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Nyomozás, mitológiai segédlettel 

Az Emlékezés tava 
Miért is lehet érdekes bárkinek is 
a korántsem szokványos sorsú 
7bm Allén története? - tűnődöm 
Szász Imre Az Emlékezés tava cí-
mű, frissen meg je len t regényének 
olvastán. Tini Allén, eredeti nevén 
Berendi Tamás, pár éves volt, ami-
kor 1956 végén egy menekülő cso-
porttal apja ki akarta vinni az or-
szágból, ám az apát lelőtték. A 
gyermek mégis kijutott Angliába, 
ahol Allenék örökbe fogadták. Mi-
után házassága, pályafutása csődöt 
mond, viszont tekintélyes örök-
ség tulajdonosa, elhatározza: 
visszamegy Magyarországra, ki-
nyomozza, kik voltak szülei. 

Nem könnyű munka e nyomo-
zás (amit mitologikus méretűvé 
növeszt a regény elejétől a végéig 
húzódó, görög mondavilágra 
utaló nevek és helyszínek sora; 
ilyen az Emlékezés tava is, a Lét-
hé, a feledés folyója ellentettje - s 
életszerűvé például a Tbm Allén 
angolságát lépten-nyomon hite-
lessé tevő számtalan momentum. 
Például, mikor Tbm Allén csak an-

golul tudja „nevén nevezni" a ví-
zimolnárkát. | Alig szolgál valami 
támpontul a nyomozásban, és Tbm 
Allén föladni látszik terveit. Immár 
nem szüleit keresi Magyarorszá-
gon, hanem csak „él". Hosszas 
„kalandozások" után beleszeret 
Demeter Annába, aki, házasságkö-
tésük előtt, elviszi őt édesanyjá-
hoz. Az idős asszony alig emlékszik 
bármire, saját lánya nevét is keve-
ri, Tom Allent pedig svédnek tart-
ja. Egy egyszerű-együgyű nyelvi já-
rókeret, amit lánya nyújt neki (Ilo-
na néni, az anya azon tűnődik, 
miképp is mondják magyarul azt, 
hogy "Tbm, lánya kisegíti: Tamás), 
az anyát elindítja az emlékezés út-
ján, s Tbm Allenről, akit pár per-
ce még svédnek hitt, kideríti: a ha. 
Csodával határos, szinte isteni be-
avatkozásként (szintén mitológia!) 
a véletlen segít Tbm Allennek any-
ját megtalálni. Miután „filológiai 
pontossággal" dolgozva (ennek 
hangsúlyozása az író élettényeiből 
táplálkozó jellegzetesség, akár 
Szerb Antalra is emlékeztethet), 

anyakönyvi kivonatokkal körül-
bástyázva sem ért el sikert - egy fél-
szélütött öregasszony villámcsa-
pásszerű hirtelenséggel ráébreszti 
a valóra. 

Vajon miért érdekelheti e csöp-
pet sem tipikus történet az olva-
sót?, teszem föl még egyszer ma-
gamnak a kérdést. Mire figyelmez-
tet a történet? Talán arra: az ere-
deti cél - melynek fontossága idő-
közben elhalványult - elérése ke-
resztezheti az időközben keletke-
zett újabbat? Egyik cél kioltja a 
másikat? Azaz nem oltja ki, de 
meghatározza - vagy tragikusan, 
vagy nem -, hisz Demeter Anna és 
Tbm Allén, azaz Böröndi Tamás, 
attól függetlenül összeházasodik, 
hogy testvérek? „A világ legcsudá-
latosabb gyereke lesz, vagy egy 
mongol idióta", mondja Demeter 
Anna Tbm Allennek. Talán itt kez-
dődik egy újabb, nem kevésbé re-
gényes történet? 

(Szász Imre: Az Emlékezés tava. 
Európa Könyvkiadó, 2001) 
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Külföldre mennek a juhok Tanyájukon keresi a nyugalmat a makói ifjú filmes 
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olaszok. Húsban is, gyapjúban 
egyaránt. Ilyentájt, tél közepén 
három-négy hetente van bárányát-
vétel, később kéthetente; március 
végétől, amikor beindul a birkanyí-
rás, minden második hét végén 
gyapjút vesz át Horváth János szer-
vezésében a félegyházi cég. Az, 
hogy hét végén történik mindez, 
fontos: a juhtartók többnyire kie-
gészítő jövedelemszerzésként fog-
lalkoznak birkával, és nem kell 
távol maradniuk munkahelyük-
től az átvétel miatt. S helyben 
megkapják a pénzt. 

Mindszenten egyébként - tud-
tuk meg - már nincs „igazi" ju-
hász, azaz van, Nagyillés Pali bá-
csi, aki még viselte a díszgombos 
juhászmellényt, s a juhászat egyéb 
tartozékait, de idős kora miatt ta-
valy fölszámolta állományát. 
Mintegy nyolcvanan-százan tar-
tanak birkát Mindszenten és kör-
nyékén, a legtöbben pár darabot, 
mások, a tanyavilágban, negyven-
ötvenet. Mi a jövője a juhtartás-
nak? Jövője - mondja Horváth Já-
nos - csak-csak van, de egyre több 
az ezzel kapcsolatos papírmunka, 
s ez elkedvetleníti az embereket. 
Pedig, teszi hozzá a szervező, ma 
már akármivel akar foglalkozni 
az ember, sehol sem hagyható el 
az adminisztráció. Ezt már csak 
mi fűzzük hozzá: az Európai Uni-
óhoz közeledésnek mellékhatásai 
is vannak, így lett - ki gondolta 
volna pár éve? - a juhtartók min-
dennapjainak is részévé a toll és a 
papír. 

F.CS. 

Tizenhat évesen forgatta a makói 
Balázs István azt a rövidfilmjét, 
amellyel a legrangosabb európai 
ifjúsági filmfesztivál, a hanno-
veri Up And Corning fődíját 
nemrégiben elnyerte. A tízper-
ces, teljes egészében önálló alko-
tás egy nehéz körülmények kö-
zött élő fiú mindennapjaiba en-
ged bepillantást. A nemzetközi 
siker Istvánt nem változtatta 
meg: továbbra is éli a középisko-
lások szokásos életét, s közben 
már gondolkozik a következő for-
gatókönyvön. 

Balázs István kilencévesen, egy 
nyári táborban került a film vilá-
gába. A tábort a Makói Videó és 
Művészeti Műhely szervezte a 
Szent István egyházi iskola diák-
jainak, és Istvánnak úgy megtet-
szett mind a videózás, mind az al-
kotóközösség, hogy a mai napig a 
műhely egyik leglelkesebb, legszor-
galmasabb tagjának számít. 

Eleinte figyelt, segített az idő-
sebbeknek, később - ahogy egyre 
többet tucjott - már a műsorok ké-
szítésében is részt vett. Első film-
jét még csapatmunkában készí-
tette, aztán megtanulta az opera-
töri munkát, a vágást, a szerkesz-
tést és eljutott odáig, hogy a körü-
lötte élőkről komplett portrékat 
forgatott. Egyik alkotása, a tanya-
film például a nagyapját mutatja 
be, de azt a srácot is a tanyavilág-
ban ismerte meg, akiről a díjnyer-
tes film szól. 

István számára a legtöbbet az je-
lentette, hogy a videoműhely tag-
jaként rengeteget gyakorolhatta a 
filmkészítés fortélyait. Részt vett já-
tékfilmek készítésében, a Duna 
televízió számára híradós anya-
gokat szerkesztett, riporterként és 
vágóként is dolgozott különböző 
műsorok számára. Mindezzel a 
tudással felvértezve ma már azt 

Indul Mindszentről a bárányszállítmány. 

Bégetés zaja veri föl Mindszenten 
Horváth Jánosok portáját időnként. 
A környékbeliek tudják: ilyenkor 
van a bárányátvétel. Sőt: nemcsak 
a környékbeliek tudják, hanem 
minden juhtartó a városban s vidé-
kén, és hozzák is a bárányokat, ti-
zenhárom-tizenöt kilóstól a har-
minc-harmincöt kilósig. 

Az ennél nagyobb bárány már 
„átfordul" birkába, magyarázza 
Horváth János juhátvétel-szerve-
ző, aki a kiskunfélegyházi Orient 
Kft -nek dolgozik. E cég közvetíté-
sével jutnak a bárányok külföldre, 
főleg Olaszországba. 

„Ilyenkor még elég jó áruk van: 
ezen a hétvégén 750-800-ért vet-
tük át a 15 kilós báránynak kiló-
ját", mondja Horváth János. Ka-

rácsony tájt még több mint 900 fo-
rintot adhattak ugyanezért, de 
húsvét felé közeledve mind ol-
csóbban kénytelenek túladni a 
juhtartók a bárányokon. Akkor 
ugyanis már Romániából is tud-
nak kivinni bárányt az olaszok. 
Miért nem mindenki karácsony-
kor hozza a bárányt? „Mert nem 
lehet megszabni, mikor legyen az 
ellés", magyarázza az átvételszer-
vező. Ó maga is gyakorló juhtar-
tó, ekként került kapcsolatba a 
félegyházi kft.-vei, sok évvel ez-
előtt. Jelenleg is van juhállománya, 
húszas-harmincas falkát tart, több-
re nincs hely. Német húsmerinó 
fajtával foglalkozik, amely ugyan-
annyit eszik, mint a „hagyomá-
nyos" merinói, de ezt igénylik az 

Főleg jövedclcmkiegészítéskcnt foglalkoznak birkával. Fotó: Tésik Attila 

mondja, úgy érzi, alkotásaiban fi-
atal kora ellenére is képes egyénit 
megfogalmazni. Persze tisztában 
van azzal, hogy akad még tanulni-
valója és filmjeinek stílusa is biz-
tosan alakulni fog még az évek 
múltával. 

Noha kicsit más szemmel nézi 
a világot, mint a többi tinédzser, át-
lagos fiatalnak tartja magát. Ugyan-
úgy szereti a jó társaságot, a have-
rokat, a szórakozást, mint bárki 
más. Könyvekre sajnos ritkán jut 
ideje, de gyakran jár moziba, na-
gyon sok filmet látott. Édesapja 
rákosi tanyáján sokat segít a mun-
kában. Azt mondja, fontos neki, 
hogy a tanya - nagyapai örökség 
különben - fennmaradjon, mű-
ködjön. Ez az a hely, ahol mindig 

nyugalomra lel. Egyébként gim-
nazista, a Budakalász Gimnázi-
um levelező tanulója. 

Közben filmötletein is dolgozik. 
Járja a várost, igyekszik érdekes 
pillanatokat elkapni. Legújabb al-
kotása várhatóan uigyanúgy doku-
mentumriport lesz, mint a díj-
nyertes Másik világ: makói hangu-
latokat, arcokat és mindennapokat 
fog megörökíteni a tanya-vá-
ros-kocsma háromszög témájá-
ban. A forgatókönyv már készen 
van, tervei szerint január 20-ára fe-
jezi be a filmet. Ezzel a győri Me-
diawawe fesztiválra szeretne be-
nevezni, amit szakmai körökben a 
legkomolyabb seregszemlének tar-
tanak. 

SZABÓ IMRE 

Balázs István már gyűjti az anyagot következő 
f i l m j é h e z . Fotó: Schmidt Andrea 
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