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Az itt olvasható kritikák tehát szintén teljes mértékben beleilleszkednek a már felvázolt program-
ba. Olyan alkotások értő és alapos bírálatát kapjuk általuk, amelyek a szemünk előtt formálódó zalai 
irodalmi kánon darabjai, vagy minden bizonnyal azok lesznek. Úgy gondolom a kötet és Szemes 
Péter tevékenysége bizonyíték arra, hogy – a matematika területéről kölcsönzött fogalmakat átvitt 
értelemben alkalmazva – a helyi érték válhat abszolút értékké. 

(Pannon Írók Társasága-Göcseji Múzeum, Pannon Tükör Könyvek, Zalaegerszeg, 2014.)

Csider Sándor

Boldogságkönyv
(Bischofné Hesinger Katalin Biheka meséje című ifjúsági regényéről)

Engedd, hogy átvezesselek az álmok titkos hídján, mely összeköti a Földet az én tündérvilágommal! Így 
köszönti olvasóit az ifjúsági regényben Biheka, Földanya elsőszülött leánya. A tündér és története-
inek megálmodója a Zalalövőn élő Bischofné Hesinger Katalin, akinek Álmok, táncok, tövisek címmel 
már jelent meg verseskötete, és aki színdarabokat is ír és rendez.

A jelenkori magyar ifjúsági irodalom egyik legkiválóbb alkotását foghatjuk a kezünkben.
A történet elején Jonatán, a világhírű bohóc egy parányi sziget városkájába érkezik. Tán a világ 

összes porondján megfordult már. Küldetéstudata, szabadságszeretete oly nagy volt, hogy szerel-
mét is elhagyta a vándorlás kedvéért. 

Ezúttal talán azért szakítja meg útját a nagy bűvész, hogy árvaházban nevelkedett gyerkőcök szá-
mára otthont nyújtson, s velük nagyhírű vállalkozásba kezdjen. Úgy dönt, hogy megtanítja a kicsiket 
a bohócmesterségre. Tanítványai nagy szorgalommal fejlesztik a magukban búvó tehetséget, meg-
döbbentő produkciókra, varázslatokra lesznek képesek. 

Cirkuszt építenek, s abban senki más által létre nem hozható produkciókat mutatnak be. Minden-
napi életük biztonságos, szeretetteli bázisából indulva, szabadon, szinte emberfeletti magasságba 
szárnyal a művészetük, s közben mindannyian emberibb emberré formálódnak.

A lurkókat tündéri sugallatok, mesterük szavai és maguk bővülő tapasztalatai tanítják meg arra, 
hogy szinte mindent elérhetnek, ha kellően elszántak, kitartóak és szeretik egymást. Kalandjaik 
során megélnek jót és rosszat, fájdalmat és örömöt. Közösen győzik le azokat a kisördögöket, akik 
mindig ott ólálkodnak az ember körül. 

A regény minden fejezete egy izgalmas, megható és egyben szórakoztató történet, a gyermeki 
élet útkereső – botlásokkal is tarkított – tisztaságát jeleníti meg.

Mint mi valamennyien, ők is boldogok szeretnének lenni. Miután rátalálnak a tündérek kincsére, 
reménykedve kérdezik mesterüktől:

- Most már boldogok leszünk, ugye?
- Eddig is azok voltunk, mert találkoztunk és jó így együtt. Család lettünk és nem a kincstől szeretjük 

egymást, de sokat segít abban, hogy felépüljön a házunk és a cirkuszunk. – érkezik Jonatántól a válasz. 
A boldogságot ígérő láthatatlan tündér legtöbbször a fejezetek végén szólal meg. 
A szerző kiváló formai ötlete, hogy tótágast állítja a tündéri szavakat, hiszen egy, a miénktől eltérő 

világ lakójától származnak. A szerző mesterien fogalmaz. Jól ismeri a gyermekek élményvilágát, 
gondolkodását, kitűnően használja kifejezéseiket. A tájleíró részek filmszerűen érzékletesek. 

Biheka időnként ibolyalila árnyékként suhan előttünk, máskor a kiválasztottak álmaiban jelenik 
meg.

Úgy szervezi a világ történéseit, hogy találkozzanak azok, akiknek szükségük van egymásra, 
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búcsúzzanak el egymástól azok, akiknek küldetése lejárt. Tanulságokat rejtő helyzeteket teremt. 
Mégsem cselekszik a halandók helyett, maga is izgatottan várja a holnapokat.

Ő és szövetségese, Jonatán képviseli a mesebeli s a való életben is érvényes jót. A velük ellentétes 
erők oldalán üres a hely.

A rossz nem más, mint a helyes útról való letérés. Az a helyzet bünteti a tévelygőket, melyet 
maguk idéztek elő. A csetlő-botló, hús-vér gyerekektől sem távoli a csínytevés. Az egyik főhős 
(Csellengő), aki egy alkalommal csak magának kíván kincset szerezni, lelepleződését követően szé-
gyenében az erdőbe szökik.

Mi várt rá? Senki sem volt, aki megérintse, megvigasztalja és ez riasztóbb volt, mint az erdő összes félel-
metes hangja. Ezek voltak az utolsó gondolatai mielőtt rázuhant az álom. Nem is sejtette, hogy felette az 
egyik ágon megpihent egy tündér, aki idáig kísérte. Elterelgette felőle az esőt, majd szárnyával megszá-
rítgatta.

A hibázók sincsenek magukra hagyva, segítő kéz óvja őket és adott számukra a javulás, a jóvátétel 
lehetősége.

A regény olvasása közben egyre gyakrabban vetődik fel bennem a kérdés: Kihez hasonlít Biheka, 
aki boldognak szeretne látni bennünket, s naponta hinti el közöttünk a boldogság magvait, és kihez 
Jonatán, aki az égi sugallatokat szavakba önti, tettekkel példázza, tanítja mások számára?

Kedves leendő olvasók, gyerekek és felnőttek, földi tündérek, kisördögök, egyszer jót, máskor 
rosszat cselekvő társak! Önökön múlik, hogy a kimondott vagy a finoman érzékeltetett gondolato-
kat követve, szebbé, boldogabbá formálják-e az életüket. A lehetőség mindenkor, mindenki számára 
adott.

Példa már van előttünk: A világ apró szegletén, kicsírázott a boldogságvirág. Ha szeretettel gondozzák 
őket, különleges növények kapaszkodnak a fény felé. Számtalan bimbót nevelnek, megannyi boldog pilla-
natot. Aki csak egyszer is megérzi az illatát, az mindig vágyódik utána.

(Czupi Kiadó, Nagykanizsa, 2015.)

Forgách András

Az állhatatos Ruszt1

Most évszámokkal nem fogok bajlódni. Azokat bármelyik kronológiából – a kötet végén található-
ból is – rekonstruálni lehet. II. Edward, Othello, Bánk bán, Az állhatatos herceg. Ebből a legutóbbi igazi 
istenkísértés.

Az állhatatos herceg

Már a darab kiválasztása sejteti, hogy Ruszt hirtelen úgy érzi, nem ismer lehetetlent. Úgy érzi, bár-
mit megtehet. Azt hiszi, hogy egy majdnem kamaszkori vagy érzékeny fiatalember-kori színházi 
élményét egyik pillanatról a másikra, magyar, budapesti, kőszínházi próbaviszonyok között képes 
lesz rekonstruálni. Egy olyan rekonstrukciót kísérel meg élő színházi előadássá varázsolni, amely 
emlék, ugyanakkor, ami a színháztörténetben ritka, de létező konstelláció: példázat és szobor, vers 
és festmény, színházi filozófia. Az állhatatos herceg annak a rendkívül ritka esete, amikor egy színházi 
előadásból emlékmű, mítosz, sarokkő, más előadások sorát megszülő koncept lesz. Már a díszlet 
önmagában – hogy felülről nézünk le a szereplőkre – hihetetlenül hatásos volt. Amikor felépült, a 
főpróbahétre, egy pillanatra még én is elhittem – aki végig nagyon szkeptikus voltam (de csupán 
magamban), hogy Grotowski nyomán lehetséges lesz valami felizzót alkotni –: ez az anyag, maga a 
látószög ki fogja kényszeríteni a színházi izgalmat.

Jól emlékszem, a szöveget úgy húztam meg – és ez sohasem jó szempont –, hogy minél egysze-
rűbb legyen. Nem egészen értettem, mit hagyok ki – és ez nem szerencsés. Volt egy barokkos furcsa 
forma, az eredeti mű, amelyből Grotowski is kiindult, és amelyet esetleg meg lehetett volna csinálni 
valamiképpen: ehelyett fogtuk magunkat, és rátettük, irtózatos ballasztként, Grotowski színházá-
nak kozmikus világát, amelyet én csak könyvekből és videókból ismertem. Egyfajta hübrisz volt 
ez a II. Edward igazi sikere után. Persze, a parányi tér is kikényszerítette Jóskától az efféle radikális 
gondolkodásnak legalább az utánzatát. A parányi tér jót tett, mert így fölfele lehetett bővíteni, de 
igazándiból semmi más nem volt adott Az állhatatos herceghez.

Ahogyan egy nemrég, 2014 decemberében folytatott beszélgetésben Gálffi Laci is elmondta 
nekem:

– Az Edward és az Othello egyfajta comeback volt, visszatérés, tulajdonképpen nagy összegzés és 
szintézis egy négyzetméternyi területen.

– Neki mindig a frissesség kellett, mindig valami új. A II. Edwardban megtalált engem, én megtaláltam 
őt, az Othellóban pedig megtalálta Kamarás Ivánt. Belezúgott, úgy értem, a mozgásába, a beszédébe. S 
akkor ezt a két embert, engem meg Ivánt, ő együtt látta. Nem véletlen, hogy ez a lendület később kipuk-
kadt.

– Igen, az Állhatatost talán nem lett volna szabad megrendeznie.
– Azt ki találta ki?

1   Az írás megjelenik a Ruszt életmű-sorozat zárókötetében is.
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