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Norvégiát tanul-

tuk: gondolatban

felrakjuk a tér-

képre, akár egy

kiflit, tudjuk, har-

cos viking nép,

de azt nem, ho-

gyan védhetõ a

kifli határaival

rendelkezõ ha-

tárrendszer az

ugyancsak har-

cos viking szom-

szédokkal szem-

ben a történelmi-

leg éhes évek-

ben. Tudjuk,

hogy a Golf

áramlat az élet,

hogy hal- és olaj-

gazdagság, tud-

juk azt is, hogy területileg akkora, mint Olaszország, és hogy lakos-

ságának fele, mint Magyarországé, tudjuk, hogy jelzõjük a „halsza-

gú”, mint a finn rokoné és az összes skandinávé, de ha irodalom a

kérdés, fehér foltok. Rémlik, hogy Ibsen és az õ Peer Gynt-je nor-

vég, és hogy egy Erlend Loe nevû író néhány regénye (ugyancsak

Scolar az elmúlt évtizedbõl), rajtuk túl két Nobel-díjas, elsõként a ná-

ci hírû Hamsunt, akit az elõzõ átkos nagy ívben került, így nemigen

olvashattuk, és Sigrid Undset-et, akirõl még ennyi információ sincs,

de utánuk a nagy szünet.

Ebbe a szünetbe esik be egy norvég író: Roy Jacobsen, regé-

nye a Szoba kiadó. Az olvasó ismeretlenül mindig a kályhától indul,

ha talál. A rövid (vagy hosszabb) utószótól, ami elkormányozza õt,

ha nincs (itt nincs), megrágja az elsõ bekezdést, hogy kedvet kap-

jon: „A lakás felújításával kezdõdött minden. Kis növésû lévén rám

hárul az a körülményes feladat, hogy lefessem a falak alsó részét,

míg anyu sámlin állva a felsõ régiókat vette kezelésbe.” Jó. Innen el

lehet indulni. 

Az elsõ bekezdést olyasféle követi terjedelemben és nyelvhasz-

nálatban, gyerekhangra, dünnyögõ, érzékeny kamaszaltra hangsze-

relt meditatív linearitás, amire nem lehetett számítani. Arra sem,

hogy a hidegháború szegénységébe született (1954) oslói kiska-

masz korának részletei egyre-másra nyitogatják a hasonlóan nehéz

idõkben született magyarországi kiskamasz ablakait. Az ilyen eset

többnyire kizárva, senki ne nyisson idegen ablakokat, de a szöveg

nem kér engedélyt. Egy-egy találó nyelvi mozzanat azonnal rátalál

vizuális testvérére a múltból, ritka konszenzust teremtve regény és

olvasója közt. Az elbeszélt történet így teremt két, de inkább több

párhuzamos valóságot egyetlen tömör kis könyvben. 

Közben semmi sallang, semmi lózung, semmi szívszakasztó líra,

a mondatok belsõ regisztere, mint a dob. Különös próza. A direkt dí-

szítések, csavar, flikk-flakkok nélküli próza különös próza. Szöveg-

szövetén néha Csalog Zsolt üt át, máskor az újra végigolvasott Sán-

ta Ferenc. Azzal a különbséggel, hogy Jacobsen regénye fejlõdés-

regény, talán feltûnés nélküli fejlõdésregény. Fõhõse, Finn személyi-

ségének tételes kialakulási folyamatát vezeti végig számtalan élmé-

nyen keresztül a gyerek elõadásában a gyerek szemén, fogalmi

rendszerén át. Az elbeszélõi nézõpont mindig stabil, a felnõttek

megszólalásait, különféle reakcióit ezen a szûrõn át halljuk. Pontról

pontra követhetõ, hogyan dolgozza fel a részleteket, hogyan építi be

saját, eredetileg meglehetõsen bizonytalan személyiségébe, hogyan

tágul a horizont, nyer mögöttes értelmet egy-egy eredetileg gyökér-

telen megfigyelés. A nyíló szemû fiúgyerek gyanakodva, gyakran ér-

tetlenül figyeli a felnõtteket, közben saját felnõtté válását készíti elõ.

A történet maga közönségesen egyszerû, mindennapi, túl azon a

közel sem egyszerû tényen, hogy valóságos norvég emberek sora-

koznak a háttérben, akikkel a kisfiú kapcsolatba kerül, orvostól

gondnokig. Az alaphelyszín Oslo óriási lakótelepén egy harmadik

emeleti lakás zöld függönyök mögött. Anyu és a fiú. A „daruvezetõ”

– a fordító itt vélhetõen mellényúlt, ilyen a magyarban nincs, csak

darukezelõ, egy darut nem vezetnek, apa lelép, a fiú fényképrõl sem

ismeri. Viszont az apa, aki meghal a távolban, aktívan tölti a halála

elõtti idõt, kislányt csinál új feleségének, egy alkoholista nõnek, aki

mielõtt elvonóra indul, lerakja a családnál a kislányt. A pénz kevés,

az anya meghirdeti a fiú szobáját. Na, ez az, amit nem tudtunk Nor-

végiáról. Hogy minden rendszerben, minden országban kicentizve a

munkás élete, ami azt jelenti, hogy apa nélkül egy munkáslakótele-

pen nem vidám az élet. Kiadják a fiú szobáját. Finn félnótás féltest-

vére, a hatéves Linda alapos, módszeres bemutatása és befogadá-

sa a regény egyik elnyújtott remeklése. Amikor elkezdõdik a harc,

hogy Linda a családban maradhasson, ne kerüljön újra állami gon-

dozásba, a regény csúcspontja. Közben minden helyzetben látjuk a

gyerek Finn érzékletes, képpel teli leírásait, halljuk néha ironikus,

máskor belenyugvó, értetlenkedõ kommentjeit.

Másfelõl nézve a regény nem nagy durranás. Nincs benne sem-

mi olyasféle, amit a bulvár megírna, ami saját jogon szerepelhetne a

félhetes televíziós hírek elsõ három csokrában. Az ilyen rendellenes

„fél”-anyai ragaszkodás, a testvéri szeretet, ha nincs néhány halott,

ha nem folyik vér, nem rúg labdába. Az sem, ha egy tízéves fiúgye-

rek figyeli és kommentálja a világot. De megvenném, ha nem volna

meg. (Roy Jacobsen: Szoba kiadó. Fordította: Scolar Kiadó, 288 ol-

dal, 3250 Ft)
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