Vida Ognjenović:
Gyermekláncfű (részlet)
elbeszélés

Vida Ognjenović (1941)

Vida Ognjenović (szül.Montenegro,

Dubočke, 1941.augusztus 14.) szerb írónő,
rendező. Több dráma- és esszékötet
szerzője, műfordítással is foglalkozik.
Kimagasló színházi rendező.

Vida Ognjenović (1941)
A Nikšić melletti Dubočkeban (Banjana) született

1941. augusztus 14-én Montenegróban.
Vajdaságban és Szerbiában nőtt fel és tanult. Az
általános iskolát Verbászon végezte, itt töltötte
gyermekéveit, innen erednek magyar kötődései. A
középiskolát pedig Karlócán (Sremski Karlovci).
1963-ban a Belgrádi Filológiai Kar Általános
Irodalom Tanszékén, 1965-ben a Belgrádi
Színház-, Film- és Televíziós Akadémia Rendezői
Tanszékén diplomázott. Posztgraduális
tanulmányait Párizsban kezdte a Sorbonne-on,
diplomamunkáját megvédte Minnesotában, USA
1972-ben.
Több novellás- és drámakötet szerzője
Az Újvidéki Egyetem Művészeti Akadémiáján
tanít, valamint a Belgrádi Nemzeti Színház
állandó rendezője. Belgrádban él és dolgozik.
Munkáit több világnyelvre is lefordították, számos
fontos irodalmi díjat nyert irodalmi és színházi
munkásságáért.
Gyermekláncfű (Otrovno mleko maslačka, 1994,
2009) című elbeszéléskötetéért Szirmai-díjat kapott
(1995), magyar nyelven megjelent Az öreg falióra
(Stari sat, 1996) címmel válogatott novelláinak
kötete.

Vida Ognjenović (1941)
Műveiben felismerhető az ábrázolt világ,

főként a XIX. század végének és a XX.
század elejének Karlócája, amely ebben az
időben élte virágkorát, majd hanyatlását.
Novellái konkrét, történelmi helyen
játszódnak, Karlóca (Sremski Karlovci), a szerb
nép fontos kulturális és szellemi központja.
Bemutatja a tönkrement és szinte elfeledett
világát, amelyben a szerbek mellett
németek, zsidók, magyarok, oroszok is
menedékre találtak. Műveiben
felismerhető a multikulturális élet.
Gyermekláncfű című elbeszéléskötete
szuggesztív módon ábrázolja a tipikus,
jellemző emberi sorsokat, a kulturális és
társadalmi korszakokat, a múlt
mindennapjait.
Történetei a modern szerb irodalom szokatlan
közép-európai és pannóniai horizontját hozzák
létre. Történeteiben izgalmas élet és
különféle teljességű események
lüktetnek.

Vida Ognjenović: Gyermekláncfű
(részlet)
Szómagyarázat
vegetáriánus – a hústalan
táplálkozás híve
patofóbiás – a betegségektől,
megbetegedéstől kórosan
félő személy
egocentrikus – szélsőségesen
önző, mindent önmagára
vonatkoztató
promincli – (ném.) kis, kerek
alakú mentolos cukorka
labdacs – (régies) golyócska
alakú gyógyszer; tabletta, pirula
tinktúra – híg
gyógynövénykivonat
fiola – kis üvegedény

Vida Ognjenović: Gyermekláncfű
(részlet) 76.oldal

Vida Ognjenović:
Gyermekláncfű
Téma:
A multikulturális közeg,
multikulturális élet
bemutatása
Gyermekek – felnőttek
világa, Géll tanár úr és a
gyermekek kapcsolata
A gyermeki nézőpont:
hogyan látja a gyermek
a felnőttek világát
Gyermekek közti
hatalmi viszony

Vida Ognjenović:
Gyermekláncfű
Műfaji jellemzők:
Az elbeszélés kisepikai műfaj, mely terjedelmét
tekintve a kisregény és a novella között
helyezkedik el. Általában egyetlen
cselekménysorozatra épül, a novellánál
bőségesebben kifejtve, többszöri
helyzetváltozással, viszonylag sok
szereplővel, fordulattal.
Elbeszélői hang: mindentudó
• A mindentudó narrátor olyan dolgokat ismer,
amelyre egyetlen valós személy sem lehet képes:
ismerheti és közölheti több szereplő
cselekedeteit és gondolatait is, az események
előzményeit, hátterét, következményeit.

Vida Ognjenović:
Gyermekláncfű
Bonyodalom:

Géll tanár úr vegytantanár, rejtélyes titokzatos
személyként tűnik fel a gyerekek szemében, ezért
nem kedvelik
Gyermeki nézőpont:
Vannak olyan részei a történetnek, amelyeket
kifejezetten csak a gyerekek szemszögéből látunk,
amikor a gyerekek belső gondolatait jeleníti meg,
kihangosítja a gondolataikat. A szövegben nincsenek
klasszikus módon megjelenített párbeszédek. Mintha
a párbeszédek csak a szereplők tudatában zajlana.
Leíró részek: a patika aprólékos leírása (belső tér
leírása) (5.bekezdés)

Vida Ognjenović:
Gyermekláncfű

Szereplők:
Géll tanár úr
2.bekezdés : 6-féle nyelven szólítják – utalás a multikulturális közegre, 3. bekezdés: életkörülményei, 4.
foglalkozása, 6. Géll, a patikus) vegytantanár, patikus, a gyerekek számára titokzatos és félelmetes, de
cselekedeteiből arra következtetünk, hogy egy barátságos, gyerekeket nem gyűlölő és nem is gonosz ember.
Valamikor az ő tulajdona volt az a patika, ahol dolgozik. Egyedül él, felesége meghalt, vegytant tanított a
gimnáziumban, otthon pedig magánórákat adott fizikából, matematikából, német és latin nyelvből, de
sohasem vegytanból is, mert azt erkölcstelennek tartotta volna, hogy az iskolában bezúgatja a diákokat, és
aztán otthon ad nekik magánórákat, hogy kijavítsák. A diákokat az iskolában „gyötörte meg előírásosan,
rendszeresen ismételtetett és feleltetett, pótórákat és gyakorlatokat tartott nekik, bonyolult kísérleteket
végzett előttük”, de aki nála tudott, úgy értett a kémiához, mint akármelyik patikus.
patikusnő
kedves, barátságos
gyereksereg:
kislány
félős, féltő, gondoskodó
fiú, akinek a szavára mindenki hallgatott, a nagyfőnök
mindenki rá hallgat a csapatban, amit ő mond, úgy kell cselekedni, ellenséges beállítódású Géll tanár úrral
szemben, rábeszéli a kislányt, aki egy rózsaszínű cukorkát kap Géll tanárúrtól, hogy dobja el, hogy az valami
„rontás” – ezért földhöz vágják a labdacsot, tiporják, amíg el nem porlad, pedig az csak egy köhögés elleni
cukorka volt. Miután már kiderült, hogy köhögés elleni cukorkáról volt szó, sem engedi azt megkóstolni, mert
szerinte halálos méreg...Bizalmatlan Géll tanár úrral, főleg, hogy megnéztek egy filmet, amely gonosz
szereplőjét azonosították Géll tanár úrral: közveszélyes, csakhogy a buta felnőttek képtelenek felérni ezt
ésszel
soványka gyerkőc
indítványozza, hogy a palacsintává széttaposott köhögés elleni cukorkát kóstolják meg, csak úgy a nyelvük
hegyével
13 esztendős Jankó
Saskarom törzsfőnöknek hívja magát. Megfogadta, hogy egyszer éjnek idején belopakodik a tanár úr
kabinetjébe, majd egy alkalommal segít Géll tanár úrnak a pitypang szedésében – ennek gyógyhatása van, de
a gyerekeknek nem ez jut eszébe, hanem összetévesztik a mérgező kutyatejjel... pimpimpáré ...
Pirike és Zita
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A gyerekek viszonya Géll tanár úrhoz:
A gyerekek félnek Géll tanár úrtól, mert nem ismerik a felnőttek világát
úgy képzelik, és azt hiszik vele és feleségével kapcsolatosan, hogy
felesége nem patkánymarásban (amit egyesek állítanak) halt meg,
hanem a szíve vitte el, mikor meglátta az „undorító patkányt” (3.
bekezdés )
a nagydiákok állították, hogy a patkánymarás elleni szérum feltalálásával
kísérletezik Géll tanár úr, „ezért kever, kavar, zagyvál összevissza
mindenféle alkotóelemet.”... (7. bekezdés )
a kislány félve nyújtja át a receptet a patikában, majd mikor a tanár úr
kihajol az üvegfal nyílásán, hogy átadja a receptre felírt gyógyszereket, a
kislány arcát a kezébe temeti, és sikoltozik, hogy nem ő volt, szíve vadul
kalapál (8. bekezdés )
a tanártól kapott köhögés elleni cukorkát a nagyfőnök utasítására porrá
tiporják (9.bekezdés)
a gyerekek megnézik A csodálatos mag című filmet, mely egyik
szereplőjével, aki gonosz, azonosítják a tanárt (10. bekezdés)
megpillantják a tanárt, amint gyűjti a gyermekláncfüvet Jankóék legelőjén,
Jankó segít is neki, társul, de továbbra is bizalmatlanok vele szemben,
mert azt gondolják, hogy, amit a tanár gyűjt, az mérgező (11 –
13.bekezdés)
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Az író a szövegben bemutatja a multikulturális

élet közegét, a gyermekek nézőpontja és a
felnőttek világára való tekintettel.
Nevetséges a gyerekek félelme, amit kinagyít.
A gyerekek, amit nem ismernek, attól félnek,

s különféle meséket, történeteket találnak ki
fantáziavilágukban, olykor a valóságot
összetévesztve téves ismereteikkel. Idegen
számukra Géll tanár úr világa, személye.

Mi a különbség a novella és az
elbeszélés között?
novella

elbeszélés

Kevés szereplő,
rövidebb időintervallum,

Több szereplő
Lehet hosszabb

Rövidebb, cselekménye

egységes – egyenesvonalú
(bevezetés, bonyodalom,
kibontakozás, tetőpont,
megoldás)
A szereplőket röviden
mutatja, be, jellemzi
(leírás, beszéd), ábrázolja,
vannak benne leíró részek,
párbeszédek

időintervallum is
Hosszabb, cselekményében
több fordulat van, többszöri
helyzetváltozás, epizódok,
kitérők, előre- és
hátrautalások
A leíró részek
részletesebbek
Világképe: sokrétűbb és
összetettebb

Ajánlott irodalom
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