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össze – mondja az apa –, hogy megünnepeljük, 
hogy megint van telefon, és hogy a WiFi bőségesen 
árad!”), akkor együtt kezdenek el örülni.

Szegénységük kitűnik abból is, hogy gyakorlati-
lag egy pincehelyiségben élnek, ahol hemzsegnek a 
rovarok, ablakuk előtt tengnek-lengnek a részegek 
(oda vizelnek), tehát nem nyugodt, otthonos kör-
nyezetben élnek.

Ám valami történik. Egyfajta megváltás érkezik a 
család életébe, mert a szegény fiú olyan kiemelkedő 
álláshoz jut, ami befolyásolja – és egyben predesz-
tinálja – az egész család létét. „Tanítsd a gazdago-
kat, jó pénz.” – kapja útravalóul a fiú barátjától, aki 
szimbolikus értékű ajándékot bíz rá.

A szegény család fia angol tanára lesz a gazdag 
család 13 éves kislányának. A bonyodalom tulajdon-
képpen itt kezdődik, mert ettől a pillanattól fogva 
a gazdag, naiv anyuka hiszékenységének köszön-
hetően nemcsak a fiú, hanem a többi családtag is 
részese lesz a gazdagság örömének, vagyis rájönnek 
arra (fiú, lány, apa, anya), hogy van mit lefejni ezek-
ről a gazdagokról.

A cím feszültségének ellentétét képezik a poénok, 
természetesen nagyon váratlan helyeken vannak 
elrejtve, akár a való életben. Milyenek emberek 
azok, akik kihasználják a másikat? Mondhatni, 
rosszak. És itt jöhet el az a pont, hogy a – jelen eset-
ben gazdagnak becézett – család tagjai büdösnek 
(nem képletesen értve, tényleg „büdösek”) érzik 
ezeket az embereket, akik lassan, de biztosan mun-
kaköröket szerezhettek maguknak, mindezt úgy 
intézve, hogy rá se jöhessen senki arra, hogy ők egy 
család. A szaguk mégis egyforma. Bőrükbe ivódott 
szag. A szegénység szaga. Ez jellemzi igazán őket.

Életükben ekkor hágnak a csúcsra. A gazdag 
család elhagyja otthonát, mire a szegény család 
megünnepelvén azt, hogy végre gazdag otthon 

„lakói” lehetnek (mert, ahol jelenleg vannak, az 
az otthon), lerészegednek. Összehasonlíthatóvá 
válnak teljességgel a másik család tagjaival: mind 
mentalitásukban, mind modorukban. Ez a film 
nézése során nem feltűnő szempont, nem is lehet 
igazán feltűnő szempont az az örökös, beléjük ivó-
dott szag, és a sértés, hogy másokat ez zavar („Mint 
a pudvás retek.” – mondja a gazdag család feje.). 
Kérdésessé válik tehát az, hogy egy ilyen sértés 
kíséretében tiszta szívvel fejik-e meg a pénzzsákot 
ezek a félszuterénben, csótányok közt élő emberek? 
Akik különböznek tőlünk mindezek tekintetében 
is?

Különösebben kimagasló színészi játékról nem 
beszélhetünk. Nem jelennek meg világrenge-
tő monológok, nincsenek benne túlpoetizált jel-

legű beszélgetések, viszont van operatőri munka, 
amelybe bele lehet játszani egy-két lírai vidámságot 

– mert nem feltétlen drámai hangulatot okoz ez a 
művészi praktikum, hanem derűt sugároz („Öreg-
ségemre a szeretet nyújt vigaszt.”). De ezek az apró 
lírai betétek nem hatnak a lelkünkig, vagy nem 
azonnal hatnak, ami egyébként helyes is. Hagyjunk 
időt magunknak.

Ugyanezzel él a zenei motivikusság is. Ha néz-
tünk már koreai filmet, mesét stb., tudhatjuk, hogy 
egy nagyon izgalmas virtuozitás jellemzi zenéjü-
ket, amely egyszerre lágy és kedves, vagy harcias 
és dühös. Semmiféleképp sem elmaradhatatlan 
élmény ebben a filmben is a zene.

Megidéződik a filmben Észak-Korea. Bár a ren-
dező azt nyilatkozta, hogy nem kell túlgondolni 
az Észak-Koreával kapcsolatos részeket, ez csak 
humor. És valóban nagyon humoros a jelenet, 
amelyben elhangzik egy észak-koreai tévébemon-
dó „szövege”, amint épp Kim Dzsong Unt dicsőíti. 
Egyébként ez a humoros jelenet nagyon jó példa 
arra, hogy két szélsőséges világ él egymás mellett, 
akár a két Korea (nem az észak-déli ellentétről van 
itt szó), akár a szegénység kontra gazdagság vonat-
kozásában. Ezek a pillanatok pedig meghatározzák 
a film sötétségét és drámaiságát egyaránt.

A tetőpont felé vezető úton – nevezhetjük késlel-
tetésnek is – dézsából öntik a vizet, ami lefelé zúdul, 
és a főhősök lefelé futnak, el kell hagyniuk a gazdag 
lakást, haza kell menniük a félszuterénbe – mielőtt 
lebuknának. A lezúduló víz eszünkbe juttathatja 
az „Utánam az özönvíz” szólást: sajnos szó sincs 
erről, hiszen ezek az emberek jól érezték magukat 
ott, ahol voltak, semmi kedvük nem volt megválni 
a jótól. Senkinek sincs kedve megválni a jótól. A 
föntről lefelé tartó út, amit bejárnak abban a pár 
snittben, meglágyítja az ember szívét, és megerő-
sít bennünket abban, hogy ezek az emberek, akik 
kihasználták az adott lehetőségeket, semmifélekép-
pen sem rosszak.

„Ha nincs terved, nincs, ami félresiklik.” – szól 
a szegény család feje fiához. Teljes kilátástalanság 
érkezik el a film végén, tragédia keveredik ünnep-
léssel, bosszú és halál, menekülésbe torkollik a 
remény keresése. Boldog hangvételű zárszó, szo-
morú képekkel vegyítve, ez várja a nézőt.

Ajánlom mindazoknak, akik gondolkodnak 
ellentétekről, nem ódzkodnak a tragédiáktól és 
szívükön viselnek olyan problémákat, hogy mi a jó 
és a rossz – van-e olyan –, mennyiben hasonlít a 
sorsunk másokéra, valamint a kiút megtalálása raj-
tunk múlik-e vagy sem. Csodálatos film, szatirikus 
társadalomkritikával fűszerezve.

Vannak különleges időszakok és pillanatok az ember 
életében, többnyire találkozások egy másik, számunkra 
fontos emberrel, gondolattal, érzéssel. Vannak külön-
leges dedikációk, nem rutinszerűen megírtak egy-egy 
bemondott névre, hanem az adó és a fogadó ember 
közötti bensőséges kapcsolat lenyomatai, örök időkre.

Most kettőt idézek fel a Pék Pál hagyatékból. Amikor 
a nagykanizsai könyvtárban egy olvasó belelapoz egy 
ilyen kötetbe, két alkotóval találkozik egyszerre, és ez 
számára is különleges lehet. Főleg akkor, ha minde-
gyik alkotónak van emléke Nagykanizsáról, mint az itt 
közölt dedikációk esetében.

Az egyiken Nagy Gáspár utal is a nagykanizsai kötő-
désre, rokonainál töltött több nyarat ott, ahol Pék Pál is. 

A másikon a valamikori kanizsai Irányi Dániel 
Gimnázium (ma Batthyány Lajos Gimnázium) diák-
ja, Kiss Dénes (1936-2013) dedikációja olvasható. Kiss 
Dénes 1954-ben érettségizett, 1957-ben kitiltották min-
den magyarországi felsőoktatási intézményből, Pék Pált 
1956-ban zárták ki a gimnáziumból 19560-ban érettsé-
gizhetett le. Csorba Győző és a Jelenkor révén kötöttek 
ismeretséget, és ez a kapcsolat Tüskés Tibornak 
köszönhetően irodalmi barátsággá alakult. Minderről 
a 2019 telén megjelent, s majd 2020 őszén bemuta-
tandó Pék Pál breviárumban bővebben is olvashatunk, 
kapcsolódó dokumentumokkal kiegészítve. Kiss Dénes 
dedikációjában a várva várt, de csak három esztendő-
vel később, 1976-ban megjelenő Rapszódia a remény-
ről című kötetre utal. A kötet, bár Kormos István és 
Pákolicz István lektorálta, Tüskés Tibor pedig az aján-
lást írta, még sem tudott megjelenni a Szépirodalmi 
Kiadónál, Nagykanizsa város tanácsa adta ki. 

Lapszámbemutató Zalaegerszegen

A 2020-as év első lapszámát mutattuk be 2020. feb-
ruár 18-án, kedden Zalaegerszegen, a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtárban. A lapbemutatóhoz, 
ahogy minden alkalommal, ezúttal is könyvbemu-
tató kapcsolódott: Juhász Kristóf Boldog halottak 
napját! című kötetéről Karáth Anita beszélgetett a 
szerzővel. Közreműködött Takáts Eszter dalszer-
ző. A lapot Bubits Tünde főszerkesztő mutatta be, 
köszöntőt mondott Velkey Péter, Zalaegerszeg MJV 
humánigazgatósági osztályvezetője és Kiss Gábor, 
a könyvtár igazgatója, állandó házigazdánk. Az est 
résztvevői a lapszámborító képéhez, annak hangu-
latához öltöztek, a ruhákért ezúton is köszönetet 
mondunk a Hevesi Sándor Színháznak!

25 éves a Pannon Tükör

Idén ünnepeljük lapunk alapításának 25. évfor-
dulóját. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával zajló prog-
ramokkal és kiadványokkal teljes ünnepi év esemé-
nyeiről folyamatosan beszámolunk lapunk online 
kiadásában a Pannon Tükör Online-on.

Kanizsai Levelesláda – Kardos Ferenc rovata Hírek


