is egészen közel 
került a háború (A 128-as dandár), hanem azért is, mert érti, 
hogy a körülötte zajló tragédiák bárkit utolérhetnek. Így amikor 
az Olja néniben együtt nézzük vele az alkoholista, szellemileg 
leépült idős nő bájos lánykori fotóját, utóbbi számunkra is me-
mentó: ha az Árvácska-létet sikerült is megúsznunk, Olja nénik 
még mindig lehetünk.

Shrek Tímea: Halott föld ez. Előretolt Helyőrség Íróakadémia – 
KMTG, 2018.

 


