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ízlés

Mellesleg forradalom

Zöldségekkel suttogok
B á lin t  O rso ly a

Szuflékönnyű, ribizlisen fanyar humorú 
és borhabosan bódító francia filmekből 
szerencsére bőséges a menü a nyáron. 
Első fogásként itt az Én, a séf című vígjá
ték, főszerepben a faramuci főszakács 
Jean Renovál. Aligha fog szívből derülni 
rajta, aki nem ismer tréfát abban, hogy 
Meyer-citrommal készíti a lemon curdöt a 
levendulás macaronhoz. A kellemes 
komédia finoman odapörköl a modoros 
gasztrosznoboknak, a tévében bohóckodó 
és az alkimista sztárséfeknek egyaránt.

A francia vígjátékok többnyire a szere
lem körül forognak, legyen ennek tárgya 
akár nő, akár finom étel, vagy mindkettő. 
A séf szeretetnyelve maga a főzés: ha 
hódítani vagy engesztelni kell, tíz másod
perc alatt karamellás-vaníliás krémdesz- 
szertet rittyent egy hidegtálból, és két 
tojásból süti-Himaláját varázsol az asztal
ra. Ám a szeretett nő nélkül sótlan a 
szósz, nem csacsog a csillagtök, és sehogy 
sem áll össze a tavaszi menüsor. Ez pedig 
akár egy Michelin-csillag vagy az étterme 
elvesztésébe is kerülhet. Bár a séfek sélje, 
a nagy Alexandre Lagarde (Reno) és az 
autodidakta főzőzseni, Jacky (a népszerű 
zenész-komikus, „a francia Sacha Baron 
Cohen", Michael Youn) háttere és habitu
sa talán nem is lehetne különbözőbb, 
összehozza őket a főzés iránti alázat és 
szenvedély, az egymásra utaltság a kony

hában, és még a nőprobléma is. 
Alexandre-t elhagyta a neje, a lánya 
hamburgerevéssel lázad, míg Jackyt min
denórás felesége nyüstöli, hogy találjon 
végre állást, ahonnan nem rúgják ki az 
első napon -  például mert ruccolás- 
pesztós Szent Jakab-kagylót szolgál fel a 
kamionosoknak. Egymást tromfolják az 
haute cuisine-t kifigurázó komikus jele
netek, közben sajnálhatjuk, hogy még 
nem találták fel az ízes-illatos-kóstolós 
mozit. Dániel Cohen író-rendező ugyan 
minden drámai konfliktust egy buddhista 
bölcs nyugalmával kezel, de a színészi 
alakítások és az elbűvölő tálalás után -  a 
háttérben olykor feltűnő Eiffel-toronnyal 
-  nem kérnénk a panaszkönyvet.

Szimpatikus hőseink nem csak kinyi
latkoztatnak, hanem álruhában kóstolóra 
mennek a konkurenciához, és maguk is 
kísérleteznek egy őrült spanyol konyha
vegyész („Torrente”, vagyis Santiago 
Segura) segítségével. így már saját tapasz
talatból mondhatják, hogy a kémcsőben 
felszolgált borpára sosem olyan zamatos, 
mint egy pincehűvös burgundi. A főzés és 
a vendéglátás pedig hozzáadott emberi 
érték híján csupán futószalagra dobott 
űrhajóskaja. Ugyanez áll a családi és a 
szerelmi kapcsolatokra is, amelyek odafi
gyelés, egymásra szánt idő és egy kis 
kedves kényeztetés nélkül épp úgy szét
pukkadnak, mint a mikrózott virsli. 
(Forgalmazza a Budapest Film)
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Ha egy filmben gyerek vagy kutya szere
pel, az biztos siker, tartja a hollywoodi 
mondás, egy színházi babona szerint 
ugyanakkor kutyával, gyerekkel épp hogy 
nem szabad színpadra lépni. Mert azok 
igaziak, a színészek meg csak játszanak. 
Ennek ellenére Mundruczó Szégyene -  
talán az alapvetően filmes eszköztár teszi 
-  épp az állat hús-vér jelenléte miatt válik 
hitelessé és mellbevágóvá. Adott egy pici 
tér, dobozszerű tér benne néhány színész

és összesen, ha kétszáz kukkoló, azaz a 
néző. Az ő szemük előtt, szinte a szájuk
ban történik meg az a Mundruczó által 
felnagyított, később videóról vissza is 
játszott kulcsjelenet, amelyet a regényben 
John Maxwell Coetzee tulajdonképpen 
meg sem írt, csak utalt rá: nevezetesen a 
főszereplő tanárember, David Lurie leszbi
kus lányának csoportos megerőszakolása. 
A 21. század sokktűrőképességével meg
áldott nézőnek azonban egy brutális erő
szak még korántsem kezdi ki rezignált, 
passzívan befogadó nyugalmát. Felveszi

ugyan a történetmesélés fonalát, fejben 
talán már ott is van a távoli Dél-Afrika 
valamelyik isten háta mögötti farmján, 
ahol a magukat afrikainak tekintő fehér 
búrok a mai napig ki vannak téve a poszt
apartheid fekete vendettájának, ugyanak
kor még arra is van kapacitása, hogy 
közben azt figyelje, lát-e némi manírt a 
színházi főszerepet most először alakító 
Zsótér Sándoron. Hiába a viszonylag 
kicsi, intim tér, távoli az a közeg, ahol a 
regény játszódik, a fehér, jelen esetben 
leszbikus farmerlányt érő inzultus pedig

ingerküszöb alatt marad. Mundruczó 
abban zseniális, hogy felismeri ezt, és 
nem próbál semmit erőszakkal szájba 
rágni. Sőt rájátszik az elidegenítésre: azt 
például, hogy az erőszaktevők feketék 
voltak, csupán néhány bozontos paróka 
jelzi, a színészek olykor-olykor kiszólnak 
a nézőkhöz, költői kérdéseket tesznek fel, 
és egy-egy emblematikus mondatot leszá
mítva alapvetően nem a regény nyelvét 
beszélik. A részvétkeltés azonban 
Mundruczó számára is fontos, úgyhogy 
egy huszárvágással főszereplővé teszi 
Lucyt (Láng Annamária és Tóth Orsi vál
tott szereposztásban játsszák), hogy a 
nézők megérezhessék az őt ért trauma 
súlyát, a regény valódi főhősére, a Zsótér 
alakította, szégyenével küzdő Lurie pro
fesszorra ezzel szemben inkább a tárgyi
lagos szemlélő szerepét osztja. S bár oly
kor-olykor elillanó pillanatokra bent akad 
ugyan a szusz a nézőben, alapvetően 
éppúgy teng-leng a nézőtéren, mint a 
professzor a saját illusztrált életében. 
Egyetíen olyan közös pont van, melyben 
Coetzee, Mundruczó, Lurie és a néző egy
ként rendül meg: a mindenkori és bárholi 
kiszolgáltatottságot egyetemesként meg
jelenítő kutyajelenség. Az ösztöneik 
parancsára túlszaporodó, és ezért tömeg
halálra ítélt jószágok kínlódására még mi, 
21. századi „páncélosok” is érzékenyen 
reagálunk. Ahogy a csaholó színészek és 
a vért csorgató állatbábok között felbuk
kan a hús-vér kutya, valahogy mindennél 
igazabban tör erőszak és szégyen közé, 
hogy milyen is az ember, amikor Isten 
szerepében tetszeleg. A fehér istenében. 
„Ahogyan a gyerekeinket elvisszük 
Auschwitzba, hogy szembesüljenek a 20. 
század legnagyobb traumájával, úgy vin
ném el a sintértelepekre is az iskolásokat” 
-  mondja Mundruczó. A kiszolgáltatott
ság és a kegyetlen brutalitás ugyanis nem 
Dél-Afrika sajátsága.

A 2008 óta megjelenő Kondor-féle bűn
ügyi regényeknek és főszereplőjüknek, 
Gordon Zsigmond újságírónak köszönhe
tően a krimi szépirodalmi műfajként való 
hazai elfogadottsága jelentős mértékben 
megerősödött. A 20. századi magyar tör
ténelem eseményeinek hátterében meg
elevenedő mindennapi élethelyzetek 
leírásából, az úgynevezett keménykötésű 
krimik, a film noir jellegzetességeinek 
adaptálásából, a gazdag szociokulturális, 
történelmi-politikai, urbaniszti- 
kai-közrendészeti tudásanyag 
egybegyúrásából sajátos, önál
ló írói világ kerekedett, amely 
más magyar detektívtörténet- 
sorozatok megalkotását is ins
pirálta (pl. Baráth Katalin,
Kolozsi László kötetei). A rej
tőzködő, kizárólag e-mail- 
interjúkban megnyilatkozó 
szerző imázsa is minden bizonnyal hoz
zátett a Budapest- vagy Gordon-regény
ciklus népszerűségéhez, amely elérkezett 
az ötödik, záró darabjához.

A kiemelten magas várakozások be
vagy be nem teljesülésétől függetlenül a 
pentalógia minden egyes kötete roppant 
szórakoztató, figyelemfelkeltő és -lekö
tő olvasmánynak bizonyult. A Budapest 
novemberben, pedig talán a sorozat 
legkiemelkedőbb alkotása: a történelmi 
esemény önmagában is hangsúlyos sze
repe, a kulisszák közé beágyazott nyo
mozás szervesülése, a történelmi és fik
tív figurák elevensége, a cselekmény 
izgalmas adagolása, a kimunkált mon
datok keltette hangulati tényező együt
tese nem mindennapi élménnyel aján
dékozza meg az olvasót.

’56 őszén járunk. Gordon Zsigmond 
Budapestre érkezik, hogy megtalálja rég 
nem látott nevelt lányát, aki összefüg
gésbe hozható egy bécsi gyilkossággal. 
Ezúttal sem csak az alvilággal kell meg
küzdenie, az indulatok október 23-án 
elszabadulnak a kommunista Magyar- 
ország fővárosában: szovjet tankok,

ÁVH-sok, forradalmárok a tereken, rej
tőzködő lakosság a pincék mélyén.

A minden lében kanál oknyomozó 
persze mindig felbukkan a később törté
nelmi tényékké váló, rekonstruált ese
mények centrumában. Kondor érdekes, 
új narratívát hoz létre, amelynek men
tén (újra) elmesélheti az október végi 
történéseket -  talán meglepő ebből a 
szempontból a regény címválasztása... 
De ahogy Jean-Pierre Pedrazzini, a Paris 

Match világhírű fotóriporte
rének végzetes sebesülését 
összefonja Gordon személyes 
életsorsával, igazán mesteri!

K ondor V ilmos,
Budapest novemberben 
Agave Könyvek, 2012. 313 o.

Emellett a szerző számos mementó 
kapcsán összekacsint hűséges olvasójá
val: a korábbi regények (mellék)szereplői 
emlitődnek, vagy tűnnek föl főfiguraként. 
Ugyanakkor kulturális rehabilitációként is 
felfogható néhány elfelejtett magyar 
művész elbeszélésbe emelése (korábban 
pl. az énekes- és színésznő Rácz Vali -  én 
még CD-n is beszereztem dalait) -  most 
Gaál Franciska Hollywoodban is sikeres 
filmszínésznő karrierje és tragikus életútja 
lesz történetformáló erejű.

Nagyon komolyan szórakoztató iro
dalom. (homer)
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Mondatok lesen
LABDARÚGÓ EB, M1

BÁLINT ORSOLYA

Bár a futball Eb közvetítésével a közszol
gálati tévé megduplázta, olykor meg is 
háromszorozta szokásos nézettségét, az 
eddigi csúcson mért 27 százalékos közön
ségarány jóval alulmúlja a brit ITV 56, 
vagy a francia TFl 50 százalékát. Pedig 
ott is sokan nézik kocsmai kivitetőkön a 
meccseket, és náluk is van valami Barátok 
közt-szerű szappanopera.

Nem mintha mi nem lennénk futball
rajongó nemzet, és biztosan dobna még a 
számokon, de azon nehéz elnézően moso
lyogni, hogy a köztévé többségében 
reménytelen kommentátorokkal, nézőker
gető stúdióbeszélgetésekkel állt neki a 
presztizsfeladatnak.

A rangidős Deák Horváth Péternek 
nem tartozik riporteri kvalitásai közé az 
élő sportesemények közvetítése. Mintha 
csak Nagy Györgyöt hallgatnánk az 
augusztus 20.-i tisztavatáson, végtelení
tett üzemmódban. Monoton hangjától 
kómába esik az ember, az se tűnik föl, ha 
esetleg gólt lőttek. Nem is vártak sokat 
tőle, többnyire a kisebb érdeklődésre szá
mot tartó meccseket kapta. Bár csöppet 
igazságtalan számon kérni a sokféle nem
zetiségű játékos nevének helyes kiejtését, 
már kínomban vihogtam azon, hogy a 
portugál Meireles -  akárhogy is mondják 
-, neki „mellyre les”. Akadt egy másik 
leselkedő is, a kiéhezett kiskamaszként 
izguló Menczer Tamás, akit jobban tűzbe 
hoznak a szurkolólányok, mint egy téves 
kiállítás. Elképzeltem, ahogy lógó nyelv
vel mondja: „ha a dán focisták meglátják, 
milyen hölgyek szurkolnak nekik, akkor, 
ha lehet, még egy fokkal feljebb kapcsol
nak” -, majd, mint akinek sodró fával áll a 
háta mögött az asszony, gyorsan hozzá
tette: „főleg akik nem családosok”. Alig 
két perccel később megint elkalandozott: 
„hűha, ha ilyen képeket látunk, nem 
tudunk koncentrálni, legalábbis nem a 
focira”. Bezzeg a férfiak idegesek leszek, 
mikor egy nő Cristiano Ronaldo szabad- 
rúgáslövő-technikája helyett a hasizmait 
méregeti...

Ifjabb Knézy Jenő a rögtönítélő bíró
ság, beszólogat a játékosoknak, hogy „ne 
sírjál már!”, hőbörög a játékvezetőn, „erre 
ad neki sárgát. Vicc! (...)”. Talán előtte 
hever a közhelygyűjteménye is, amelyből 
olykor rábök például a „megtalálta a gól
lövő cipőjét” frázisra. Gundel Takács 
Gábor az egyetíen, aki legalább színesen, 
szórakoztatóan közvetít, bár ismerőseim 
szerint ő sem ért a focihoz. Mivel a 
meccsnézésen kívül én sem értek hozzá 
-  bár talán picit jobban, mint Dávid 
Ibolya -, nekem ez fel sem tűnik.

Kicsit irigykedtem, mikor utóbb lát
tam, hogy az egyik görög kommentátor 
Karagounis oroszok ellen lőtt góljánál 
percekig önkívületben hurrázott. Nem 
csak a lelkes, életteli közvetítés miatt 
savanyú a szőlő. Mi is legalább ennyire 
ugrabugrálnánk örömünkben, ha akármi
lyen botlábú, de végre magyar focistákat 
nézhetnénk az Eb-n. Ettől talán még Deák 
Horváth is felvillanyozódna, mint a kijevi 
Olimpiai Stadion a döntőre.
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