
Ezekben a tömör, jól felépített
szövegekben nincsenek olvasóbarát
megfontolásokból lekerekített élek,
nincsen okokat firtató terjengõs ver-
balizmus, csak az adott jelenség és
annak minél precízebb rögzítése a
mérvadó. Olvasás közben látni tanu-
lunk, megpróbáljuk körvonalakból
is meglátni és megérteni a történtek
lényegét, idõnként úgy, hogy csak az
elõzmények és a lehetséges követ-
kezmények rekonstruálása adhatja
meg az értelmezés kulcsát. A váloga-
tás egészére igaz, hogy az olvasói
éleslátás képességének igénye szim-
biózisban áll a mögöttes folyamatok
láttatásának írói szándékával, az el-
beszélt eseményeket tulajdonképpen
ez a vezérlõelv mozgatja abban az al-
kotót és közönséget összekötõ két-
irányú kommunikációs csatorná-
ban, amely nélkül nem létezhet mû-
vészet. Ez a törekvés különösen jól
tetten érhetõ Jan Sonnegaard és
Mads Brenøe egy-egy nagyszerû no-
vellájában, ahol az olvasó �valóságér-
zékelését� kizárólag a voyeur szerepét
tudatosan vállaló narrátor egyszer hi-
degen kalkuláló, máskor ösztönös
impulzusoktól fûtött szemlélõdése
határozza meg.

Néhány szerzõ, mint például
Solvej Balle vagy Naja Marie Aidt,
nagyfokú humánummal, már-már
tapintható empátiával közelít a kilá-
tástalanság csapdáiból kiutakat kere-
sõ szereplõkhöz, mások, fõképp Si-
mon Fruelund, rejtélyes szûkszavúsá-
gukkal pusztán sejtetik a nyomasztó

összefüggéseket. Noha a novellák
többsége pesszimista hangvételû,
hangsúlyosan jelen van bennük a
humor is, persze nem harsány mó-
don, inkább a vonneguti akasztófa-
humor és az örkényi abszurd irónia
keverékeként. Nincs kétség, izgalmas
utazásra vállalkozunk, ha idõt szá-
nunk erre a kötetre, a végére talán
még arra is rádöbbenünk, hogy Dá-
nia közelebb van, mint gondol-
nánk�
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NNõõkk  eeggyy  ffeeddééll  aallaatttt  
((MMaaii  kkíínnaaii  kkiissrreeggéénnyyeekk))

Mire számíthatunk egy antológiá-
nál? Egy biztos: a szerkesztõ által
meghatározott vagy adott tulajdon-
ság mentén egybegyûjtött mûvekre
és szerzõkre, melyek között gyakori
válogatási indok a mûfajra, a nemze-
tiségre, a kortársi mibenlétre vagy
épp mindháromra való hivatkozás.
Ezek a koncepciók ritkán támadha-
tók, annál inkább remélt céljuk.

Az Európa most kiadott antoló-
giája kínai kisregényeket mutat be,
de címével ellentétben csak részben
maiakat. A Nõk egy fedél alatt öt
olyan alkotást oszt meg a magyar ol-
vasóval, amelyek a nyolcvanas évek
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derekán születtek, és váltak orszá-
gukban irodalmi sikerré. A mûvek
egy húsz évvel ezelõtti állapotot vil-
lantanak föl különbözõ irodalmi fel-
fogásban, öt eszmei háttérrel, amely-
rõl részletesebben az életrajzi jegyze-
tekbõl értesülhetünk.

A gyûjtemény kínai kisregényei
ugyanakkor feltétlenül maiak abban
az értelemben, hogy megtalálható
bennük a klasszikus mûfajhatárok ki-
szélesítése, ami az európai, nyugati
kultúrkör írásait is megújította, és el-
indította különbözõ utakon. Így a re-
gények szövegépítkezéseinek meg-
oldásai nem lesznek ismeretlenek,
idegenek a hazai vagy nyugati kor-
társ prózát olvasók körében.

A szerzõk � ez egyben félelmetes
és nagyszerû tett is � képesek voltak
eltávolodni hazájuk nagy befolyású
hagyományõrzõ kultúrájától, s kér-
désessé tenni a múltbéli és a jelenlegi
kínai életvitelt. Öntudatos �én�-ek
követik egymást az alkotók szemé-
lyében, akik � egyébként tiszteletre
méltó alázatosságukat felszámolva �
kétkedni kezdenek mindabban, amit
hazájukban észlelnek. A kortárs kí-
nai prózában üdvözölt írások egytõl
egyig ezt a felismerést foglalják ma-
gukban � primitív, sivár, kulturálat-
lan, akaratgyenge embert, embere-
ket mutatnak be hol a múlt társadal-
mi konvenciói közt, hol a jelen
nagyvárosi�falusi kapcsolatrendsze-
rének hierarchiájában. Legyenek ér-
telmiségiek vagy egyszerû emberek,

ugyanaz az elkeserítõ hozzáállás jel-
lemzi õket, s ha mégis akad, aki to-
vábblépne, ellehetetlenül a kínai vi-
lágban.

Az elbeszélõk között akad min-
dentudó, aki szereplõinek minden
egyes finom rezdülését megosztja ve-
lünk (Szu Tung), de van, ki a végle-
tekig redukálja saját alakját és szerep-
lõi személyiségét (nevek helyett szá-
mok jelzik a kisregény figuráit),
hogy a szellemvilág természetességé-
vel forgassa föl ridegnek teremtett vi-
lágát (Jü Hua: Az élet, mint a füst).
A Ma Jüan-regény egy ismert prob-
lémát feszeget: az írói szerepjáték le-
hetõsége és a valóság hitelének fele-
lõssége összeegyeztethetõ-e, kijátsz-
ható-e egy íráson belül. Az utóbbi
két kisregény a realizmus még élõ,
sõt lokális problémákra rámutató
szerepét használja ki egy olyan or-
szágban, amely politikai fellazulásá-
nak köszönhetõen igényli azt a kriti-
kai hangot, amely elengedhetetlen
egy megújuló rendszer életében, sõt
annak legjelentõsebb feltétele.

A kínai szimbolika az erõs nyu-
gati hatás okán a háttérbe szorul, ek-
ként könnyen megragadhatóvá válik
az európai olvasó számára is, aki
egyetemes problémákkal igazi kínai
környezetben szembesül.
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