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KÜRTÖSI KATALIN

Montreál i anziksz

Sokan délszaki tájakra vágy6dnak, 6si kultúrák színhelyeit keresnék fel, ha ál-
maik utazásár61esik sz6 -számomra a célország Kanada, s ez meglep6nek tdnhet, hi-
szen ez az észak-amerikai ország pár éve még csupán fennállásának 125. évfordul6ját
ünnepelte. És egyáltalán, mit lehet csinálni egy olyan helyen, amit Voltaire a Vadember-
ben pusztán pár hektárnyi h6mez6ként emleget? Ahol nincsenek évszázados mdemlé-
kek - van viszont végeláthatatlan préri, égbenyúl6 csúcsok, kopott röghegységek, ta-
vak tízezrei és erd6rengetegek. És van két alapit6 nemzet, több tucat etnikum - és in-
dián, meg eszkim6 törzsek. Két hivatalos nyelv - az utcákon mégis bábeli hangzavar.
Felh6karcol6k, posztmodern üvegfalú épületcsodák - és kétszázéves kiköt6i utca. Mo-
dern mdvészet - és eszkim6 szobrocskák bálnacsontb61. A hatalmas, változatosságban
gazdagés ellentmondásokt61 sem mentes ország méretei, kiismerhetetlensége okán vonz.
S az országon belüli ország, Québec tartomány talán még inkább. Az ut6bbi id6kben
szeparatista törekvéseir61 hires provincia lakosságának csaknem fele Montreálban,
a Szent L6rinc foly6 szigetén zsúfol6dik össze. Kozmopolita nagyváros, amit a tar-
tományi székhely, Québec városa nem is tart igazán québecinek, hiszen itt is a francia
ugyan a hivatalos nyelv, de több százezer angol és olasz ajkú is él a városban - hogy
a görögök t{zezreir61és a hozzávet6legesen nyolcezer magyarr61ne is beszéljünk.

Az ut6bbi id6ben évente volt szerencsém felkeresni Montreált - a vúos neve

egyesek szerint királyi hegyet jelent, a város központjában emelked6 Mount Royalra
utalva - s töltöttem el pár hetet, vagy éppen félévet. Nehéz emiatt elválasztani az ide-
látogat6 turista élményeit a huzamosan e városban dolgom kutat6ét61. Sokadszor
visszatérve már nem ámulok el újb61 az olimpiai stadion p6khál6szero tet6szerkezeté-
t61 - pedig a világ legmagasabb ferde toronyszerkezetén lév6 kilát6b61 a nap minden
szakában feledhetetlen kilátás nyllik a környékre: a mélt6ságteljesen hömpölyg6 Szent
L6rinc foly6ra, ami kétszáz kilométerrel arrébb már majd tíz kilométer széles, majd
megint összeszdkül a Québeci er6ditmény alatt; a foly6n túli hegyekre, amelyek ked-
velt siparadicsomként ismertek, éjszakánként kivilágított lesikl6pályákkal. De az 6vá-
ros kiköt6i negyedét sosem lehet kihagyni. Megannyi kellemes emlék köt6dik hozzá:
a Notre Dame székesegyházban felzendü16orgonasz6 (milyen furcsa is e jellegzetesen
eur6pai hangszer az Újvilág lüktet6 metropolisában), ami betölti a dúsan faragott, fával
borított boltiveket. Lent, a foly6parton télen hatalmas haj6k tanyáznak, mögöttük az
Habitat éph6kockákra emlékeztet6 kísérleti házai - Szilárd f1a111kedvenc szemlél6d6-

helye. Tímea viszont a Jacques Cartier hid tövében rendezett nyári tdzijáték parádéra
emlékezik legszívesebben: hétvégi estéken egy-egy ország fél6rás programmal pr6bálta
maga mögé utasítani a többi résztvev6t. A Régi Kiköt6 néven közismert és közkedvelt
étterem kínálja május végén - ez köztudottan a homár-fesztivál ideje - a legspeciálisabb
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homárfalatokat: tcSsgyökeresquébeci bantom ragaszkodik is hozzá, hogy megk6stol-
juk; márpedig CScsak tudja, hisz cSseimár a tizenhetedik században áttelepültek Fean-
ciaormgb61 a Szent LeSrincfoly6 mentén egy kis faluba.

A hosszú tQi h6napok után két-három hét alatt letudja a természet mindazt, amit
nálunk a tavaszi h6napok jelentenek, s beköszönt a nyárelcS.Megpezsdw a város,
mindenki kirajzik az utcák.ra, parkokba - ez a palántázás ideje. A sok bevándorló ré-
vén igazi da-európai hangulat uralkodik a Marché Jean Talon-on; rengeteg virág és
paradicsom palánta (az itteni olaszok meg sem tudnának lenni saját termesztésd paradi-
csomuk nélkül, amiMI természetesen t~lire is eltesznek), de akad hegedMej, azaz páf-
ránycsíra is: valósz(ndleg indián eredetd &ek, íze a spenót és a spárga keverékére em-
lékeztet. Házigazdám, Walter Moser, nem pusztán az irodalomelmélet professzora,
hanem a konyhamdvészeté is - sorra-rendrevégigk.6stoltatjaa sosemhallott nm zöld-
ségeket és halakat. A vasárnap délelcSttirituálé m~odik része a késcSrenyúlt reggeli vala-
melyik kávéházteraszán- itt megadják a módját: a reggeli menü pezsgcSvelindul, azt.
követi a füleden tálkában felszoigÜt tejes kávé, majd hatalmas breton palacsinta -lehet
hússal, vagy gyümölccsel töltött -avagy Benediktin toj&.:bund&.kenyéren tükönoj&.,
kaviárral, s befejezésként gyümölcs. Mi tagad&s,kissé párizsias a hangulat. Kell is az
ercSnlét,hiszen daután beindul a tam-tam zene a város fölé magasodó domb lábánál el-
terülcShatalmas parkban. Ugyanitt téli hétvégeken siel6k ezrei hódolnak kedvelt spon-
juknak. Nyáron viszont afrikai zenészek vonulnak fel dobjaikkal egy emlékmu talap-
zatához, s verik a tam-tamot 6rák hosszat. Közönségük minden korosztályból akad -
néhányan táncolnak, mások lábteniszemek, a fube heveredve falatoznak vagy olvas-
nak. Az egész pár éve kezd6dött -a város vezetése nem is tudta, mihez kezdjen a spon-
tán összever6dött többezres tömeggel. Azután gyorsan felállítottak ideiglenes illem-
helyeket, a rendcSrségfJ.gyelemmelkíséri, ne legyen ez drog-árusok terepe - és minden
mehet tovább. A helyszínt nem lepik el mindenféle árusok, megmarad a park eredeti
rendeltetésénél.

A hétvégi kikapcsol6d&sta Föld ezen táján is hétköznapok és a munka követi.
Esetemben napközben kongresszusok, este színházi elcSadások.A szlnháztudomány
rejtelmeit taglaló ülésszakokkal nem terhelem az olvasót - legyen elégannyi, hogy
a világ legnagyobb szaktekintélyei sereglettek össze 1995májusában. (Magyarországr61
egyedül e sorok szerzcSjekövethette a plenáris elcSad&sokés szekcióülések eseményeit.)
A helyszínként szolgáló eqetemrcSl talán mégsem érdektelen pár szót ejteni: az Uni-
versité du Québec a Montréal az utóbbi pár évtized alatt n6tte ki magit igazán jelentcSs
intézménnyé, kihelyezett tagozatai más városokban, (pl. Trois Riviera, Chicoutimi) is
mdködnek. (Montréal legnagyobb hagyományokkal rendelkez6 egyeteme a fcSkéntan-
gol nyelvd McGill, de igen jelentcSsa francia nyelvd Université de Montréal is, és nagy
jövcSáll a mindkét nyelven oktató Concordia elcStt.Emellett jó fél tucat fcSiskolais mu-
ködik a városban.) A feSoktawi épületek a belváros szívében találhatók, aulájának utca-
front ja egy múlt századi templom: miután tdzvész pusztította el az épületet, meg-
maradt homlokzatát építették körbe. A több utcára nyll6 épület-komplexum föld
alatti átjáróival ugyan egy jól kifundált labirintusra eml~keztet, de a tare visszaemlé-
kezve, nem rossz megold&.ez -a központi oktawi épület bármely pontjáról el lehet
jutni a könyvtárba és a metróállomásra anélkül, hogy ki kellene lepni a metszcShi.
degbe. És még egy számomra szimpatikus gyakorlati megold&.: az egyetem egész
területén tilos a dohányw - az európai kongresszisták egy részének nem kis meg-
döbbenésére.
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A kongresszus eseményei mellett ter1Mszetesen arra is maradt id6, hogy kedves
régi barátokkal találkozzam. Linda Leith Írországból került magyar származású férjé-
vel MontmUba j6 húsz évvel ezel8tt. Angol irodalmat tanÍt az egyik fl>iskoIán,iro-
dalmi foly6iratot szerkesztett jó egy évtizedig. A MAtriX a kilencvenes évek elején
különszámot szentelt a kortárs, kísérletem magyar mdvészetnek és irodalomnak. De
Linda kétéves budapesti tart6zkodásának nem pusztán ez -no meg, hogy mindhárom
fia tökéletesen beszél magyarul, s6t j6maga is egészen jól megtanulta nyelvünket - az
eredmény"e,hanem az itt eltöltött évekb61mentett anyagot dsl) regényéhez. A Birds of
Passage(AtkeM madarak) a taxisblokáddal incUt,s képet ad az átmenet korának pesti
életérol. Endre Farkas Linda jó barátja és kollégája -együtt olvastak fel mdveikb61 az
angol nyelven alkotó montreáli írók estjén. Endre kísérletez6 lírájamáris igen nagy el-
ismerést vívott ki a negyvenes évei közepén járó költ6nek, s JI1Ítagadás, jól esik hallani
Szegeden született verseit. Magyarul hetköznapi dolgokról még tud beszélni. de írni
csak angolul szokott. Ez a sorsa a legtöbb olyan emigráns í.rónak. aki gyermekkorában
hagyta el szül8földjét -s ez forcUtvais igaz: az Arkánumos,szintén MontmUban éM,
Vitéz György és Kemenes Géfm László (ez ut6bbi a Concordia Egyetemen az angol
irodalom professzora) már feln6tt fejjel került a kanadai nagyvárosba, verseik magyarul
születnek, még ha olykor készítenek angol nyelvd változatot is. Endre mellékálUsban
fociedz6: kisfia és barátai csapatát látja el tanácsokkal -emellett nagy jazz-rajong6. J6
helyet választottak annak idején szülei: MontmU már a húszas évek eleje óta jazz-f8vá-
rosnak is számít - az amerikai szesztilalom idején ide menekültek a zenészek. s így
a város jó hét évtizedes kávéházi jazz-hagyománnyal dicsekedhet. Erre épit az évenként
megrendezésre kerül6 jazz-fesztivális: ilyenkor a belváros legforpI,masabb részét lezár-
ják a forgalom el61,s az utcai p6diumokon egymást váltják a mar ismert és még kezd6

zen~karok. Közönség akad b8ven. hiSzennem pusztán a körnrékrcSl és Torontóból, de
az Allamokból is szép szánim.al érkeznek látogat6k -. a határ alig hetven kilométer-
nyire van. Természetesen a zenészek között is sok az amerikai. Mások viszont hang-
szerek helyett régi autócsodákat hoznak ide bemutatni - sajátos kontraszt a kisuvickolt
T-modell és a június elején itt zajl6 Forma l-es futamon résztVev6kocsik áramvonalas
vezetése.

Azért nem minden montreáli ír6 kötl>dik valamilyen formában Magyarország-
hoz. Pan Bouyoucas Görögországb61 került ide gyerekfejjel -három nyefven beszél
anyanyelvi szÍnten. két nyelven, franciául és angolul ír. Színdarabjai. dokumentum-
filmje az emigráns lét szindr6máit vizsgálják -de tiltakozik az ellen. hogy kizár6lag
bevándorló nak kezeljék. Montreálban gyerekeskedett, tanult, n6sült, majd vált el -
otthonosan mozog az avenue Park és a rue Bernard kávéházaiban, tudja, hogy nem f6-
benjáró bdn egy nyári éjszakán letépni egy orgonát más kertjéb8l. Marco Micone csa-
ládja Calabriából vándorolt ki Montreálba az ötvenes években - jószerivel azt sem tud-
ták. hogy ebben a kanadai városban nem is angolul beszélnek. De az épít6iparban
- ahol a legtöbb olasz bevándorló munkához jutott -nem is volt nagy szükség a nyelv-

tudásra. A gyerekek pedig már angol vap' francia iskolába jártak - j6részt att61 füfl.6en,
fiúról vagy lányról van szó. Marco szmdarabjai a nyolcvanas évek közepén merföld-
kl>nekszámítottak: általa jutottak szóhoz a wnpadon a csend emberei, a bevándorl6k.
akiknek dsl) generáci6jaaz új haza hivatalos nyelvét alig ismerte. A darabokban sze.
rep16 n6k rávilágítanak az asszonyok többszörösen hátránros helyzetére: bevándorlók
és ráadásul n6k is. Marco maga újabban a szeparatizmus híve - cs~ádjában csak a fran-
ciát használja, gyerekei így nem is beszélik nagyszüleik.nyelvét. Eppen ellentétes állás-
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pontot foglal el Antonio D' Alfonso: o mindhárom nyelvét (olasz, francia, angol) hasz-
nálja aktívan verseiben -olykor egyazon versszakon belül is. Kiadója, a Guernica
a többnyelvdségf6ruma-a politikai bizonytalanságmiatt azonbanegy éve (sok más
céghez hasonlóan) elhagyta Montreá1t, és székhelyét a sokkal kiszámíthat6bb Toront6-
ba tette át.

A kanadai tudományos társaságok évenként más-más város egyetemén rendezik

kon~zusukat. Nagyon praktikus megoldás ez, hiszen az ország egyik pont jából
a masikba még repülovel is több 6rán át tart az út és négy id6zónát kell ádépni -
e kongresszusok alkalmával legalább m6d nyfiik arra, hogy évente egyszer találkozzanak
a kollégák és beszámoljanak munkájukról. A több ezer professzor házigazdája 1995,
május-júniusban az UQAM rövic:Utéskéntj61 ismert Université du Québec a Montréal
volt. Itt gydltek tehát egybe a magyarságtudomány mdveloi is, akik j6 tíz éve alkotnak
önáll6 társaságot, A házigazda szerep Hermann Juditnak jutott: évekig dolgozott az
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,. bb K"..' Cso nkáSS' , kmen g), a 2n2 al o - uJa an orOSl- ma mu agat u-
tatja, többször maga is megjárta atibeti vidéket, Lhassza környékét. Eljött Vancouver-
bol Krisztinkovich Mária, akinek családjajelentosen hozzájárult ahhoz, hogy a nyugati
parton, a University of British Columbia toszomszédságában létrejöjjön egy antropo-
lógiai múzeum, csodálatos indián f~kkal, totemoszlopokat, valamint egy páradan
habán kerámia gydjteménnyel. Eloadásában is a habán motívumok és az anabaptisták
magyarországi mdhelyei kapcsolatáról beszél. Mária emlékiratai másfél éve jelentek
meg angolul- Kenneth McRobbie-nak, a kortárs magyar költészet jeles forc:Utójának
tolmácsolásában - s bízik benne, hogy talán valamelyik magyar kiadó is érdeklodik
e gazdag életút meséje iránt. Tarnai Ferenc történész az utolsó életben maradt lakója
annak a szerbiai lágernek, ahol Radnóti Miklós élete utolsó szakaszát töltötte: beszámo-
lója úgy tud megindító lenni, hogy nem csap át szentimentalizmusba, vagy önsajná-
latba. Bisztray György, a társaság motorja, a University of Toronto Magyar Tanszéké-
nek vezetoje az utóbbi évek magyar drámatermését elemzi - de nem tudja megállni,
hogy ezen a fórumon is ne panaszkodjék az egyre nehezebbé vál6 körülményekre,
Nem pusztán az ott is divatos leépítések, az anyagi ellehetetlenülés bántja, de az is, hogy
hazulról nemhogy könyveket, de még újságokat sem kapnak. Teljesen elszigetelodnek
ezáltal a hazai eseményektol. (Zárójelben legyen szabad megjegyezni, hogy a kanadai
kormány sem tudja már a külföldön - köztük hazánkbanéséppenaJATE-n is - folyó
kanadai kultúra oktatást olyan jelentos könyvadományokkal és konferenciákra nyúj-
tott támogatással segíteni, mint a korábbi években, de azért biztosít egy keretet könyv-
és foly6irat rendelésre.) A Magyarságtudományi Társaság a kisebbek közé számít a ka-
nadai tudományos társaságok között -,kétnapos ülésszakukat mégis több, mint húszan
kisérték figyelemmel; jó néhányan az Allamokból utaztak fel a találkozás kedvéért,

Moiltreá1 azonban nemcsak kongresszusi város, hanem fesztiválváros is: 1985óta
kétévente kerül sor a Festivaldu ThéatredesAmériques eloadásaira. A rendezvény már
messze túlnotte az amerikai kontinens határait, s hívnak meg társulatokat Európából
és Ázsiából is. Magyar vendégük még nem volt - pedig két évvel ezelott a craiovai
Nemzeti Színház már játszotta itt Shakespeare TitusAndonicusát, s voltak cseh és orosz
eloadások is. Ez évben Európát a francia Fran~ois Tanguy rendezésében bemutatott
Choral címet viselo, rendkívül kimunkált és komplex eloadás képviselte, amely a ren-
dezo bevallása szerint Franz Kafka mdveire épült, számomra azonban atmoszférája in-
kább hrabalinak tdnt. Az idei kedvenc egy pekingi kísérletezo színház volt: tiltakozá-
suk és lázadásuk a kínai közelmúlt gyakorlatával szemben azonban meglátásom szerint
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inkább politikailag, mint színháztörténetileg fontos állolÚs. Gyönyörd és gondolat-
gazdag el6adást hozott létre a szerelemr6l a montreáli iUet6ségúPaula de Vasconcelos
Pigeons IntnnationaJ neW többetnikumú társulatával. Szerelmek szöv6dnek, futnak
zátonyra, majd teljesülnek be a Sam Shepard és Joseph Chaikin mdveib61 építkez6,
a zenét és mozgást maximálisan ki:akl1ázódarabban. S amit oly jó volt látni: mertek ját-
szani, olykor a színházat mint mdvészetet és Észak-Amerikát is megmosolyogn. El6-
adásuk ékes bizonyítéka, hogy Monudl immár nem puszcln a figyelemreméltó kül-
földi el6adások befogadására képes, hanem egy sokszíndségében izgalmas, színvonalá-
ban bármely nemzetközi mércét megüt6 saját színházi kultúra otthona is.

A sokszíndségbizonyítéka az a musical 6sbemutató is. amire a fesztiWl keretein
kívül került sor: Jeanne D' Arc életét a színpadra vinni a francia többségd, de jelent6s
angol kisebbség által is lakott városban kényes Wllalkozás. Az angol nyelvd darabot,
amelyhez a zenét a budapesti HungáriA együttes egykori zenésze, SiposPéter szerezte,
a közeljöv6ben a Broadway-n is bemutatják a szerz6k szándéka szerint. S erre a mdnek
jó esélye van, hiszen a sztori közismert, de musical változata még nem volt, a zene kel-
lemes, melódiái jól énekelhet6ek, s mindenben megfelel a musicalekkel szembeni el-
várásoknak. A szöveg még csiszolásra szorul és a kiállítás is látványosabb kell l~en
egyNew York-i bemutatón- de ezekaváltoztatásokkönnyen kiviteleZhet6ek.ÉS ak-
kor talán Sipos Péter is csupa nagybetdvel szedetheti névjegykártyáján a zeneszerz6
szócskát -a producer és az okleveles repül60ktató mellett.

A fentiek talán érzékeltetik, hogyan keveredik az európaiság a tipikusan észak-
amerikai sajátosságokkal; hogyan teremt6dnek hagyományok a semmib61; hogyan fo-
gan meg. majd serdül fel egy mdvészeti és tudományos közélet. Egy város, amely úgy
fogadja be a mást, hogy az másságátmeg6rizheti; amely nem túláradóan vendégszeret6,
de nagyra értékeli. ha valaki kész elismerni és megismerni múltját és jelenét, hagyomá-
nyait és hagyományteremt6 tehetségét. Egy nagyváros, ami mégisemberléptékd, s ahová
jóles6 érzés vis~7~meIlni - legyen az a Rosemont munkásnegyede, vagy Outremont
elegáns, intellektüelek lakta városrésze. Nagyváros. amely megpróbál a természettel
harmóniában élni: megszokott látvány az utcán bandukoló mosómedve, amely a hegy-
r61 gond nélküliesétál a városba. Ugyanezen a hegyen hatalmas, éjszaka kivilágított ke-
reszt magasodik a város felé, jelezve egy európai eredetd civilizáció jelenlétét.




