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Kovács katáng Ferenc

VAKABLAK A FÉNYRE
Lars Norén-nek ajánlom
Két vakablak árválkodik a folyosó végén. 20 lépés odáig, 21
vissza. Paradoxon, mégis így van. Minden alkalommal kiakad rajta. A
vakablak, a rejtett világosság reményével megrövidíti az utat. A
visszaút reménytelen, vagyis hosszabb. Ennél ésszerûbb magyarázat
nincs. Pontosan kiméri minden alkalommal, számolja lépéseit, kezdve
a bal kéz hüvelykujján, a kisujjig öt. Hatodik lépés bal csukló, hetedik
könyék, váll, balfül, bal szem, tizenegyedik az orr, tizenkettedik a száj,
jobb szem, jobb fül, jobb váll, könyék, csukló, hüvelykujj, mutatóujj,
huszadik a jobb középsô ujj – vakablak, mállott vakolat, szürke,
pókhálós téglafal. Megtorpan, jobb markában véresen szorítja a
maradék két ujját. Fordulás. Megrázza magát, kilazítja a számolás s a
léptek alatt pattanásig feszült izmait, leengedi a vállát, köröz párat a
fejével, recsegő nyaka lánctalpas kétéltű csörtetése a macskaköves
úton. Újra indul, számolni kezd, vezényszóra elmerevedik minden
tagja, katonás léptek, tenyérbe görbült ujjak, minden lépésnél kipattan
egy a marok szorításából, rándul a csukló, a könyök, a váll, a szem, az
orr, a száj, a feszültség lefut a jobb karon az ujjakig, húsz, huszonegy s
csak egy ujj marad a tenyér húsába ágyazottan. Huszonegy lépés a
súlyos vasajtóig. Három karvastagságú retesz. Szabványos
légópincezárak.
Elkülöníthetetlen zajok a vakablakok felől. Rosszul szigetel.
Hanyagul egymásra rakott téglák, habarcs, hézagok, por és piszok.
Csattogó kerékpárlánc karistoló hangja, finánclovagok rikkancsvörös
sportautóinak giccses dallamkürtje, ráadásul hamis. Oda-vissza lépked,
huszat előre, huszonegyet hátra, kimérten, a folyosó közepén,
kartávolságnyira a falaktól. Ötször mindkét irányba, felspanolt testtel,
idegekkel. A végeken pihenô, ellazulás, forduló, számlálás. Majd öt-öt

sunk óta hazánk több városában is bemutatkozhattunk, sőt szlovákiai,
olaszországi, ausztriai, németországi és norvégiai vendégszerepléseket
tudhatunk magunk mögött." www.kakics.eu
*** A 11. Nemzetközi Ibsen Fesztiválra végre egy magyar társulat is
meghívást nyert. A Budapesti Katona József Színház társulata Ibsen
Vadkacsa című darabját mutatta be két este, szeptember 3.-án és 4.-én
az oslói Nemzeti Színház Nagytermében. A Dagdladet c. országos napilap terjedelmes cikkben méltatta a vendégjátékot. Az Ascher Tamás
rendezte darab színészei Haumann Péter, Fullajtár Andrea, Máté Gábor,
Fekete Ernő, Keresztes Tamás, Simkó Katalin, Bodnár Erika, Bezerédi
Zoltán, Rajkai Zoltán, Szacsvay László, Dégi János, Morvay Imre és
Dankó István voltak. A jelmezeket Szakács Györgyi, a díszletet Khell
Zsolt tervezte. Zenéjét összeállította Márkos Albert. A dramaturg Fodor
Géza volt. Fordította Kúnos László.
A darab a 2006/2007-es évadban Magyarországon elnyerte a Színikritikusok Díját. Simkó Katalin pedig a kislány Hedvig megformálásáért A
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játéknak.
Az a szép, fényes nap Géza
fejedelem esztergomi palotájában játszódik 994. őszén. Vajk
keresztelésére készülődnek.
Géza és Vajk konfliktusa a történelmi korparancs felismerésén és belátásán nyugszik. Az
értékrendszer váltásának elérkezett idejében cselekedni kell sugallja a darab. Géza fejedelemre hatalmas történelmi felelősség nehezedik, döntéseitől
függ népének fennmaradása.
Fel kell ismernie: a kereszténység bármilyen áron való felvétele biztosíthatja csak, hogy a
magyarság nemzetté kovácsolódjék, helyet kapjon Európa
államai között.” A filmestek
házigazdája Dávoti Barna, az előadó Kovács Ferenc.
*** Augusztus 24.-én tartotta az oslói Magyarok Baráti Köre
(MBK) a Szent István-napi ünnepségét, melyen a székesfehérvári Kákics népzenei együttes vendégszerepelt.
„A Kákics népzenei együttest 1997-ben alapítottuk Székesfehérváron.
Megalakulásunk legfőbb motívuma az volt, hogy a "méltatlanul elfeledett" magyar népi hangszereket peremhelyzetükből beemeljük a népzenei köztudatba úgy, hogy zenénkben rájuk építjük hagyománytisztelő
feldolgozásainkat. A pásztorok bőrdudája, a dél-alföldi tekerőlant, a
citera, a moldvai koboz, a tilinkó, vagy a hazánkban élő délszlávoktól
átvett tambura mind remekül illeszkednek abba az általunk képviselt
színes kaleidoszkópba, amelynek alapját a hegedű, brácsa, bőgő együttes hangzása határozza meg. 2006-ban megjelent lemezünkön (Kákics Magyar népzene) is a fenti irányelvet tartottuk szem előtt. Megalakulá-
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hossz közvetlen a falak mentén. Szorosan falközelben, hogy súrlódik a
váll, a könyök, az ujjakból kiserken a vér, a vakolaton, s a
deszkaajtókon enyhén hullámos vércsík. Nyirkos, penészes falak,
gyalulatlan deszkaajtók. A mennyezetről három villanykörte lóg. Az
egyiken dobozfedélből kivágott lámpaernyő. Az égő fölött elfeketedett
holdudvar. Áll a levegő, mozdulatlanok a lámpák s a zsinórokón lelógó
pókháló. Mindkét oldalon faajtók, mögöttük dohos lehelletű üregek,
félhomály, titok. Szagról ismeri mindegyiket, mindhez egy-egy
emléket fűzött, a gyermek- s a korai felnőttkor szagmintáit. Amint egy
ajtó elé ér, emlékezésre kényszeríti magát, áll, végigfut a retinára
felvetített képsorokon, s csak ha mind hibátlanul megjelent, akkor lép
tovább. A következő emlékképsorig. S tovább, a vasajtóig, vissza a
másik oldalon. Meg-megáll, mintha hallgatózna, csukott szemei
mögött a képsorok, orrában a dohos, ingerkeltő szagok. Szétesett
szánkók, szögre akasztott korcsolyák, ócska bakancsok, egy lestrapált
élet hulladékai. Hordalékok, lélekcafatok. Fel s alá a homályba rejtett
titkok között. A kényszeremlékképek sorozata végén, hátratett kézzel,
egy lámpa alá áll. Feje körül sápadt glória. Köhécsel, krákog, húsz
verset mond sorban, egymás után a vasajtó rozsdásodó mintái
emlékeztetik a kezdő sorokra. A második lámpa alá megy, a kiégett
körte fölötti fal repedéseiből olvassa fel a hosszú balladákat. Gyakran
elakad, hátrafeszülő nyaka, az elszoruló hangszálak köhögésre ingerlik.
Rekedt hangon, szájában összegyült, csomósodó nyállal, szinte
gurgulázva a Walesi Bárdok, Fehér Anna balladája s még nyolc másik
sorjázik elő. Szédül. A harmadik lámpa alatt gyászos, hazafias versek.
Vigyázzban áll, kézfejét szorosan a combjához szorítja, állát felszegi,
büszkén néz a vakablakok homályába.
A vasajtótól újra elindul. Húsz lépés előre, huszonegy vissza.
Tenyérből kipattanó ujjakkal számol, bal csukló, bal könyök, váll, bal
fül, szem, orr, száj, jobb szem, fül, váll, könyök, csukló, jobb tenyérből
kipattanó ujjak, hüvelyk, mutató, középső, megáll, lazít, fordul,
megfeszül, lép, számol... kilép a vasajtón, elhagyja a terepet. A déli
órákban senki nem zavarja meg mindennapos szertartását. Az a néhány
lakó, aki napközben itthon tartózkodik mos, főz, gyermekét gondozza,
az öregek a déli harangszóra várnak, az ételes fiúra.
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Minden nap hosszú ideig az ajtaja mögött őrködik, fülel, kiles a
kulcslyukon. Amint a lépcsőház-takarító végez, s becsapja maga mögött
az ajtót, s a fenyőillatú klórszag már befurakodik a levélbedobónyíláson, magára húzza az esőoverállt, kiakasztja a láncot, elhúzza a
reteszeket, a kulcsokat elforgatja a zárban, kilép, becsapja maga mögött
az ajtót. Fejére húzza az esősapkát, a falmentén lesurran a még vizes
lépcsőn, s türelmetlenül rángatja az ólomnehéz légóajtót, izgatottan
belülre préseli magát. Mind a három retesszel magára zárja, fellélegzik,
háttal az ajtónak dôl. Behunyt szeme előtt vörös karikák, légbuborékok
szállnak, a fejébe tódult vér hatalmasan tombol, szinte felrobban.
Lecsillapítja szívverését, a vasajtón elrugaszkodik. Elindul. Húsz lépés
előre, huszonegy vissza...
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Oslói hírek
*** A norvégiai Magyarok Baráti Körének Csincsele gyermekcsoportja május 23-án tartotta foglalkozását Horváti Ildikó és Karácsonyi
Tünde pedagógusok vezetésével óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek. A részvétel díjtalan
*** A Magyar Filmklub május 24-i foglakozásán a Szabó Magda
(1917-2007) írónő életművének bemutatására szentelt sorozatot folytattuk immár a III résszel. Az est témája az Az ajtó című regény kapcsán az adaptáció volt. A filmestek házigazdája Dávoti Barna, az előadó Kovács Ferenc.
*** Május 31-én, szombaton 16 órakor pünkösdi istentiszteletre került sor az oslói Uranienborg templomban. Igét hirdetett VARGA PÁL,
a Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének társelnöke, az ulmi Magyar Protestáns Gyülekezet lelkésze. Az istentiszteletet követő presbiteri gyűlésen a gyülekezet jövőjét érintő fontos kérdések kerültek napirendre. (Holby Timea presbiter)
*** Június 14.-én, a norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK)
Bogstad gård-i sétára hívta az érdeklődő magyarokat és a hozzátartozóikat. Martinovits Katalin vezetésével a Bogstad tó partján álló kúriát
látogatták meg. Az épületet Norvégia egyik legjelentősebb angol tájkertje veszi körül, s kultúrtörténeti jelentősége mellett történelmi, ipartörténeti szerepe is számottevő.
*** Idén a nyári Risør-i Kamarazenei Fesztivál (2008. június 24-29)
Bartók Béla és Ligeti György munkásságának szentelte nyitóprogramját. Két Ligeti darab után (Hat bagatell fúvósötösre -1953, és La Grand
Macabre 1974-77) a koncertet Bartók Divertimentója (1939) zárta. A
fesztivál többi napján is felbukkantak Bartók és Ligeti szerzemények.

Sütő Zsolt: Múzeum

*** A Magyar Filmklub Szabó Magda sorozatának IV. foglalkozásán, június 28.-án az írónő műveinek TV-feldolgozásairól beszélgettünk. Különös figyelmet szenteltünk az Az a fényes nap című történelmi

