
A „másik Dánia”

És akkor most beszéljünk egy kicsit a „másik Dániáról” 
is.......
Ezt a kifejezést egy barátnőm kisfia találta ki akkor, 
amikor nem elég, hogy elköltöztek Koppenhágából, de 
még Sjællandot is elhagyták, végleg kiiktatatva magu-
kat a nagyvárosi miliőből. Ilyesmit egy jó koppenhágai 
csakis száműzetésként élhetne meg, nem utolsósorban 
azért, mert bár egyesek esküsznek rá, hogy Jyllandon is 
van élet, de ezt csak vonakodva hiszi el a sokat tapasz-
talt koppenhágai nép, amelynek megadatott még az is, 
hogy az évszázados elzártságban élő több száz dán szi-
get saját élvezetes és mások számára jószerivel érhetet-
len dialektusát felszámolva a tévé segítségével gyakor-
latilag a főváros nyelvét tegye uralkodóvá az országban 
még akkor is, ha a pontos definíciója nem ez a dán iro-
dalmi nyelvnek. Az más kérdés, hogy még Koppenhá-
gán belül a városrészek között is akadhat nyelvi eltérés, 
ha pedig 30 km-rel odébb kérünk útbaigazítást, már 
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halljuk is a válaszban a 
leheletnyi eltérést az 
„igazi” dánhoz, a koppen-
hágaihoz képest. Az or-
szág többi része tiltako-
zik, de a főváros ragasz-
kodik hozzá, hogy az a 
dán az igazi dán nyelv, 
amit naponta sugároz az 
ország többi része felé.
De térjünk vissza a 
„másik Dániához”, amely 
minden területet felölelt 
barátnőm kisfia értelme-
z é s é b e n ,  a m e l y 
Sjællandon kívül esik. A 

különbség olyan nagy a két rész között, hogy az ember hat évesen is pontosan tudja, 
hogy olyan, mintha egy másik országba érkeznénk Sjællandet elhagyva, amelynek a 
nyelvét bár nagyjából megértjük, de megesik, hogy a német határ mentén a jó koppen-
hágai alkalmanként  inkább mégis németül szól a szintén dán helyi pékhez, nehogy fél-
reértsék egymást.... ez azért sokat elmond a nyelvi viszonyokról!
Az évszázados elszigeteltségnek a nyelvi következményeknél sokkal mélyebbre ható 
aspektusai is vannak, amelyre Erling Jepsen zseniálisan világít rá abban a könyvében 
( Frygtelig lykkelig - Szörnyen boldog ) amelyet meg is filmesítettek. A könyvet és a 
filmet annyira jónak tartom, hogy többek között nyelvtanítás céljára is használom.  Szá-
munkra ugyanis, akik valaha is beilleszkedtek egy idegen helyre, ahol mások a szoká-
sok, sokkal több mondanivalója van a történetnek erről a „másik Dániáról”, mint bár-
mely dánnak, mert a realizmustól indulva a groteszkbe fordulva felnagyítja azokat a 
vonásokat, amelyek jellemzik az elzárt közösségeket, amelyek a saját törvényeik szerint 
élnek, és ahol egy koppenhágai sem mozog sokkal otthonosabban, mint egy éppen Dá-
niába érkezett magyar. 

A történet arról szól, hogy 
Robertet, a koppenhágai 
rendőrt áthelyezik a 
„másik Dániába”, ahol 
még annak is íratlan sza-
bályai vannak, hogy mi-
lyen sorrendben kell ki-
akasztani a kerti szárító-
kötélre a ruhákat és jaj 
annak, aki kilóg a sorból 
és a törölközők és nadrá-
gok mellé a zoknikat nem 
párban akasztja, vagy 
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esetleg kék gumicsizmát visel a zöld helyett, 
amely az íratlan megegyezésen alapuló, elfoga-
dott gumicsizma-szín az apró településen, ahol 
Roberttel is azonnal közlik, hogy leginkább 
olyan embert szerettek volna rendőrnek, akinek  
„helyi vér  folyik az ereiben”. Isten hozott eb-
ben a világban!
A történet (Szörnyen boldogan) egy képzelet-
beli kisvárosban játszódik, a filmváltozat készí-
tői nem győztek elnézést kérni annak az apró 
településnek a lakosaitól, amelyet szintén 
Skarrildnak hívnak, mint a filmbeli kisvárost. 
Nem voltak ugyanis tisztában azzal, amikor a 
filmet készítették, hogy valóban létezik ilyen 
nevű hely. Legyünk őszinték, van is miért elné-
zést kérni: ebben a Noir világban olyan alakok 
szaladgálnak, kiknek arca mögött felsejlenek az 
évszázados mocsári kultúrák lúdvércei és még 
a csábító tündért is megtaláljuk benne, modern 
megfelelőjének, a filmbeli Ingelisének alakjá-
ban, aki femme fatale-ként próbálja elcsábítani 
Robertünket, aki saját részéről megpróbál beil-

leszkedni ebbe a társadalomba, de közben egyre mélyebbre süllyed, mint a régi idők 
vándora, akinek szintén nem volt menekvése, ha belegabalyodott a hínárba.
Van a történetnek persze egy olyan aspektusa is, amely egyáltalán nem ismeretlen szá-

munkra, mondhatnám, nagyon is ismerős és ez az uram-bátyám világa, amelynek itt a 
dán kiadását láthatjuk. A kisvárosban a közösség ügyeit négy ember intézi, az orvos, a 
pap, a kereskedő és a rendőr, és ha valaki netán nem akarna részt venni a játékukban, 
akkor találnak valami terhelőt rá nézve, amivel örökre sakkban tarthatják. Ez a magyar 
mutyi dán változata, itt ugyan nem pénzre megy ki a játék, hanem Robert lelkére, de ezt 
a világot, a korrupciót, az összefonódásokat, a vidékiséget, a provinciális hangulatot 
magyarként mi is tökéletesen ismerjük, küzdünk is ellene eleget.
A film egyébként szórakoztató, azt mondhatnók, hogy minden kép a helyén van benne. 

Ahogyan a történet fényében látjuk a tájképeket, szinte úgy érezzük, hogy ilyesmi 
hegyvidéken talán nem történhetne meg, csakis itt, a lápok vidékén.
Remek színészi alakítások teszik még élvezetesebbé a Noir szórakozást, amelyek közül 

kiemelném Lene Maria Christensent, aki a helyi végzet asszonyát alakítja, a védelmet 
kereső, szende ártatlanságával a férfiakat erotikusan szinte kihívó Ingelisét.
A történetet nem akarom részletesen elmondani, akár a Netflixen is megtaláljátok, 

vagy bármelyik könyvtárban ingyen kölcsönözhetitek a filmváltozatot is. Garantáltan 
legalább annyit meg lehet tudni belőle a sokat ostorozott dán vidékiség mibenlétéről 
szórakoztató módon, mint a mocsárok világának régi balladáiból.

Pető Tünde


