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E számunkkal már az Ünnepi Könyvhétre készülünk mi
is, mint így május közepén az egész magyar könyvszakma. A 83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok központi rendezvényeinek idén is a budapesti Vörösmarty tér a helyszíne június 7-étôl 11-éig,
az V. kerületi Önkormányzat végül engedélyezte a Váci utcának a Vörösmarty térbe torkolló szakaszán
könyvheti pavilonok állítását, így minden olyan lehet,
mint korábban, és emellett természetesen Budapest
más kerületeiben és az ország sok városában is lesznek
ebben az idôben ünnepi könyvheti rendezvények.
A könyv ünnepén a kortárs magyar irodalom a fôszereplô, ám a kiadók természetesen nagy számban idôzítik más mûfajban megjelenô
könyveiket is erre az alkalomra, és éppen ez az, amitôl gazdag és sokszínû ez a könyv- és
könyves sokadalom.
Spiró Györgynek az ünnepi alkalomra megjelenik három kötete is: Kerengô címû regénye
újra, drámáinak egy újabb kötete, és a Magtár címû esszékötete; a vele készített interjúban
beszél arról is, hogyan kapta a kötet a címét, mi az, amit tartalmaz, és mi az, amit nem…
Szônyei Tamás monumentális mûve, a Titkos írás az állambiztonsági szolgálatoknak az irodalom
területén 1956 és 1990 között kifejtett tevékenységét mutatja be, a vele készített interjúból két
besúgó nevét is megismerhetjük (a kötet középkorúnál idôsebb olvasóinak bizonyára visszavisszatérô lesz a „ráismerés” érzése, vagyis hogy most
egyes esetekben az van itt dokumentálva, amit annak ideKönyvhét-törzsasztal
jén pletykákban suttogtak: X. Y-nal vigyázni kell, mert „jea Hadik Kávéházban
lent”…). Aki felnôtt fejjel élte meg azokat az idôket, annak
(Budapest
XI.,Bartók Béla út 36.)
azért lehet érdekes a mû, mert olyat tudhat meg a korról,
Nyílt
szerkesztôségi
fogadóóra
amit akkoriban sejteni lehetett, de tudni nem, mindenki
2012.
június
14.,
17 óra
másnak pedig a történelmet, a kort segít megismerni…
A Szônyei Tamás kötetében feldolgozott idôszakból származó közismert legenda a pártállami kultúrpolitika meghatározó személyiségének, Aczél Györgynek a dedikált
könyvtára: pikáns irodalomtörténészi ábrándok közé tartozik feltárni, leírni hogy ki mindenki ajánlotta, és milyen szép
szavakkal mûvét a nagyhatalmú embernek. Ez hosszabb ideig alighanem csak vágyálom marad:
a legenda kiegészítô másik fele szerint a kutatások elôl „zárolták” az egyben megôrzött sok-sok
könyvet. Ezt csak amiatt bocsátottam elôre, mert egy másik jelentôs személyiség könyvtára viszont a neki dedikált könyvekkel fennmaradt, hozzáférhetô volt, és az errôl szóló kötet érdekes,
izgalmas tanulságos dokumentum-közlés: Gál Mihálynak a Németh László dedikált könyvtára alcímet viselô kötetére gondolok, amelyrôl részletes ismertetôt olvashatnak lapunkban, és amely
igazolja a tézist: a dedikálások is jelentôs információkat hordozhatnak.
Az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Kántor Lajos Konglomerát címû kötete, amelyben az erdélyi szellemi élet három – már nem élô – személyiségét, Szabédi Lászlót, Gaál Gábort és Szilágyi Domokost idézi meg képzeletbeli szemináriumi beszélgetésekre. Kántor Lajos beszélt a lapunknak arról, hogy a szemináriumokból a három személyiség filozófiája mellett egy valóságos Erdély-kép is kirajzolódik.
Lapzártánk után érkezett a hír: a Szegedi Tudományegyetem tanára, Barna Gábor vehette át a
Stephanus-díjat irodalom kategóriában a XX. Szent István Könyvhét nyitónapján. A vallási néprajz
tudósa Az Élô Rózsafüzér Társulata címû könyvérôl beszélt lapunknak.
Ahogyan nem tudtuk itt teljes gazdagságában bemutatni lapunk tartalmát, úgy nem tudja lapunk teljes gazdagságában bemutatni az ünnepi könyvheti kínálatot, de látogassák a rendezvényeket, találkozzanak az írókkal, mert az író „visszajelzésfüggô állat”, ahogy Lackfi János
mondta, akivel a Könyvhét LapNapon is találkozhatnak (ld. meghívónkat a 166. oldalon), Anamaria Pop, Szuba Jolanta, Sugár S. András és Kôrössi P. József társaságában. Hívjuk, várjuk
minden olvasónkat.
(A Szerk.)
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A holt szerzôk válaszolnak
Találkozás az utópiatagadó Spiró Györggyel
Három kötettel köszönti az Ünnepi Könyvhetet Spiró György. Újabb esszéfüzérrel, emellett egy régi
regénnyel jelentkezik, és folytatódik drámai mûveinek sorozata is.

– Milyen érzéssel olvasta újra a most megjelenô kiadás levonatában
elsô regényét, a Kerengôt?
– Különös élmény volt látni, hogy ennek a regénynek az alapján ember nem tudta volna megjósolni, mi lesz a jövôben a szerzôvel, fog-e
még egyáltalán írni, és ha igen, akkor miféléket. Elég rejtelmes pasas
volt az a huszonhét éves fiatalember.
– Milyen jövôt remélt ennek a „pasasnak”, miközben 1973-ban a Kerengôn dolgozott?
– Abban bíztam, hogy a regény megjelenése elindít a pályán. Akkor
már volt két elég jó drámám, de az idô tájt prózai mû kellett ahhoz,
hogy egy fiatal írót komolyan vegyenek. És valóban: a Kerengô után
szerzôként is elfogadtak a színházak. Azt a két elsô drámát azonban
máig nem mutatták be, bár megjelentek, és az egyikbôl hangjáték
született. A legközelebb 1980-ban voltam ahhoz, hogy színpadra
kerüljenek ezek a mûvek, két vidéki színház szerepeltette ôket a mûsortervében. De abban az évben máig rejtélyes okból majdnem az
összes magyar írót betiltották a színpadokon, még Tandori Dezsôt
is, aki soha nem politizált, és nem is a dráma volt az igazi mûfaja.
Szóltam akkor egy sor velem egykorú írónak, hogy tiltakoznunk kéne. Legyintettek: „á, úgysem lehet”. Így egymagam kértem levélben
az illetékes színházi osztályvezetôt, akit ismertem, mert megfordult
ilyen-olyan eseményeken, hogy magyarázza már meg, miért vagyunk betiltva. Õsszel kaptam meg a válaszát, hogy semmi gond ve-
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lünk, de addigra a színházak már új mûsortervet készítettek. Szônyei
Tamás állambiztonsági iratokat a nyilvánosság elé táró munkájában
találkoztam újból az illetékes elvtárs nevével, mint buzgón jelentô
ügynökével.
– Miért Magtár lett a címe az új esszékötetnek?
– A címadónak szánt esszé kimaradt a könyvbôl. Elôször 1990-ben
írtam meg, a hangütése kicsit Hamvas Bélára emlékeztetett, tehát
eltért a többitôl. Aztán addig-addig javítgattam, míg kiderült, hogy
nem lesz elég jó. De a címe az egész kötetre vonatkoztatva megmaradt. Ez többek szerint egy kicsit mezôgazdasági jellegû, de valójában találó, mert többségében olyan nagy mûvekrôl írok ezekben az
esszékben, amelyeket újra meg újra „le lehet aratni”.
– Magamnak azzal magyaráztam a címválasztást, hogy az írásokban
az életmûve gyökereit jelentô állomásokat is felidézi. Bada tanár úr
megkönnyezett irodalomóráit, a színházi pályáját megalapozó segédrendezôi megbízást Major Tamás mellett, néhány igazán kacagtató
részlettel, vagy az ókori drámákat, amelyekbôl a Feleségverseny címû regénye sarjadt.
– A poeta doctus fogalmát szembe szokták állítani a poeta natusszal. E szemlélet szerint vannak a született tehetségek, és vannak
azok, akik megtanulják a szakmát. Nekem az a tapasztalatom, hogy
senkinek sem árt megismerni az alapvetô fogásokat, mûvészi eljárásokat, és tisztelni a formát, mert súlyos emberi tapasztalatok rejle-
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nek ezek mögött. A tradíció továbbélését szolgálja, ha variáljuk a
korábban született mûveket, egyúttal eligazítanak a mindennapokban is. Nem olyan nagyon más a mi életünk, mint az ôseinké volt,
és nem árt, ha az ember szerényen viszonyul a saját korához és önmagához. Nem vagyunk kitüntetett helyen a világban. Elôttünk is
voltak, utánunk is lesznek; egy hosszú sorba tartozunk ebben. Remek dolog a rég holt szerzôktôl tanulni, párbeszédet folytatni velük.
Ha az ember jól teszi fel a kérdéseket, még válaszolnak is.
– Kilenc év értekezéseinek legjavát tartalmazza a Magtár. Korábbi
tanulmányköteteivel ellentétben szerepelnek a keletkezési dátumok. Miért?
– Máskor nem volt különös jelentôsége annak, hogy mikor írtam az
egybegyûjtött esszék darabjait. Az elmúlt kilenc évben azonban
annyi minden változott a politikai és a gazdasági életben, hogy fontos volt megjelölni, melyik évbôl származnak a gondolataim. Talán
érdekes, hogy már 2005-ben lehetett látni, amire csak 2012-ben
döbbenünk rá, sôt, korábban kicsit mélyebben és más oldalról lehetett közelíteni a kérdéshez.
– Minél inkább közeledünk napjainkhoz, annál súlyosabb következtetésekre jut mûvészet és politika összefüggéseirôl. Hogyan vetôdött fel
például, hogy a nacionalizmusnak a kultúra támogatására vonatkozó
hatásait elemezze?
– A nacionalizmus kétarcúsága foglalkoztatott. Mindössze kétszáz
éve, hogy létrejöttek az elsô olyan nemzetállamok, amelyek ezen az
eszmerendszeren alapulnak. A nacionalizmusnak vannak pozitív oldalai: ennek köszönhetjük a nemzeti kultúránkat, a nyelvújítást, és emiatt tudunk a hajlékonnyá, kifejezôvé tett magyar nyelven egymással
aránylag árnyalt beszélgetéseket folytatni. Ezek fantasztikus, és nemcsak az országot, de a világot is gazdagító eredmények. A negatív nacionalizmus hátrányai már a Napóleon hódító politikáját éltetôk körében is megmutatkoztak. A sovinizmus nemcsak kirekesztô, hanem
gyilkos és háborús. Normális nemzetállamban a nacionalizmus pozitív
és negatív vetülete dinamikus összhangban van. Ez az egyensúly
azonban meg tud bomlani, s ez Kelet-Európában elég gyakran elôfordul. A 20.–21. század és az utóbbi húsz év politikájából hiányolom a
pozitív nacionalizmust, amely a magyar kulturális értékek megóvását,
ápolását és létrejöttét támogatná. A negatív nacionalizmus a nemzeti
kultúrát nem építi, hanem rombolja. Ezt rosszul tolerálom.
– Mi az oka, hogy nem jutott el megoldási lehetôségek kereséséig, miközben több, robbanással fenyegetô jelenségét is elemzi a rendszerváltás óta eltelt idôszaknak: a jó viszony hiányát a szomszéd országokkal, a fiatalok kilátástalan
helyzetét?
– Legutoljára kamaszkoromban
volt utópisztikus a gondolkodásom. Furcsa talán, hogy ezt két
negatív utópia megírása után
mondom, de azok a regények játékosak, a magyar történelem
korábbi eseményeit variáltam
bennük a jövôre vetítve. Általában azonban megelégszem azzal, hogy a létezô folyamatokat
ábrázolom, és a kedvezôtlen tendenciák láttán kicsit kiabálok.
Ideologikus vagy politikus attitûd
helyett próbálok emberien gondolkodni, és arra figyelek, hogy
Spiró György
mit mûvelnek egymással a folytoMAGTÁR
nosan változó körülmények köMagvetô Kiadó
zött az emberek.
356 oldal, 3490 Ft
Mátraházi Zsuzsa

könyvrôl
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„Magánszorgalmú kutyák”
Szônyei Tamás a megfigyelt irodalomról
A Magyar Narancs újságírójaként ismert
Szônyei Tamás másodízben ásta bele magát
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának szerteágazó anyagába. Elôször
Nyilván tartottak címmel a hazai rockzene
megfigyelési ügyeit dolgozta fel, legutóbb
pedig ötévnyi kitartó munkával az irodalmi
élet III/III-as dokumentumait kutatta, ennek
nyomán született meg kétkötetes, kétezer
oldalas Titkos írása.
– Kell-e személyes indítóokot keresnünk
amögött, hogy mûfajt is váltva belevetette
magát a besúgókról és megfigyeltekrôl árulkodó állambiztonsági irathalmok közé?
– Egyedül az érdeklôdésem vezetett erre a
területre, még csak hivatásos történész,
végzett levéltáros sem vagyok. A Nyilván
tartottak megjelenése után egy irodalmár
ismerôsöm biztatására kezdtem bele az irodalmi élet hasonló módszerrel végzett, lehetô legátfogóbb vizsgálatába. Nem sokban különbözik ez a mûfaj az újságírástól:
itt is, ott is pontosnak kell lenni, a tényekre
hagyatkozni. Legfeljebb a szerkesztésmód
más, meg a terjedelem jóval nagyobb. De
én szívesen elbíbelôdöm mindenféle adatokkal, papírokkal, és fejben rakosgatom
ôket a megfelelô szöveghelyre.
– Kétezer oldalt fejben szerkesztett?
– Pontos vázlatot addig nem készíthettem,
amíg nem ismertem a rendelkezésre álló
anyagokat.
– Kinél kezdte a kutatást?
– Elôször a „Sárdi” fedônevû ügynök két vaskos kötetet kitevô dossziéját kértem ki. Amint
az a könyvem fedônév-feloldásaiból kiderül, ô
Sándor András volt, aki a Szerzôi Jogvédô Hivatalban dolgozott. Sokáig börtönben ült
1956 után, majd beszervezték. Tudtam, az ô
anyagában sok mindent megtalálok, mert
egy-egy korábban megjelent könyvben, folyóiratban már láttam részletet a jelentéseibôl.
Utána a párizsi Magyar Mûhelyt érintô részt
tanulmányoztam, és hogy szokjam a közeget,
szisztematikusan átrágtam magam a „Juhász
Lajos” fedônevû ügynök nyolckötetes dossziéján. Ôt, azaz Kristó Nagy Istvánt hihetetlen
tájékozottsága és lexikális tudása miatt alkalmazták a belügyben. Jelentései rengeteg szereplôt érintettek, akiknek az aktáit késôbb
igyekeztem kikeresni. Mert ez után már írónevek szerint haladtam.
– Nagyobb figyelmet szentelt az állambiztonság az irodalomnak, mint a könnyûzenének?
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– Nyilvánvaló volt, hogy több lesz az iratanyag, hiszen a kutatás kezdô dátumát
1956-ra tettem, a végpont pedig ugyanaz,
1990 maradt. Az irodalomról tudni lehetett,
hogy mivel komoly szerepet játszott a kultúrpolitikában, a belügyben is nagy mennyiségû iratanyag keletkezett róla. De akkora
tömegû dokumentumra nem számítottam,
amennyi a tervezett kettôrôl öt évre nyújtotta meg a munkát.
– Másként viszonyultak a megbízók az írókhoz, mint a zenészekhez?
– Lényegében nem, mert a feladat bármely
területen arra irányult, hogy mi történik a
társadalom egyes rétegeiben, mit gondolnak
neves vagy nem neves emberek. Az információkból pedig megtudták, hogy a szocialista
rend védelmében meg kell-e akadályozni valamilyen cselekményt. A megismerés és a
megakadályozás módszerei minden területen azonosak voltak. Talán annyi a különbség, hogy az irodalmi élettel foglalkozó hálózati személyek között sokkal több nagy mûveltségû, jó íráskészséggel rendelkezô, kvalifikált értelmiségi dolgozott. A belügynek így
könnyebb dolga volt, mert pontos elemzéseket és árnyalt információkat kaptak.
– A jó tollforgatók ilyen alapon néhány rafinált szóvirággal akár ki is bújhattak a jelentéstételi kötelezettség alól.
– Ez is elôfordulhatott, meg a munka elszabotálása is, de a hálózati személyek nemegyszer túlteljesítették a feladatukat, úgy
tettek, ahogy az Illyés megírta „magánszorgalmú kutyák”. Mindenféle beszervezési
módszer elôfordult a kôkemény megzsarolástól addig a taktikáig, hogy olyan szituációt teremtettek, amelyben az illetô önként
fölajánlja a szolgálatait. Emögött kisebb-nagyobb stiklik, problémák, elintézendô ügyek

húzódhattak meg; kecsegtetésként pedig elhangozhatott útlevél kiadása, vámkihágások
elsimítása, publikációs lehetôségek felcsillantása, esetleg esély egy szerkesztôi állásra.
– Nyilatkozta, hogy feltételezése szerint az
irodalom területére vonatkozó, valaha létezett
állambiztonsági iratok nagyjából feléhez jutott
hozzá. Az 1980 elôtti vagy az az utáni idôszak
anyagában talált nagyobb hiátusokat?
– Már kicsit bánom, hogy belementem ebbe a számháborúba, mert amit nem láttam,
annak a mennyiségérôl nemigen nyilatkozhatom. De az arányokat illetôen inkább a
’70–’80-as évek kutatásai során érzékeltem,
hogy jó néhány dolog hiányzik. Bizonyos
dokumentumokban szerepel, hogy az adott
jelentést elhelyezték a célszemély saját,
úgynevezett „F”-dossziéjában is, amely elméletileg az illetôvel kapcsolatos minden
anyagot tartalmazott, de ilyen „F”-dossziéval nem találkoztam, még a hosszú idôn át
megfigyelt Balaskó Jenô, az általuk „Kopasz”-nak becézett Eörsi István, vagy Mészöly Miklós esetében sem, akire célszemélyként a „Kutyás” fedônevet aggatták.
Feltételezésem szerint megsemmisítették
ezeket, amivel meggátolni nem tudták, de
legalább megnehezítették, elaprózták a késôbbi kutatók munkáját.
– Hogyan javasolja olvasni a számtalan nevet, gubancos kapcsolatokat és történeteket
feltáró Titkos írást?
– Mindenekelôtt kondizzunk: egyenként
másfél kilós kötetekrôl van szó. A szellemi
és fizikai felkészülés után azt tartom jónak,
ha valakinek van hozzá türelme, hogy folyamatosan olvassa a könyvet. De annak a dolgát is igyekeztem megkönnyíteni a lábjegyzetekkel és a fejezetek közötti utalásokkal,
aki a névjegyzék csábítására valódi és fedônevek vagy a számára érdekesebbnek ígérkezô történetek szerint, a kronológiának
fittyet hányva kíván haladni.
Mátraházi Zsuzsa

könyvrôl
Szônyei Tamás
TITKOS ÍRÁS 1–2.
Állambiztonsági
szolgálat és irodalmi
élet 1956–1990
Noran Kiadó, 2248 oldal, 9999 Ft
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„Az ember nemcsak a természetet
igázza le, hanem az embertársait is”
– Harald Voetmann
Harald Voetmann dán író a Typotex Kiadó
jóvoltából jelentkezett elsô kötetével a magyar piacon, a regény a Plinius szerint a világ címet viseli. A mû nem hagyományos
nyomvonalon halad: töredékes monológok
sorozatából áll, melyek idôsebb és ifjabb Plinius szájából „hangzanak el”, valamint idézetekbôl idôsebb Plinius Naturalis Historia
címû mûvébôl. A szerzôvel magyarországi
látogatása során beszélgettünk.
– A nálunk napvilágot látó könyvén kívül számos
mû szerzôje. Legutoljára melyik jelent meg?
– Az utolsó regényem Koppenhágában játszódik, az úgynevezett „húsvárosban”,
amely városrész ma már nem létezik. Az
épületek természetesen állnak, de a funkciójukat már nem töltik be. Valaha itt voltak a
mészárszékek, a hentesek. A könyvben úgy
ábrázolom, mintha még ma is mûködne ez
a negyed. Egy olyan mûhelyben játszódik,
ahol a zsírt olvasztják ki, és szappant készítenek belôle. A két fôszereplô állandóan ugrál az idôben, hol a huszadik század elején
vagyunk, hol a jelenben.
– És a többi mûve?
– Az elsô három könyvem novelláskötet, de
már ekkor is különbözô típusú szövegeket
próbáltam létrehozni, mert nagyon szeretek
kísérletezgetni a különbözô mûfajokkal.
Nem vagyok híve a ma elég népszerû minimalizmusnak, ahol mindent lecsupaszítanak, nyelvileg és formailag egyaránt. Én kísérletezni próbálok.
– A forma ebben a könyvben is nagy hangsúlyt kap, hiszen akár monológfolyamnak is
nevezhetô. Ez is egy kísérlet?
– Ezek a monológok egymással dialógusban
állnak. A regény írásakor foglalkoztatott az
antik tragédiák szerkezete, és azt szerettem
volna érzékeltetni, hogy a statikus monológdarabok szemben állnak a cselekvést
hordozó drámai tragédiaelemekkel.
– Amelyek nem a könyvben szerepelnek?
– Tulajdonképpen egyetértek, nincsenek
benne drámai részek. De van egy külsô történés, Dioklész története, amely a kötet végére drámaivá válik. De csak külsô események révén, látensen van jelen a drámaiság.
– Mi az eredeti címe a regénynek?
– Éberség, ébrenlét, alvászavar, álmatlanság
– ami arra utal, hogy Plinius nem tud alud-
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ni, miközben ez tudatos döntés is, hiszen ô
nem is akar aludni, sajnálja az idôt az alvásra. E kettôsséget fejezi ki a cím.
– Korábban említette, hogy Strindberg tett
önre nagy hatást. Még kit tudna említeni?
– Petronius és Apuleus, akik közül az elsôt
dánra fordítottam. Ôk inspiráltak erre a változatosság utáni vágyra, hiszen ôk a különbözô mûfajokat virtuózan alkalmazzák, és
tudnak az egyik pillanatról a másikra váltani
a szomorúság és a humor között. Tetszik
nekem, hogy messze vannak a jelenleg oly
népszerû minimalizmustól. Tulajdonképpen
sok, Dániában minimalistának nevezett mûvet én magam nem tartok annak, miközben
a minimalizmust a dán kritikában szitokszóként is használják.
– A minimalizmus ekkora divat Dániában?
– A kilencvenes években volt rettenetesen
divatos, és most újra reneszánszát éli.
– Pliniust is fordította, ugye?
– Igen, egy válogatáskötet számára fordítottam a Naturalis Historia egyes részeit.
– Sokat foglalkozott Plinius korával is?
– Az ismeretek Pliniusról, mivel klasszika-filológus vagyok, már a rendelkezésemre álltak, nem kellett külön utánaolvasnom a témának. Viszont magával a korral elég sokat
foglalkoztam. Olaszországba utaztam, próbáltam bejárni a helyszíneket.
– Merôben más az a kép, amely az ön könyvébôl tárul elénk, mint amelyet általában dédelgetünk magunkban az ókorról. Volt önben

ilyen szándék, hogy felnyissa a szemünket,
és teljes valójában, a maga brutalitásában
ábrázolja a kort?
– Abszolút. Emellett a mai kor és az antik világ között hasonlóságra szerettem volna felhívni a figyelmet. Az antik világot nagyon természetközelinek látjuk, másrészt rettentôen
idealizáljuk. Persze azért az emlegetett brutalitással nem csupán az én könyvemben lehet
találkozni, ha valaki ezzel a témával foglalkozik, szembesül a kor nyerseségével. A mai világot is ez a kettôsség jellemzi, hogy rettentô
civilizált képünk van magunkról, amely azért
nem teljesen egyezik a valósággal.
– Ezért ennyire hangsúlyos a szexualitás a
regényben, mindezt megerôsítendô?
– Igen. Hogy a szexualitás ekkora hangsúllyal szerepel a regényben, Plinius viszonyából fakad a szexualitáshoz, amelyet a
természetszemléletébôl lehet megérteni. A
természetfelfogása összefügg az emberszemléletével, szerinte az egyik embernek
joga van leigázni a másik embert, uralkodni
rajta, éppen úgy, ahogy a természetet is. Az
ember nemcsak a természetet igázza le, hanem az embertársait is.
– Miért épp Pliniust emelte regénye középpontjába? Kétségtelen persze, hogy érdekes figura.
– A könyvben szerepel, hogy hibái vagy bûnei ellenére milyen csodás dolgokban vett
részt. Viszont akkoriban nem léteztek olyan
jelentôs személyek, akiknek ne tapadt volna
vér a kezükhöz. Tehát valósághûen ábrázolom ôt. Amikor pedig a szenvedését mutatom be, ahogy az egész világot, a létezést
viseli, az együttérzést is ébreszt, miközben ô
maga is együttérez a szenvedô emberiséggel. Ezt teszi ôt emberivé.
Köszönjük a kötet fordítójának, Soós Anitának
az interjú elkészítésében nyújtott segítségét.
Jolsvai Júlia

könyvrôl
Harald Voetmann
PLINIUS SZERINT
A VILÁG
Typotex Kiadó
152 oldal, 2500 Ft
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Az Élô rózsafüzér társulata
Barna Gábor Stephanus-díjat kapott
Barna Gábor néprajztudós, a Szegedi Tudományegyetem tanára kapta idén a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány elismerését, a Stephanus-díjat irodalom kategóriában.
– Mikor és milyen indíttatásból kezdett bele
Az Élô Rózsafüzér Társulat történetének kutatásába? Az is érdekelne, mikor fordult az
érdeklôdése a vallás felé?
– Az 1980-as évektôl kezdve már foglalkoztatott a kérdés, hogy a vallási egyesületek
betiltása és a vallásosság erôs erodálódása,
elnôiesedése és elöregedése ellenére, amit a
szocializmus egyház- és vallásellenes intézkedései (is) elôidéztek, miért él még a rózsafüzér imádság és -társulat? Ez volt az elsô,
még kevéssé strukturált kérdésfelvetésem. A
konkrét kutatásokat szülôvárosom, Kunszentmárton 1851 és 1940 között vezetett
élô rózsafüzér társulati jegyzôkönyvének
elemzésével kezdtem meg. A kutatásra OTKA-támogatást kaptam, s 1998-ban egy forráskiadványban, magyar és angol nyelvû
elemzéssel megjelentettem a jegyzôkönyvet.
– Milyen intelmeket sajátított el Bálint Sándortól és Pásztor Lajostól, akiknek az emlékére ajánlja a könyvet?
– Pásztor Lajos A magyarság vallásos élete a
Jagellók korában címû, 1940-ben kiadott
könyvében a késô középkor magyarországi
vallási társulatait dolgozta fel. Máig nem talált folytatóra és követôre. Vele csupán egyszer, az 1996-os római Hungarológiai Kongresszuson találkoztam, amikor volt latinprofesszorom, Borzsák István bemutatott neki.
Bálint Sándorral azonban élete utolsó éveiben szoros kapcsolatom alakult ki. Ennek hatására dôlt el, hogy az ô munkáját szeretném
folytatni, ha csak lehet, Szegeden. Ô már az
1930-as évektôl hangsúlyozta a népi-paraszti vallásosság közösségi jellegét. Több tanulmányában is említ vallási társulatokat, 1974ben pedig egy néprajzi vándorgyûlés anyagában röviden publikált róluk. A nagyszerû kutatók hatása a problémakör összetett, sok
szempontú vizsgálatára ösztönzött.
– Hogyan épülnek egymásra a fejezetek?
– A csoportszervezôdés, a vallási csoportszervezôdés általános kérdéseinek, a magam kutatási és értelmezési kereteinek kialakítása után, illetve során áttekintem a vallási
társulatok európai kutatástörténetét, ezen
belül is a rózsafüzér-társulatok vizsgálatát.
Legrészletesebben természetesen az 1826-
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ban Lyonban megalakult Élô Rózsafüzér
Egyesület létrejöttével, magyarországi megjelenésével, elterjedésével (1840-es évek),
egyesületi életével, sajtójával, áhítataival
foglalkozom. Ez a rózsafüzér, avagy szentolvasó végzésének egy sajátos, kisebb csoportokra bontott, az egyéni és a közösségi vallásgyakorlást ideálisan ötvözô testületi formája. Gazdag csoportkultúrát hozott létre.
– Ön szerint a vallási csoportszervezôdéseknek mi a „titka”, ami miatt akár évszázadokon keresztül fent tud maradni egy-egy
társulat?
– Az alap az egyénnek az Istenhez fûzôdô viszonya, aminek tükrében önmagához és
embertársaihoz való kapcsolatát is átgondolja. Ez Jézus szavaiból is biztatást nyer:
„ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az
én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté
18,20). Ha idôrôl idôre meg tud újulni, azaz
megtalálja a kor kihívásainak megfelelô válaszokat, akkor a társulat vonzereje megmarad. A rózsafüzér pedig idôrôl idôre megújult. Legutóbb 2002-ben II. János Pál pápa
rendelte el az imádságnak új formáját, aminek magyar gyökerei is vannak, s hihetetlen
gyorsasággal népszerûvé vált. A rózsafüzér
esetében ehhez járul még, hogy az imádság
nagyon könnyen végezhetô, bárki, öreg és
fiatal, gazdag és szegény, férfi és nô, egészséges és beteg tagja lehet a társulatnak, azaz demokratikus is. A tagság révén megvalósul egy valóságos és imaginárius kapcsolatháló, amire fôleg az idôsödô embereknek
van szüksége. Ez ôt embertársaihoz és Istenhez kapcsolja. A társulati imaélet pedig a remény biztonságát nyújtja neki: mindig lesznek, akik imádkoznak lelki üdvéért.

– Figyelemre méltó például a pápák rózsafüzérrôl alkotott véleményének összefoglalása.
Milyen képet mutat ez összefüggéseiben, hogyan változott évszázadok során a rózsafüzérhez való viszony?
– A rózsafüzér a bibliai zsoltárok mintájára alakult, 150 Üdvözlégy Máriát, tizedenként egy-egy Miatyánkot, valamint a Hiszekegyet tartalmazza. Az imákhoz fûzött
ún. örvendetes, világosságos, fájdalmas és
dicsôséges titkok Jézus életének Máriához
kötôdô eseményeit beszélik el. Aki mindezt végigimádkozza, az átelmélkedi az
üdvtörténet egészét. A 15. századtól foglalkoznak a pápák a rózsafüzérrel, az imahalmozásnak ezzel a sajátos formájával.
„Rózsafüzéres” pápának mondhatjuk V.
Piust, aki elrendelte a mai Rózsafüzér Királynéja ünnepének elsô formáját, de különösen XIII. Leó pápát, aki számos intézkedést hozott a rózsafüzérrel kapcsolatban. A népi jámborság és liturgia direktóriuma (2001) a rózsafüzért bibliai ihletésû
eszköznek tekinti.
– Melyik fejezet, témakör igényelte a legalaposabb kutatást? Melyik az, amelyik leginkább tükrözi a kutatási szándékait?
– Legnehezebb volt a 19–20. századi társulati iratok megkeresése, megtalálása, hiszen
ezeket legritkább esetben helyezték el plébániai, egyházi levéltárakban. Így nem volt
könnyû a társulatok mindennapi életének,
ünnepeinek rekonstruálása. Kollégáim, hallgatóim a mai társulati élet kutatásában sokat segítettek. A kutatást nemzetközi
összehasonlításban végeztem, a magyar
adatokat igyekeztem közép-európai összefüggésrendszerbe helyezni. A horvát rózsafüzér-társulatokról például egy horvátországi alapkutatás után én írtam meg az elsô
modern összefoglalást.
Illényi Mária

könyvrôl
Barna Gábor
AZ ÉLÔ RÓZSAFÜZÉR
TÁRSULATA
Imádság és imaközösség a 19–21.
századi vallási kultúrában
Szent István Társulat
468 oldal, 3900 Ft
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Kairosz Kiadó ajánlata
Bogár László
GLOBALOBÜNTIBEN
…és mégis élünk-sorozat 12.
380 oldal, 3300 Ft
Az adósság- és hitelminôsítô
intézetek elôször figyelmeztetik,
majd fegyelmezik azokat az
országokat, amelyek valamilyen
módon megsértik a globális
hatalmi rendszer szabályait.
A szerzô azt vizsgája, hogy mely
országok, milyen okból kerülnek
a „globalofogdába”?
Forgács József
A PÁRKAPCSOLATOK
PSZICHOLÓGIÁJA
448 oldal, 4200 Ft
Az ember természeténél fogva
társas lény. Rengeteg energiát
fektetünk a sikeres kapcsolatok
kialakításába és fenntartásába.
A kötet írásai nagy segítséget
jelenthetnek mindenkinek,
szakembereknek és laikusoknak,
akit érdekel az emberi kapcsolatok
finom bonyolultsága.
Orczy Emma
AZ OKOS PIMPERNEL
320 oldal, 3200 Ft
Az Angliában élô magyar bárónô
világhíres regényhôsét, Sir Percy

Blakeney-t piperkôc, kissé lusta
arisztokrataként ismeri a világ,
ám ô titokban nem más, mint az
életét a francia nemesek
érdekében naponta kockáztató
Vörös Pimpernel.
Nemeshegyi Péter
MOZART
Isten szeretetének muzsikusa
140 oldal, CD-melléklettel,
3200 Ft
A négy évtizedes missziója után
Japánból hazatért jezsuita
szerzetes hazai hallgatóságának
is elôadta - kiadónk pedig
kötetbe szerkesztette -lélekemelô
elemzéseit Mozart muzsikájáról.
A kötetet kísérô CD-n kitûnô
elôadómûvészek briliáns elôadása
hallható.
Fésûs Éva
CSUPAFÜL
174 oldal, 2500 Ft
A nagy sikerû, alsó tagozatban
olvasókönyvként is használt
mesekönyv új rajzokkal jelenik
meg a gödöllôi iparmûvész,
Szekeres Erzsébet jóvoltából,
akit már ismerhetünk más Fésûs
Éva-könyvek és a Benedek Elekmesekönyv illusztrátoraként.

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

gyermek, ifjúsági

Játék, ismeretszerzés és kikapcsolódás könyvvel
Elsôsorban játék,
szórakozás
A Hallgasd meg a hangomat!
sorozat egyik kötetének oldalain 8 állat (kutya, macska, ló,
egér, stb.) élethû ábráját láthatjuk. A könyv jobb oldalán
egymás alatt a belül megszemlélt állatok sorakoznak. Ha ezeket a képeket
megnyomjuk, az állatok
megszólalnak. A legkisebbeknek nagyszerû szórakozást kínál az ábrák és a
modulok szolgáltatta Állathangok. A másik kötet Érdekes hangokat ígér: óráét, autóét, vonatét, telefonét, stb. (Fordította Rusznák György.)
Deák Dorka Minden napra 1 kérdés c.
könyvecskéje „ötletgyûjtemény szülôknek
4–8 éves korú gyermekük intellektuális
fejlesztéséhez.” Január 1-tôl december
31-ig összesen 366 kérdést tehetünk fel
gyermekeinek. (Ez az év szökôév!) A
könyv szándéka szerint gondolatindító;
mirôl beszélgessünk a családban. A szülôk témákhoz jutnak, a gyerekekben
újabb és újabb kérdések fogalmazódnak
meg. A borítón rövid útmutató található
a kiadvány használatához. Vannak egyszerû kérdések, és vannak, amelyek bôvebb kifejtést is megérnek.
Két újabb kötettel bôvült a Rajziskola
gyerekeknek sorozat. Minden egyes rajzolókönyv elsôként társasjátékot kínál,
majd a kellékek
felsorolásával
folytatódik. „A
motívumok
egyszerû alapformákból épülnek fel, és négy
lépésben könnyen lerajzolha-
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illusztrált szótár
az angol nyelvvel most ismerkedô kisgyerekeknek (de a
szókincsüket
bôvíteni akaróknak is). Tehát megtanít a
szótár használatára. Alapszókincshez juttat, s a
könyvben szereplô szóanyagot anyanyelvû tolmácsolásban hallhatjuk
a CD-melléktelen, a helyes kiejtés elsajátítása
biztosított. Vannak benne feladatok is.
tók.” Nem természethûen kell rajzolniuk
a gyerekeknek, hanem ahogy átélik a dolgokat – figyelmeztet Corina Beurenmeister Rajzolj szirénázó autót! c. kötetében.
A képek révén megismerhetôk a rendôrség, a tûzoltóság és a mentôk feladatai is.
(Magyar szöveg: Crow Zsófia Klára.) A Tina Börli – Mareike Ahlborn szerzôpáros
Gyere velünk a lovagvárba! c. kötetének
képei alapján történeteket mesélhetnek a
felnôttek a gyerekeknek arról, milyen volt
az élet, amikor még voltak várak. (Magyar
szöveg: Szaszákné Sebôk Viola.)
Játékos, vidám könyv Beatrice Veillon A
Hipphopp család kikapcsolódik c., négy
fejezetre osztott munkája. A vidám képeken meg kell keresni Hipphopp urat és feleségét, két gyermeküket, meg Fürge kutyát. A helyszínek: park, állatkert, óvoda, utca,
könyvtár,
uszoda,
stb.
(Fordította Fenyvesi Vivien.)
Az 1000 szó
angolul színesen

Versek, mesék,
gyerektörténetek
Beney Zsuzsa Cérnahangra c. kötetének 27
versében évszakokról, napszakokról, a természeti világ jelenségeirôl ugyanúgy találunk kivételesen szép, lírai hangot megütô
verseket, mint tündérekrôl. De megszólalnak és megszólíttatnak gyerekek. S aligha
van bensôségesebb vers anya és gyermeke
kapcsolatáról, mint a Hogyan vártalak?
Reich Károly pompás rajzai könnyed vonalakkal és derûs színekkel jelenítik meg ezt a
rendkívül igényes versvilágot.
Az év minden napjára kínál egy rövid
mesét, vagy napokra elosztva hosszabbat
a 365 mese a nagyitól c. kötet, amelynek
illusztrációját Juan López Ramón készítette. Vannak közöttük ismert mesék is (átdolgozott változatban), de nagyobbrészt
ismeretlenek alkotják az antológia változatos anyagát. (Fordította: Mayer Márta,
Klebercz Orsolya.)
Az Állatos mesék c. kötet 20 mesét tartalmaz, ezek egy része – más változatban – ismert: Az aranyhal, A hamelni patkányfogó,
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A brémai muzsikusok, A
csizmás kandúr, Piroska és
a farkas, de Bambi meg A
tücsök és a hangya címû
meseregény, illetve verses
mese feldolgozása is megtalálható benne, csakúgy,
mint Juan Ramón Jiménez
egyik regényhôsének, Plateronak, a kis csacsinak
egyik kalandja.
Gárdonyi Géza Egérvadászat c. kötete
kivételesen gazdag válogatást nyújt az
író kicsiknek szóló írásaiból. Ezek között
sok a vidám állatmese, de akad gyerekekrôl szóló sokféle történet is, valamint históriás, adomaszerû elbeszélés: Nagy Lajos, Mátyás király korából, törökön és labancon kifogó, késôbb a 48-as hôsökrôl.
Kass János jellegzetes, részben színes rajzai nagyban hozzájárulnak a kötet igényes kiviteléhez.
Kányádi Sándor ma talán legismertebb,
legnépszerûbb költônk, aki gyermekirodalmunkat is számos mûvel gazdagította.
Virágon vett vitéz c. prózakötetének fôszereplôje egy (erdélyi) kisfiú, aki a való
(iskolás, tévés, stb.) világban él, és ez az ismerkedés sok szép, felemelô, tanulságos,
vidám és szomorú élményt jelent neki. De
becsülete van itt a mesének is: csodás dolgok történnek! Pl. beszélget a tengerrel,
az ibolyával, a nappal, az esztendôvel. A
történetfüzér illusztrátora, Keresztes Dóra
részben a gyermekrajzok groteszkségét
mímeli színes képein.
Majoros Nóra kis könyvében (Már tudok
olvasni sorozat) 3x1 családról mesél a 9
éves Pálmai Panka, azaz Bruni, ami bonyolult családi helyzetre utal. Úgyhogy neki 3
rajzlap kell, hogy le tudja rajzolni a „szûk
családot”. A kislány mesél a családjáról,
különféle kalandjaikról, Mokka kutya elkóborlásáról, a Heôke nevû szörnyrôl, egy
Mákostészta nevû tengerimalacról, és arról, hogy színésznô szeretne lenni. Bruni
természetes, jópofa elôadásmódjához, a
szerzô alapvetôen vidám, szórakoztató mai
történetéhez Rubik Anna készített hangulatos illusztrációt.
Prágai Tamás Vadállatok a kabátzsebben
c. kötetében a gonosz afrikai varázsló jó
pénzért (?) elad olyan területeket, amelyeken állatok – víziló, oroszlán, elefánt, stb.
– élnek. Mivel az élôhelyük csökken, maguk az állatok is kicsik lesznek, s végül elmenekülnek. Hol bukkannak fel újra? Hát
nálunk, ahol egy Inci nevû kislány és egy
Csongor nevû kisfiú veszi pártfogásba
ôket. A Kôszeghy Csilla illusztrálta történet szerzôjével lapunk 131. oldalán olvasható érdekes beszélgetés.
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A természet és a tudomány
világában
Az afrikai elefánttal kezdôdik és a zsiráffal
végzôdik az állatok betûrendes mutatója abban a színpompásan és pontosan illusztrált
kötetben, amelynek címe 1000 érdekesség az
állatokról. De nem csak ma élô állatokról olvashatunk benne: dinoszauruszokról és más
kihalt élôlényekrôl is szerezhetünk fontos,
sokszor meghökkentô ismereteket a rövid ismertetôkbôl. A kötet elsô részének fejezetcímei: Ôsállatok, Emlôsök, Madarak, Vízi élôlények, Hüllôk, Kétéltûek, Rovarok és pókok
(14–273. old.) A második rész Egy dínómániás naplójával indul, és a fô fejezetek után arról is képet kapunk, hogyan dolgoznak az ôslénykutatók, illetve pl. képregényben, filmen,
tv-sorozatban, számítógépes játékban mikor,
kik és hogyan dolgozták fel ezt a fantasztikus
világot. (Fordította Rusznák György.)
A gépészmérnök szerzô, Jochen Seifert
Traktorok, kamionok, buldózerek c. munkája a haszongépjármûvekkel ismertet meg
bennünket. Teherautókkal, építôipari munkagépekkel, traktorokkal szinte mindennap
találkozunk. De szó esik ebben a remek fotókkal illusztrált könyvben pénzszállító autókról, traktor vontatta munkagépekrôl, az
erdô- és mezôgépekrôl is. Ellátogatunk egy
teherautógyárba, olvashatunk a kamionosok munkájáról, és külön fejezet szól a magyar traktorokról. Az Unimogról itt csak
annyit: ezt a sokoldalú jármûvet szinte mindenütt lehet alkalmazni. (Illusztrálta Eberhard Reimann. Fordította Varga Csaba.)
A Mi micsoda junior sorozat 20. kötetében,
Sabine Schuck és Dirk Hennig munkájában

ilyen kérdésekre kapunk
választ: Milyen mély a
tenger? Kik kutatják a
tengereket? Hogyan befolyásolja a tenger az éghajlatot? Hogyan hasznosítja az ember a tengert?
Hogyan óvhatjuk mi a
tengereket? Mivel a Föld
felszínét jó részben tengervíz borítja, fontos kérdések ezek. Az ismertetôkön kívül a kérdések,
a rejtvények is értékékes, érdekes információkat tartalmaznak. A felhajtható kukucskálók
és a színes ábrák teszik igazán élvezetessé e
könyvet. (Fordította Rónaszegi Éva.)

Kísérletezés, egyben
tanulás is
A Barangolás a természet világában „egy olyan
sorozat elsô kötete, amely gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt közel hozza a tudományos
felfedezések világát, és felkelti az igényt az alapvetô törvényszerûségek megismerésére” – olvashatjuk a Bristol Egyetemen zoológiát és botanikát tanult angol szerzô, David Burnie munkájának ismertetôjében. A könyv mûfajának lényegét az alcím árulja el: „Lebilincselô kísérletek, amelyek feltárják a természet titkait”. Vagyis otthon, a „házi laboratóriumban” is könnyen
és biztonságosan elvégezhetô kísérletek gyûjteménye ez a rendkívül gondosan tervezett és
szerkesztett, gyönyörûen illusztrált kötet. A kísérletekhez könnyen beszerezhetô anyagok és
eszközök kellenek. A kísérletekbôl persze tanulni lehet, munkálkodva, tevékenykedve talán
jobban is, mint ha csak leírást olvasnánk. A valóban szórakoztatva tanító kiadvány fejezetei a
következôk: Pillantás az életre (Mitôl élôk az élôlények?; Evolúció és Ökológia), A növények és a
gombák világa, Élet a vízben, Rovarok és más
gerinctelenek, Madarak, Hüllôk, Emlôsök. (Fordította Ortmanné Ajkai Adrienne.)
A sorozat második kötetének szerzôje, Judith
Hann tudományos szakíró és a BBC tv-társaság
egyik mûsorvezetôje. Barangolás a tudományok világában c. munkája a természettudományok titkait feltáró, lebilincselô kísérletek
gyûjteménye. A fejezetcímek: Az
anyagok világa, Energia, erô és
mozgás, A fény és a hang, A levegô és a víz, Elektromosság és mágnesesség, Elektronika és számítástechnika. Nem kevesebbet kínál e
könyv, mint a világegyetem mûködési elveinek megismerését, miközben a kísérlet elvégzése során
átéli a gyermek (egy felnôttel
együtt!) a felfedezés izgalmát. Lapozzuk fel tetszôleges helyen a
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könyvet! A 24–25. oldalon a gázokról olvashatunk rövid ismertetôt, majd a molekulák mozgását ismerteti a szerzô, illetve a diffúzió megfigyelését írja le. A kísérlet a gázok térfogatával
kapcsolatos: a gázok láthatatlan részecskéi távolabb vannak egymástól, több helyet foglalnak el, mint az azonos tömegû folyékony és
szilárd anyagéi. A szükséges anyagok és eszközök: ecet, nátrium-hidrogén-karbonát (szódabikarbóna), léggömb, kanál, tölcsér, szûk nyakú üveg. A leírás és a képsor azt ábrázolja, hogyan fújódik fel a lufi, miközben az ecet és a
szóda érintkezésébôl szén-dioxidgáz képzôdik.
A Felfedezôk rovat szereplôje: Robert Boyle
17. századi ír tudós. E kötet végén, csakúgy,
mint az elôzôén, kislexikon áll, és tárgymutató
teszi könnyen kezelhetôvé. (Fordította dr. Molnár Katalin és dr. Molnár Zsuzsanna.)

Regények a múltból
és a máról
Emilio Salgari (1862–1911) A fekete kalóz c.
regényének pergô, izgalmas cselekménye a
17. végén játszódik. Ahogy a fordító, Majtényi
Zoltán utószavában olvashatjuk: „A spanyol
gyarmatosítók ellen küzdô tengeri farkasok
csatáinak történelmi hátterében a cselekmény
egy olasz lovagnak (…) romantikus alakja köré fonódik. Ez a hôs lelkû nemesúr azért adta
kalózkodásra a fejét, hogy bosszút álljon családja becsületéért, a porba tiport becsület, a
megalázott és kigúnyolt igazság bajnokaként.” A Fekete Kalóz tehát nem afféle közönséges tengeri haramia, hanem jó megjelenésû férfi, talpig úriember, akinek már mindhárom fivére áldozatul esett esküdt ellenfelükkel, a hitszegô Van Gulddal folytatott kíméletlen harcnak. A vérszomjas flamand herceg a
gyarmatosító spanyolok szolgálatába állt züllött áruló. E kötetet (és négy részbôl álló folytatását) elsô megjelenése, 1898 óta fiatalok
millió izgulták végig; bizonyítja és biztosítja a
kalóztörténetek töretlen népszerûségét. (Több
film is készült belôle.) Természetesen a szerelmi szál sem hiányzik belôle. Hogy a végzet
vagy a boldogság vár a Fekete Kalózra, itt még
nem derül ki. Salgarinak a Karib-tengeren és
Dél-Amerika veszélyes dzsungelében játszódó
regénye számos érdekes információval szolgá-
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ló útelírás is, akár példaképének, Vernének
munkái. (Illusztrálta Cserkuti Dávid.)
Kertész Erzsébet életmûsorozata legújabb
darabjának címszereplôje a 19. század elsô fele magyar vándorszínészetének híres tragikája,
Kántorné Engelhardt Anna. Ô volt Az elsô
Gertrudis, amikor (az egykori mûkedvelô színész) Katona József 18 évvel korábban írt drámáját 1833. február 15-én Kassán bemutatták. (Jegyezzük meg, az ôsbemutatóra a szerzô tragikusan korai halála után került
sor.) A darabban fellépett, Melindát
játszotta az a Déryné Széppataki Róza, akibe Katona reménytelenül szerelmes volt, továbbá Megyeri Károly,
Egressy Gábor. Ôk (és még számos
ismert – pl. Laborfalvi Róza, Schodelné – és kevésbé ismert mûvész) megjelennek e regény lapjain is, amely
„eleven tablót fest a reformkori színészvilágról is.” A hiteles, roppantul
érdekes cselekmény középpontjában
egy nagy színésznô megrendítô sorsa áll, aki
játszik a Várszínházban, amikor a magyar színészek állandó helyhez jutnak Budán, de már
nem lett tagja az elsô Pesti Magyar Színháznak, amelybôl késôbb a Nemzeti Színház kinôtt. De Kántornénak, ennek a kemény természetû, büszke nônek nemcsak mûvészként jutott nehéz élet, egy súlyos személyes titkot is
hordoznia kellett élete végéig.
Fiatal finn írónô, Siri Kolu debütált nálunk Mi,
banditáék c. regényével, amellyel 2009-ben hazájában elnyerte a Finlandia ifjúsági díjat. Az a
10 év feletti magyar olvasó, aki Szakonyi Csilla
fordításában megismerkedik a Bandita család
illetve az elrabolt Vilja Vainisto történetével,
egész biztosan egyetért a finn zsûri döntésével.
„Június második hetében raboltak el. Örülök,
hogy elraboltak. A nyár már úgyis romokban
hevert” – jegyzi be Vilja rózsaszín naplójába,
amely az egyetlen tárgy, amit a támadáskor
magával vitt. Aztán ebbe írja be Vakmerô Károly és országúti furgonos rablócsaládjának
módszertani javaslatait! A tízéves lányt egyébként azért rabolták el, hogy hasonló korú gyerekeinek legyen barátjuk. És Vilja tényleg
összebarátkozik velük, de a „banda” felnôtt
tagjaival is. Sôt, míg kezdetben csak élvezi az
utazást, elsajátítva bizonyos „szakmai” fogásokat – elköveti elsô mesterbûntényét. Élvezi a
szabadságot, kezd
ô is belevalóan viselkedni. A családja az újságban
nem azt közöltette, hogy ôt elrabolták, hanem azt,
hogy eltûnt. Ez sokat elárul róluk…
(Illusztrálta Makhult Gabriella.)

Aki az érettséghez kell
Egyik életrajzírója azt írta az Én és Énke c. válogatásban is olvasható, az író egyik legismertebb, legjellemzôbb novellájáról, hogy „A Találkozás egy fiatalemberrel címû remek novellájában Karinthy Frigyes egyik leggyakoribb »témáját« írta meg érzelmes okossággal, játékos keserûséggel.” Találó szavak, de Karinthy sokoldalúságát és sajátos, s fôleg eredeti világlátását
aligha jellemezhetjük néhány
szóval, legyenek azok bármennyire is találóak. A Tanár úr
kérem-bôl az idén érettségizni
lehetett, de nem csak ez a kötete alkalmas arra, hogy már a kamaszok olvassák és szeressék, és
persze fôleg (meg)értsék ôt. A
Hegyvári Franciska válogatta és
szerkesztette összeállítás is többnek mutatja, mint aminek sokan
hiszik, sziporkázóan szellemes,
ötletes, vidám írásai nem egyszerûen „csak”
humorosak – gondolkodónak, bölcsnek, független szellemnek mutatják. Bár témájában végül is kötött ez a könyv, mégis sokszínû, több
rétegû. Az írói nézôpont sokszor meghökkentô
váltogatása, a világ ostoba, abszurd jelenségeinek kifigurázása, a mély humor sokfélesége
persze mindenekelôtt olvasmányossá teszi a
Réber László illusztrálta kötetet, de kétségtelenül alkalmas arra, hogy legalább megsejtesse
az ifjú olvasókkal azt, hogy igaza volt Kosztolányinak, a legközebbi barátnak, aki Karinthy korai, 1937-ben bekövetkezett halálakor ezzel a
kettôjük kapcsolatához illô kijelentéssel hódolt
barátja írói nagysága elôtt: „Ez a marha volt közöttünk az egyetlen zseni.”
Csokonai Attila
365 mese a nagyitól. Napraforgó Kiadó, 380 p., 3490 Ft; 1000
érdekesség az állatokról. Napraforgó, 507 p., 4990 Ft; 1000 szó
angolul. Napraforgó, 124 p., 4490 Ft; Állatos mesék. Napraforgó, 140 p., 2990 Ft; Beney Zsuzsa: Cérnahangra. Holnap Kiadó,
40 p., 2300 Ft; Beurenmeister, Corina: Rajzolj szirénázó autót!
Sziget Kvk., 62 p., 2300 Ft; Börlin, Tina-Ahlborn, Mareike: Gyere velünk a lovagvárba! Sziget Kvk., 62 p., 2300 Ft; Burnie, David: Barangolás a természet világában. Taramix Kft., 192 p.,
3900 Ft; Deák Dorka: Minden napra 1 kérdés. Tudatos Lépés
Kft., 21 p., 790 Ft; Gárdonyi Géza: Egérvadászat. Holnap K.,
224 p., 2500 Ft; Hann, Judith: Barangolás a tudományok világában. Taramix Kft., 192 p., 3900 Ft; Kányádi Sándor: Virágon
vett vitéz. Holnap, 167 p., 2500 Ft; Karinthy Frigyes: Én és Énke. Ulpius-ház Kvk., 222 p., 1999 Ft; Kertész Erzsébet: Az elsô
Gertrudis. Móra Kvk., 366 p., 2990 Ft; Kolu, Siri: Mi, banditáék.
Móra, 208 p., 2490 Ft; Majoros Nóra: 3x1 család. Móra, 64 p.,
1690 Ft; Prágai Tamás: Vadállatok a kabátzsebben. Móra, 112
p., 2490 Ft; Salgari, Emilio: A fekete kalóz. Holnap, 336 p., 2300
Ft; Seifert, Jochen: Traktorok, kamionok, buldózerek. Tessloff
és Babilon, 52 p., 2790 Ft; Schuck, Sabine -Hennig, Dirk: A tenger. Tessloff és Babilon, 26 p., 2950 Ft; Veillon, Béatrice: A Hipphopp család kikapcsolódik. Tudatos Lépés Kft., 54 p., 2750

www.könyvhét.hu

interjú

Életformaváltásból született gyerekkönyv
Beszélgetés Prágai Tamással
Prágai Tamás József Attila-díjas költô annyiban nevezhetô a „68-as nemzedék” tagjának, hogy a születési éve 1968. Regényei, elbeszéléskötetei mellett jegyez egy „beszélgetôkönyvet”, de írt színpadi játékot is: Plantus
és Planéta címû munkája Vörösmarty Csongor és Tündéjének becketti „átirata”. Volt kiadói és lapszerkesztô, irodalomtörténészként
fôleg kortárs magyar irodalommal foglalkozik. Az Ünnepi Könyvhétre megjelent új mûve viszont nevezhetô akár meglepetésnek is,
lévén gyerekkönyv. Errôl beszélgetve az is kiderül, miért nevezi magát weblapján kertésznek, illetve kertmûvelônek.
– Hogyan, milyen ötlet, elgondolás, szándék
alapján keletkezett, és milyen üzenetet tartalmaz merôben új köteted – nem pedagógiai
célról van szó, ámbár egy gyerekkönyv óhatatlanul kell hogy tanítson is, amellett, hogy
gyönyörködtet, szórakoztat?
– Mindannyian érzékeljük a saját bôrünkön, hogy a világ átrendezôdik. Az üzemanyag, az élelmiszer egyre többe kerül,
egyre nehezebb fenntartani megszokott
jólétünket. Párommal, Szilágyi-Nagy Ildikóval afféle válaszképpen sajátos életformát
alakítottunk ki. Zöldséget termelünk, én
szôlôt mûvelek, és új fejlemény, állatot tartunk, a kutyák mellé (két mudink van)
megszereztük az elsô kecskét, Pannit. A
Vadállatok a kabátzsebben mögött tehát
nem csupán egy ötlet, hanem egy életforma áll. De maga az ötlet onnan származik,
hogy a párom, aki fotós, elkezdett plüssállatkákat fényképezni. Egy nagyon jó sorozatot csinált ebbôl. Elhatároztam, hogy leírom a történeteket, ahogyan az én fejemben összeállt a képek alapján. Nagyon fontos volt számomra, hogy milyen környezetbe helyezem a hôseimet. Egy lány és egy
fiú hôsöm van, Inci és Csombor, elôbbi a
mamájával, utóbbi a papájával él. Elvált
szülôk gyerekeirôl van szó. Úgy éreztem,
ez a téma sajnos elég fontos ahhoz, hogy
külön foglalkozzunk vele. Az volt a célom,
hogy megmutassam, erre az élethelyzetre
hogyan lehet valamilyen megoldást találni,
akár a szülôk, akár a gyerekek oldaláról.
Hogyan tud egymásra találni két félcsalád,
a gyerekek hogyan élik meg az eredeti
konfliktust (a szülôk válását), és hogyan
magyarázzák a saját helyzetüket. Ez az
egyik fontos mondandója, „üzenete”ennek a könyvnek.
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A másik viszont sokkal játékosabb: a varázslós történet játékos szálához kapcsolódik.
Fontos számomra, hogy átgondoljuk a környezethez való viszonyunkat. Jóideje vidéken élek, és korántsem véletlenül: gazdálkodni próbálok, belevetettem magam a
szôlômûvelésbe, zöldségtermesztésbe. Úgy
éreztem, fontos tudatosítani, hogy olyasmi
zajlik a világban, amely a természettel való
kapcsolatunkat hosszú távon veszélyezteti.
Most a válságnak elnevezett átalakulás kirakatba emeli ezt a problémát.
– Volt-e elôzménye ennek a gyerekkönyvnek:
írtál-e gyerekmesét, gyermekverset korábban?
– Nem. Illetve: kicsit. Részben az említett fotók inspirálták, részben viszont a saját gyerekeim, akiknek kisgyerekkorukban meséltem.
Mindegyiküknek készítettem egy egypéldányos, „házilag barkácsolt” mesekönyvet.
– Hogyan tovább? Tervezed-e könyved a
folytatását?
– Három olyan történet is van a fejemben,
amely kapcsolódik ehhez, amely kidolgozható
mint ennek a történetnek a folytatása. Mindenképpen úgy érzem, hogy ez egy gazdag
anyag. Érdemes is lenne kibontani, ez nyilván
attól is függ, a könyv milyen fogadtatásra talál. Ha úgymond sikeres lesz, akkor gondolkozni kell azon, hogy érdemes-e továbbírni.
– A két szálon futó történet érdekességei, a
környezettudatos gondolkodás kialakításához
fontos üzenete mellett a kötet gazdagon illusztráltsága minden esélyt megad erre. De
ugorjunk vissza néhány évtizedet az idôben:
Te nyilván olvasó gyerek voltál. Milyen mesékre emlékszel vissza kisgyerekkorodból, és
kik voltak a kedvenceid kamaszként?
– Be kell vallanom, nagyon rossz olvasó vagyok. Mindent elolvasok, ami a kezembe
kerül. Azzal biztatom magam, hogy talán
„máshogy”... Annyira meghökkentô, hogy
mi válik késôbb jelentôssé. Nem is gondolnánk, de – akár évekkel késôbb – akár egy
képregénynek, egy Garfieldos poénnak, egy

könyvrôl
Prágai Tamás
VADÁLLATOK
A KABÁTZSEBBEN
Illusztrálta
Kôszeghy Csilla
Móra Kiadó, 112 oldal, 2490 Ft

viccnek is óriási jelentôsége van. Nincs fontosabb annál, mint hogy saját létértelmezésünkre törekedjünk. Mindenki a maga körülményei között, a maga szintjén. A gyerekek a maguk gondolatai közt, a felnôttek, a
„szülôk” a magukéban.
– Az 50-esek nemzedékébôl Zalán Tibor és Petôcz András, a fiatalabbak közül Darvasi László, Podmaniczky Szilárd, Lackfi János vagy
Szijj Ferenc – és nem csak prózai mûvekre utalok – a legjobb hagyományainkat követve fontosnak tartják a gyermekirodalom mûvelését.
Te hogy látod az olvasás mai helyzetét, illetve
a gyerekirodalom presztízsének kérdését, különös tekintettel arra, hogy most már Te is belekóstoltál, és ha rajtad múlik, egyre inkább elkötelezôdsz az irodalomnak eme nagyon-nagyon
fontos része mellett – hiszen a kortárs „világirodalmi” divatokat ellensúlyozni kell magyarul
írt, hazai környezetben játszódó mûvekkel?
– Magyarországon, magyar nyelven alapvetôen gyerekirodalmat lehet írni, mesét nem.
Mesébôl olyan hatalmas kincs van a kezünkben, amilyennel kevés nemzet dicsekedhet, ha ugyan van egyáltalán hasonló. A
magyar népmesék gazdagságát (Illyésnek,
Benedek Eleknek, Arany Lászlónak köszönhetôen mindez közkézen forog) még megközelíteni is nehézkes. Mi, mai írók, nem
mesét írunk, hanem gyerekkönyvet. A gyerekkönyv legalább annyira a szülôknek szól,
mint a gyerekeknek. Hogy hasonlattal éljek,
olyan ez, mint a Tóra és a Talmud. A Tóra a
népmese, a legmélyebb bölcsességet ebbôl
merítjük. De mindehhez hozzáfûzzük a saját kommentárjainkat. A személyes hangú
kommentár a gyerekirodalom.
Csokonai Attila
Fotó: Szilágyi-Nagy Ildikó
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Édes-savanyú cukor
A szépség belülrôl fakad, tudja ezt jól
Elvira is. Napsugaras jókedvét látszólag semmi nem törheti le: vidáman ébred, önbizalommal telten vág neki az
iskolába vezetô útnak, ragyog barátnôje, Böbe, és a Mocsok Csillag zenekar közelében, még egy
hétköznapi kutyasétáltatás is
eseménnyé válik számára. Pedig
lehetne oka a szomorkodásra,
pesszimizmusra: szülei elváltak,
kerüli a nagy szerelem, ráadásul
90 kilót nyom, és folyton csak az
evésen jár az esze. Talán ezért is
lett a beceneve Kockacukor (vagy
egyszerûen csak Cukor, becézve,
kedveskedve Cukorka).
A kövér gyerekek sorsa általában
a kiközösítés, kamaszkorban különösen könnyen válnak a véznák és
gizdák otromba vicceinek céltáblájává. Kockacukor azonban ebbôl a
szempontból szerencsésebb – neki
nem mondják (legalábbis a szemébe nem), hogy ideje lenne lefogynia. Illetve dehogynem: Böbe irgalmatlanul ôszinte hôsünkhöz. Ô
megteheti, hiszen a legjobb barátnôje Cukornak, tudja, hogy nem volt
mindig ilyen kövér, és csakis rajta
múlik, hogy visszanyeri-e versenysúlyát. Merthogy Kockacukor egykor
feketeöves karatebajnok volt, kategóriájában nem talált legyôzôre, ám
egy tragikus folyóparti kirándulás
megpecsételte a sorsát. Az örvény
magával rántotta a mélybe nemcsak a
lányt, de önbecsülését, önbizalmát,
önértékelését is.
Sohonyai Edit Kockacukor címû könyvének szereplôi ismerôsek lehetnek a
szerzô életmûvében jártas olvasóknak.
A Le a fiúkkal!, a Le a csajokkal! és a
Mocsok Csillag címû könyvekben megismert és megszeretett közösség egy
eddig kevesebb reflektorfényt kapott
tagjának sorsa kerül a sorozat legújabb
részében a fókuszba: közelebbi ismeretséget köthetünk az eddig „csu-

könyvrôl
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KOCKACUKOR
Móra Könyvkiadó
288 oldal, 2490 Ft
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pán” szilárd háttérnek számító Elvirával. De történhet-e bármi érdekes,
említésre méltó egy ilyen kiegyensúlyozott lánnyal?!

A szerelmi szál minimális
követelmény egy tizenévesekrôl szóló
regényben. Sohonyai Edit korábbi kamasztörténeteihez hasonlóan most is
remekül ábrázolja a hullámzó kamaszszerelem mélységeit és magasságait. Az
ellentétekre, végletekre épít: kivel mással is eshetne szerelembe Cukor, mint
az iskola erôs emberével, az izmos, jóképû, álomsráccal, Maxszal! Max persze elérhetetlen egy Kockacukor kaliberû lánynak, fejezeteken keresztül mi is
tanácstalanul szemléljük a lány mármár a ciki határát súroló, vergôdését,
míg aztán hirtelen minden megváltozik:
Max kezd el futni Cukorka után.
Rejtélyben (mert ez a következô
alapanyaga a korszerû tiniregénynek)
sem szûkölködik a Kockacukor. Valójában ez a legszilárdabb kötôeleme a
regénynek, az egymástól függetlenül
útnak induló rejtélyszálak a történet
folyamán egymásba gabalyodnak,
hogy végül egy meglepô csattanó
mintázatává álljanak össze. Mert nem-

csak Max hirtelen jött érdeklôdése az
egyetlen különös esemény! Kockacukor mostohatestvére, a tizenhárom
éves Ibolya belehabarodik egy nála
kétszer idôsebb férfiba, közben eltûnik a világszép cigánylány, Noémi, a Mocsok Csillag zenekar tagjai pedig eszement utcatáblagyûjtésbe kezdenek.
Szerelem, rejtély, és – humor.
Cukornak nagy adag humorérzékre van szüksége, hogy túlélje a
mindennapok megpróbáltatásait.
A szerzô jó érzékkel osztogatja a
(nyelvi) humorbonbonokat. A történet elején kicsit bôkezûen is.
Az elsô fejezetek (a végkifejlet
komolyságát ismerve) aránytalanul súlytalanra sikerültek, túl
könnyed plasztikvilágot rajzolnak elénk. Ami persze lehet
szándékos is, hiszen sokkal nagyobbat üt, ha szinte elôkészületlenül omlik össze Cukor körül
ez az idilli látszatvilág.
Különös, hogy nem Elvira a
legkiszolgáltatottabb szereplôje a történetnek. Bár egy
rosszul sikerült fotósorozat következtében súlyos egyénisége
az érdeklôdés fókuszába kerül
– s ha már ott van, kíméletlenül körberöhögik –, ám még
ebben a megalázott helyzetben is számíthat barátaira. A felnôtt világ csillogásától megszédített Ibolya és Noémi
azonban társak nélkül bukásra van ítélve. Ezen a ponton fordul komolyra a
történet és térül el látszólagos céljától.
Mert Sohonyai Edit mindvégig az orrunknál fogva vezetett bennünket:
nem egy kövér lány hol vicces, hol bugyuta szerelemi történetét írta meg,
hanem sokkal mélyebb, sokkal fontosabb dolgokra akarja felhívni a kamaszok figyelmét. Azt mondják, a mai tinik hirtelen szeretnének felnôni, követelik a szabadságot, a felelôsséget
(magukért és másokért) viszont lerázzák magukról. A felelôsség elutasítása
tragédiához vezet, vállalása életeket
menthet. Kockacukor számára nem
kevesebb a tét: képes-e felelôsséget
vállalni Ibolyáért? Szíve mélyén ô is
tudja, ha jól dönt, talán kap még egy
esélyt, hogy kikapaszkodjon az önsajnálat önemésztô örvényébôl.
Pompor Zoltán
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a család könyvespolca

Okos felnôtteknek gyerekekrôl
Sokféle könyvbôl lehet megismerni a gyermekek
és a fiatalok világát: a direkt nevelési tanácsokat
nyújtó szakirodalom mellett a szépirodalom is lehet ilyen iránytû, sôt, sokszor pontosabban rávilágít a gyermekvilág valamely érdekes, rejtett aspektusára. Nagy divatja van a gyermek- és ifjúsági irodalomban az életszerû történeteknek, ezeknek – sokszor gyermekhangon megszólaló – szereplôi szembesíthetnek azzal, hogy a gyermek világa nem teljesen úgy mûködik, ahogy azt okos
felnôttként gondoljuk.
Új rovatunkban az utóbbi hetek, hónapok azon
szép- és szakirodalmi könyveibôl tallózunk, amelyek ötleteket adhatnak gyermekük jobb megismerésére, illetve perspektívaváltásra ösztönzik a felnôttet. Válogatásunkban igyekszünk a lehetô legszélesebb spektrumát bemutatni ezeknek a könyveknek, érinteni a legkisebbektôl a kamaszokig minél több korosztályt.
„Ha végre itt a nyár, és meleg az idô…” – akkor
irány a természet, ahol lehet szaladgálni, fára mászni, labdázni.
Minél több gyerek gyûlik össze egy helyen, annál nagyobb segítséget jelenthet egy jól ismert szabályjáték. És az sem baj, ha
néha valami újat húzunk elô a tarsolyunkból. Tanácstalan szülôk, nyári táborra készülô pedagógusok
hasznos segítôtársa lehet a Holnap Kiadónál
megjelent Játékok
nagy könyve, amelyben 250 játékot találunk minden eshetôségre. A jól áttekinthetô struktúrába foglalt, féloldalnyi terjedelmû leírásokat a
jobb érthetôség (vagy
csak a szórakoztatás?)
kedvéért színes képek
kísérik. A játékokat
három nagyobb csoportba (ötletes játékok, játékok a szobában és játékok a szabadban) osztotta Josep M. Allué „játékmester”, aki az elôszóban a könyv célját így
határozza meg: „Ez a gyûjtemény minden korosztálynak szól –
azért született, hogy szórakoztatóbbá és kellemesebbé tegye
életünket bármikor, bármilyen helyzetben.”
Az információátadás mellett a szórakoztatás és az élet kellemesebbé változtatása volt a televízió fô feladata is a hírközlés
hôskorában. Hírlik, hogy fél évszázaddal ezelôtt még nem volt
minden családnak televíziója, egy-egy jobb tévémûsor pedig
ünnep volt, amit a család, szomszédság közösen nézett meg.
Már a kezdetektôl kiemelt célcsoportja volt a kalandfilmeknek,
sorozatoknak az ifjúság. Olyannyira, hogy a nyolcvanas évekre
egyenesen rabjaivá váltak a lakás fô helyén álló készüléknek –
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belezúgtak a tévébe. Gianni
Rodari 1980-ban írt Beleestem
a tévébe címû kisregényének
hôse Gip, akivel egyik este, Fehér Toll kalandjainak legújabb
folytatásának kellôs közepén
különös dolog történt: „Kipenderült a karosszékbôl, néhány
pillanatig a levegôben lebegett, akár a kozmoszba induló
ûrrakéta, átrepült a szobán és
fejest ugrott a televízióba.”
Mennyit ér egy gyermek élete?
– szegezi a kérdést Rodari a
felnôtt olvasónak. Elég-e
annyi, hogy a Binda család
összefog, vagy nagyobb szabású mentôakcióra van szükség?
Olyan méretûre, ami mellett a
hidegháborús ellentéteket is
csupán ostoba perpatvarnak
tûnnek? A kiváló humorral megírt abszurd történet Föld körüli
utazásra hívja az olvasót. A könyv a Móra Kiadó Rodari-életmûsorozatának második részeként jelent meg.
Bizonyára ma sem okoz kevesebb fejtörést a szülôknek, mint
amikor Rodari könyve megjelent: hogyan lehet elrángatni a
gyerekeket a tévé elôl úgy, hogy ne az a kép alakuljon ki rólunk, mi vagyunk minden jónak az elrontói. Erre és még számos
más problémára ad egyszerû, könnyen érthetô választ Miriam
Chachamu Hogyan vegyük rá
gyerekeinket a helyes viselkedésre? címû könyvében. A tudatos szülôvé válás rögös útjára lépô apákat és anyákat „pár
hasznos ötlet” és sok-sok vicces kép segíti a paradigmaváltásban. A szerzô jól tudja: egyegy humorosan ábrázolt nevelési helyzet jobban megmarad
az emlékezetben, mint tízoldalnyi jótanács (esetünkben
200 oldalnyi elmélethez társul
majd’ másfél száz karikatúra).
A nevelési szakirodalmat alaposan ismerô olvasók a megszokott jegyeken (életbôl vett
példák, összefoglaló kérdések
és táblázatok) túl bizonyára a
szerzô céltudatosságát, lényeglátását, pragmatizmusát értékelik a legtöbbre. Nevelési receptkönyv bevált formulákkal – jó lenne hinni, hogy mindenkire, mindenkor alkalmazhatók a könyvbéli tanácsok…
Hiszen, ami kisebbeknél mûködik, nem feltétlenül használható megoldás mondjuk a kamaszoknál. A kamaszkor egyik
legfontosabb ismérve a folyamatos dinamika; nehéz is eligazodni a tinédzserek végletes érzelmi világában. Szülô legyen
a talpán, aki el tudja dönteni, melyik a jobb stratégia: a kö-
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a család könyvespolca
vetkezetes határozottság
vagy az elfogadó megértés. A Kamaszhatárok az
elôbbi, a Te …voltál az
utóbbi módszer híveinek
nyújt megerôsítést. Mikor mondjunk igent és
hogyan mondjunk nemet
a kamaszoknak? Olvasható a kérdés Dr. John
Townsend könyvének
borítóján. A Harmat Kiadó Határvonalak sorozatának legújabb kötete
a korábbi részekben
megismert pszichológiai
alapvetések mentén ezúttal a kamaszok szüleinek nyújt gyakorlati tanácsokat a határok kijelölésében. Az ítélkezést elkerülendô nagyon szimpatikusan figyelmezteti a könyv szerzôje a felnôtt olvasót: mielôtt útnak
indulnánk a kamaszlélek ösvényein, álljunk meg egy pillanatra, és emlékezzünk, milyen érzés volt kamasznak lenni, hiszen „minél inkább fel tudjuk idézni, hogyan éreztük magunkat, és mit tettünk kamaszként, annál jobb szülôk lehetünk.”
Ha egy szerzô hiteles kamasztörténetet szeretne írni, legalább
két forrásból szükséges ihletet merítenie: saját kamaszkori élményei mellett jó, ha
sokat beszélget tinédzserekkel. Charles Benoit számára ez utóbbi
élménygyûjtéshez középiskolai tanári pályája során napi lehetôség
adódott. A Te …voltál
hôse, Kyle sok szempontból átlagos kamasznak számít, ám
ami ennél sokkal érdekesebb az, hogyan
próbálja keresni – és
megtalálni – a helyét a
felnôtt világban. Iskolai
és otthoni kudarcait
kompenzálandó fekete
kapucnis haverjaival
szô világmegváltó terveket, de mindez semmi ahhoz képest, amit Zack kínálni tud
neki. Felnôtt minták, és példaképek híján ez a felnôttes külsejû
és viselkedésû figura lesz kísér(t)ôje identitáskeresése során. S
míg az anyja folyton csak az elvárásait ismételgeti, addig Zack
megértéssel fordul a fiú felé – ami legalább annyi veszélyt rejt,
mint a szülôk és a tanárok lemondó közönye.
Pompor Zoltán
Josep M. Allué: Játékok nagy könyve, Holnap Kiadó, 192 oldal, 3300 Ft;
Gianni Rodari: Beleestem a tévébe, Móra Könyvkiadó, 88 oldal, 1990 Ft;
Miriam Chachamu: Hogyan vegyük rá gyerekeinket a helyes
viselkedésre? Tudatos Lépés Kiadó, 216 oldal, 2900 Ft; Dr. John
Townsend: Kamaszhatárok, Harmat Kiadó, 2500 Ft; Charles Benoit:
Te …voltál, Móra Könyvkiadó, 168 oldal, 2190 Ft
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szubjektív

Táptalaj – és tovaszállat
Nem tudom (?), miért szállt
formaihletemre (?) a kisördög, hogy Thomas Mann
ma már nem is annyira evidensen-híres alapnovellájának magyar címe jár vissza
eszembe: Zûrzavar és kora
bánat. Ám a két könyvhöz,
melyek a Scolar Kiadó jóvoltából most több havi
örömömet okozzák, igencsak illik. A mérsékelt
trükk-szellem csakúgy, mint
a változtathatóság szelleme. Mert hogy egy bizonyos zsánerben immár
alap-írónk, Ungvári Tamás
enciklopédiaszakértô (mondom karinthyfrigyesesen) a
legújabb kis remeklésével
(A halhatatlanság enciklopédiája) a mi olvasói elsôdleges és másodlagos lelkünk
közti terepet térképezi megint, ezer szereplôé és idôponté és sztorié lesz így figyelmünk. Igen, táptalaj ez az élet-zûrzavar és csûrcsavar (csavart dolgokkal teli
csûr, ez is „jön”, be!), érdemibb és az érdemiséget lehetôbbé tevô (ismétlem) lelkünk éltetô anyaga nehezebb órákon,
vagy épp könnyûségeseken, az nem vitás.
Szeretünk mindenfélé(ke)t tudni, hinni;
más nyelveken szétszóródás a szórakozás
egyik megfelelô-szava, örvendve szórjuk
szét érdemlegesünket (egy-életünk-figyelmét) oly tárgyakra, melyek...no, ha hiteles
személyiség bizonyítja, nem méltatlanok.
Ungvári Tamás ilyen hiteles krónikás, táptalajunké, és tíz ilyen kis lelkes ismertetô
dolgozat terjedelme sem volna elég, hogy
felsoroljam a negyedét is, kikrôl-mindenekrôl olvashatunk itt így megint; olvassuk
hát e zûrzavar-világtörténetet, mely még
bánatos is... késô-bánatos. Várva a következô!
A másik Scolar-könyv inkább a feledéstörténet megkontrázása. Mély-hallomásból
sejtjük valahogy Németh Andor kiválóságát,
óvatosabban: jelességét; de Illés Endrénél s
Kellér Andornál (segédkönyveim feledéstárgyban!) nem leltem ôt, József Attila bökverse is inkább tréfa marad róla. Sejtelmeink vannak, de a szerzô (1891–1953) a Szép
Ernô és Kosztolányi Dezsô utáni „ezüstkor”
neve inkább. Kanonizálóim az általam ismert köteteikben (Krétarajzok ill. Az élet
édes tarkasága) érdemben mintha nem foglalkoznának munkásságával. (Lehet, tévedek?) Pedig Németh Andor táptalajosnál is
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érdekesebb figura, és igen figyelemreméltó
író, erényeivel s hibáival együtt. (Táptalajos:
az Ungvári Tamás által feldolgozott emberjelleget jelöltem így.) Hibáit intézzük el
nyomban: ez a feledésbôl kiásott regénye,
mellyel foglalkozunk, az Egy foglalt páholy
története annyiban sorjáztat csak kifogásolhatókat, hogy folytatásos könyvnek íródott,
újságba (a stílus! akkoriban nem volt még a
hatodrendû újságíróknak is „velükjárója” –
pardon a csavart szóért! – a formára kifogásolhatatlan stíl), s a vége, maga Németh Andor sem tagadhatta (volna), kiadási okokból
össze lôn kicsit csapongva. De a bánat a
könyvben hiteles, nem korai, lehetett volna
címemben itt „fura” is, választottam mégis
inkább áthallásul a hangzatos „tovaszállnak” szót, szegény fôszereplôi okán.
A páholy, persze, nem a Kellér-féle színházi (errôl itt ennyit), hanem kávéházi. „A Beleznai” – kb. a Hadik kávéház.
Bizony, egy örökbecsûnk, táptalajos, ez a
mûintézet. S megújult, létezik megint, remekül. (Hogy remek-állag társaságait ne
részletezzem, hûha!)
Karinthy Frigyes és felesége itt kulcsfigurák, s az a sokak által megénekelt élet is, a
nyüzsgés, mely a lényegi és lényegtelen is
egyképp volt tündéri és pofonzúdító, pletykás-táptalajos és révült, nem sorolom, igazi
létmóddal volt. S az akkori utca, a Fehérvári
út...! Kosztolányiék, Ottlik Géza hajdani hona. A sztorinál kell maradnom, a szintén
kulcsfigura Németh Andor (Jámbor Gyula)
hazatér (Németh Andor egyébként, üdvre és
feledéskockázatra) élete jó (jobbik?) részét
külhonban töltötte, s itt befogadják, a Beleznaiba, élni kezd, szerelmes lesz, bár elügyet-

lenkedi, részesévé válik a
Nagy Házaspár életének,
fontoskodások és lényegiségek szirtecskéi között mozog, és valami
olyan tüneményes állagú bánatokhoz van érzéke, hogy valóban
„csak na...” Elszenvedi a
neki kijárót, krónikása a
másokénak, s egyáltalán, egy olyan kornak,
melyrôl – e kávéházas,
írós, „óbalhés” szinten –
nem olvashatunk eleget.
Köszönet a Scolarnak!
Sajnos, Németh Andor
szûken mérte a regényt,
ellenben igen sok érdekes munkája van még,
úttörô jellegû tanulmánya Kafkáról (!), mely
még nem volt lefordítva, mikor a könyv utószava született. (Bán Zoltán András újabb remeklése. E függesztékbôl tudható meg Németh Andorral kapcsolatban minden legszükségesebb.) Bölcselet és kaland, mérsékelt józanság és nekiszabaduló képzelet, soványka valóság, teljes bú, furán és kuszán...
és megbékülten. A figyelmes olvasó (az voltam!) észre fogja venni a Tímár Titusz néven
„futó” Karinthy asszonyának sorsa kapcsán
a valóságregény s a folytatásos újságmû tragikus elcsúszottságát, mert – ah, borzalom
– nem úgy van az életben, hogy akkor hát
„éltek, míg meg nem haltak”... persze,
meghaltak, csak nem mindegyikük úgy, ó,
jaj, tudtommal épp „Aranka” nem. Pontosság azonban Ungvári-tulajdonság, Németh
Andor máshonnét, másból írt.
Jelesül, szórakoztatóan, bánataiban eltöprengetôen. A töprengetés nem földrengetés, de nem is kell az mindig.
Tandori Dezsô

könyvrôl
Ungvári Tamás
A HALHATATLANSÁG
ENCIKLOPÉDIÁJA
Scolar Kiadó
288 oldal, 3750 Ft
Német Andor
EGY FOGLALT PÁHOLY
TÖRTÉNETE
Scolar Kiadó
208 oldal, 2450 Ft
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színház

Fekete áfonya
A színjátszás a jelenlét mûvészete. Író verhet tábort a Déli-sarkon, festô adhatja fejét
világvándorlásra: alkotásaik az érdeklôdôk
közelében maradnak. Olvashatók, megtekinthetôk. A színész (akad rá példa manapság is) kockázatot vállal, ha egy-két évre
külföldre megy nyelvet tanulni, pénzt keresni. Távollevôvé válik, majd idegenné, végül
megfeledkeznek róla. Ezen a megôrzô filmszalag sem segít sokat.
Az 1965-ben külföldre távozott, magáról
most az angol kiadás után magyar nyelven
is megjelent (kibôvített) Piruettek és ábrándok címû önéletrajzával hírt adó Nádasi
Myrtill színmûvésznôt, a magyar színház
négy évtizeddel ezelôtti egyik üdvöskéjét
kiiktatta a kollektív tudatból a szelektáló
szakmai emlékezet. A Színházi kislexikonban (1969) hiába keressük a nevét, talán
mert alig pár esztendeje hagyta el az országot (filmrendezô férje, Sásdy Péter oldalán, Angliába települve). A Magyar színházmûvészeti lexikon (1994) nem szerepelteti, viszont a táncos, balettmester édesapa, Nádasi Ferenc és a táncosnô, balettmester édesanya, Nádasiné Marcelle Vuillet-Baum kapott szakszerû címszót. A Film
kislexikon (1964) tíz és fél sort és fényképet szánt Nádasi Myrtillre, az 1973-as Új
filmlexikon tizennyolc sort, az N betûnél
(is) pontatlan jelölésû képoldalain fotót
már nem. Az 1999-es Filmlexikonban hiába keressük a nevét, holott a közremûködésével készült hat magyar film hat film
maradt. A kôszívû ember fiait (1965), a
mûvésznô Lánghy Aranka-alakítását mindmáig sokan nem feledték, illetve nemzedékek során át megismerték.
Nádasi kiváló mesélô, tolla színesen siklik.
A szerkezet rájátszik a színházi tárgyra. Fô
fejezetei: Elsô és Második felvonás, elôtte
(ahogy az a táncosoknál szokás) Bemelegítô, Elôkészítô. Olvasmányosan gördülnek az
epizódok, s mert a szülôk kalandos életutat
tudhattak magukénak, mielôtt kései gyermekük világra jött, tarka a múlt horizontja.

könyvrôl
Nádasi Myrtill
PIRUETTEK ÉS
ÁBRÁNDOK
Felnôttem a
függöny mögött
K.u.K. Kiadó
232 oldal, 2800 Ft
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Ráfér Nizsinszkij csodamozgásától
egy szmirnai szônyeggyárig rengeteg figura, ezernyi helyszín. Az elbeszélô mint kisgyermek rövid idôre léphet elénk. Miközben szüleitôl a balett iránti vonzódást örökölve kezdte meg tanulmányait,
korán felkérést kapott prózai színházi gyermek-, fiatal lány szerepekre. A 75. oldal már emlékkönyv az emlékkönyvben: autogramok a tisztelt nagyoktól, akiknek többsége kolléga, színpadi
partner lett. Kovács Nóra, Rab
István, Házy Erzsébet, Lukács
Margit, Berky Lili, a szovjet mûvészfenomének: hírbôl, mozgóképrôl, hangfelvételrôl eleveníthetjük fel tehetségüket.
A friss, hiteles önelbeszélés
fôleg a Vígszínház belvilágáról szól érdekesen. Sulyok Mária és Bulla Elma, a két nagy
vezetô mûvésznô kibékíthetetlen, még a
köszönést is mellôzô haragszomrádjáról. A
férfi kollégák udvarlási szokásairól… (az ide
vonatkozó részek kedvesek, szelídek, csipkelôdôk. Érinthetnek a jelenig aktív Kossuth-díjas mûvészt is). Egy vonás viszont
(nem erény, nem vétek: tény) hiányzik a kötetbôl. A mai szemszög érvényesülése. Nádasi Myrtill lineárisan követi, látja a közeget,
amelyben élt, dolgozott, de nincs feltöltôdve azzal az ismerettel, értékszemlélettel,
amellyel a színházi memoár-irodalmat követô magyar olvasó rendelkezik. Gábor Miklós
„karizmatikus, intellektuális” nagy színész
volt, felesége, Ruttkai Éva „csalhatatlan
ösztönû” zseni, a Ruttkai által egy vidéki út
során megszeretett Latinovits Zoltán „hipnotikus” géniusz? Igen. Ám minderrôl csupán maga Gábor és Latinovits is több könyvet írt, mélyebb betekintést nyújtott. Így Nádasinál az egykori Víg összességében felszínesebb, bulvárosabb rajzával kell beérnünk.
A magyar kiadásba értékes új részleteket
(angliai kulturális missziójának tanúságait,
alkalmi színészi hazatérésének negatívumát)
beiktató szerzô nyilván aligha olvashatta
Szônyei Tamás Tiltott írás 1956–1990 címû
elemzését, dokumentumanyagát (Állambiztonsági szolgálat és irodalmi élet), melyben
az a Szakáts Miklós színmûvész mutatkozik
az egyik legfáradhatatlanabb ügynök-besúgónak, aki megnyitotta az utat a serdülô Nádasi elôtt a prózai színpad felé. Elegendô-e,
ha a társulat akkori meghatározó középnemzedékbeli tagjának jó szemét méltányoljuk, vagy tudjuk (más forrásból tudhatta Ná-

dasi is): Szakáts emberi egyénisége nem volt makulátlan…? Annyi bizonyos: a Piruettek és ábrándok a sok külsô mozzanat, emlékmozaik,
csillogás, próbatétel (a sorsalakítás, sorsvállalás) közepette mélyen belsô könyv, amelyet a saját tudat, a megélt élet diktált, a közös tudás változásai kevéssé érintettek meg.
A félmúlt e könyve nyelvileg is a félmúltba
kötôdik (ki emlékszik a gépkocsi-tulajdonosok mondására: Minden Skoda három napig tart…?), ideáljai nemesen konzervatívak. „Apám megtanított, hogyan kell a
színházban viselkedni… Ha átszeltük a széles színpadot, mindig levette a kalapját, és
meghagyta: nem szabad beszélnem. Még
akkor is suttogtunk, ha éppen nem volt elôadás. Elmagyarázta, hogy ételt vagy italt soha ne vigyek a színpadra, mert az szent
hely. Egész életemben betartottam ezeket a
szabályokat”.
Nádasi egy ideje ismét otthonos itthon.
Számított szakértelmére a Táncmûvészet
folyóirat. Írt finom emlékezést édesanyja
születése 100. évfordulójára 2005-ben (a
Mama 1987-ben azon a napon hunyt el,
amelyen a Papa született: október 16-án).
Hû maradt neveltetéséhez, indulásához, elkötelezôdéseihez. Nevéhez is, mint ez többször elhangzik. Myrtill jelentése: fekete áfonya (igaz, a kislány szôkén jött a világra).
Játszott a Vígben Myrtle-szerepet, tréfálkoztak is vele emiatt. Angliában furcsának
érezte a Myrtle (mörtl) hangzását. Könyve
most magyar nyelven látott napvilágot, s
visz be ismét a köztudatba egy szépen csengô magyar nevet: Nádasi Myrtill.
T. T.
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irodalomtörténet

„Németh Lászlónak mély tisztelettel”
Gál Mihály szerkesztésében és elôszavával különleges kötetet jelentetett meg a
Gondolat Kiadó. A Németh László-életrajzot új vonásokkal kiegészítô gyûjtômunka eredményét nevezhetnénk a
könyvek könyvének is: „A nemzet lelkiismeretének” címmel megjelent munka az
írónak dedikált, fennmaradt (megtalált)
köteteket katalogizálja, valamint közli az
ajánlások szövegét, és közülük több dedikált oldal fotóját is.
Gál Mihály tanulmányértékû elôszava
megvilágítja e különleges katalógus elkészültének hátterét, valamint a gazdag
Németh László-könyvtár pusztulásának
majd újjászületésének történetét. A család Törökvész úti házát ugyanis bombatalálat érte a háborúban, s miközben
Illyéséknél találtak menedéket, Németh
László könyvtárát elszállították. Gál Mihály közlése szerint ezek közül a mûvek
közül csupán egyet sikerült a katalógusba felvenni, mert egy szerencsés véletlennek köszönhetôen felbukkant egy antikváriumban. „Az ötvenes évek második
felétôl Németh László ideje nagy részét
Sajkodon töltötte, az ôt ott fölkeresô
szerzôk által dedikált kötetek a nádfedeles „kisházba” kerültek” – követi tovább
a szerzô az író könyvtárának sorsát,
amely szép ütemben gyarapodott lassan
a régi méretûre. Németh nem csak az irodalom nagy öregje lett, de szellemi híd,
és sokaknak a lehetôségek hídja is: figyelme, elismerô véleménye, méltányos
ítélete egy sikeres pálya nyitánya vagy
fontos kilométerköve lehetett.
A számos dedikáló közül Gál Mihály
sorra veszi azokat a fontosabb alkotókat,
akiknek Németh Lászlóval való kapcsolata meghatározó a 20. század irodalomtörténetében. Így részletesebben feltárja
Pilinszky „fiúi szeretetét”; az író József
Attiláról való túl szigorú, késôbb méltósággal megbánt ítéletét; a sorskérdésekben összefonódó kapcsolatot Illyés Gyulával; az újabb és újabb barátokat „szállító” Fodor András-barátságot; az idôsebb
kollégával fiatalabb orvosként kapcsolatba kerülô Vekerdi László esetét, aki „hipertónialeveleinek” írása közben kérte
tanácsát Némethnek; és azt a tragikomikus háborús helyzetet, amikor az Illyéséknél bujkáló Németh László Zelk Zoltánt
bujtatta a maga lakásában.
Természetesen a feszültséggel, megbántottsággal terhes viszonyok tartogatják az igazi irodalomtörténeti izgalmakat.
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Radnóti például megszenvedte a tartós
negligációt Németh László részérôl – tudjuk meg az Elôszó tanulmányából -, aki
késôbb is csak egyetlen helyen említi a
költô nevét. Hatvany Lajos intézte az elsô
komolyabb támadást az író ellen, legalábbis Németh vallomása szerint, s a báró a zsidó alkotókkal szembeni méltánytalansággal is megvádolta az írót. Hatvany halála után Németh László késôbbi
kapcsolatukat „mint egymást becsülô és
szeretô emberek” párbeszédét idézte fel.
Nem kerüli el Gál Mihály figyelmét Hernádi Gyula pálfordulása sem, aki a hatvanas években még örömmel „gazsulál” a
dedikációkkal, majd 1990-ben egyéb sértések mellett hatodrangú, pocsék szerzônek nevezi egy napilap hasábjain az egykori mestert. És a híres „haragvó”, József
Attila, aki a Németh Lászlótól kapott
rossz kritikákat végül Babitson „verte
le”. (Németh valóban fellengzôsen és
durván intette le a fiatal költô „nagyotmondását” a Nincsen apám, se anyám
kötete megjelenésekor.)
A dedikációkkal lerótt tiszteletet, az
azokban megfogalmazott jókívánságokat azonban az aláírók sok esetben nem
adták „ingyen”. Ez szépen körvonalazódik a kötet függelékében, amely szinte
izgalmasabb, mint maga a könyv anyaga: azokat az eddig publikáltalan leveleket közli itt Gál Mihály, amelyekre a dedikált kötetekben bukkantak, és írójuk
kísérôlevélnek szánta a küldött könyvhöz. E levelek – szerzôjük temperamentumától függôen – vagy csupán szerényen Németh László figyelmébe ajánlják
a dedikált mûvet (ez a ritkább), vagy udvariasan ám határozottan felkérik annak
elolvasására, esetleg recenzálásra, véleménynyilvánításra – ha lehet, valamely
folyóiratban, de legalább levélben; sok
esetben elmaradt vagy rég esett találkozások hiányát, ismétlésének szükségét
emlegetik, és többen nyájasan, olykor
túl nyájasan invitálják az írót beszélge-
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tésre, közéleti szereplésre, elôadás megtartására. Néhányan kifejezetten Németh Lászlóné Ellának írnak, s kérik az ô
„mindig elfogulatlan” véleményét.
E levelek fényében érthetôvé válik,
hogy Németh László „bár valójában
örült, hogy az írótársak megtisztelték,
sok esetben mégis csak felesége határozott kérésére küldött köszönôlevelet”
(– írja Gál Mihály az Elôszóban). Tóth
László például a Hétfôi Kör elnevezésû
egyletbôl fájlalja Németh László távolmaradását, és sürgeti jövetelét, s megerôsítésként mellékeli Hetessy Kálmán lelkipásztor levelét, aki a Hétfôi Körön kívül
felkéri az írót a Szülôk Iskolája címû elôadássorozatban való részvételre, háromnapos vidéki tartózkodással. Sokan elomló, „dadogó” tisztelettel helyezik az
író kezébe mûvüket, és csupán burkoltan
közlik óhajukat Németh pártfogói szerepvállalására.
Annyi bizonyos: kimerítô lehetett e hódolatukban is olykor követelôdzôen toluló „ajándékok” fogadása és reflektálása, s nyilván üdítôként hatottak azok a
baráti sorok, amelyek valóban feltöltötték az írót, nem a neve fényében kívántak sütkérezni. Ilyen gyógyírként szolgálhattak Keresztury Dezsô versbe szedett, humoros ajánlásai, mint például ez
itt: „Laci ne vegye bûnömül, / hogy versem nem csak gyászban ül, / s nem is a
minôség forradalma, – / de nem ennek
van ma napja”.
Laik Eszter
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Hiánycikk
Jó történet, remek figurák, derûs értékvilág
Hiánycikk minden lehet – egy gyerekkönyv is, de ha a karácsonyi könyvvásár
rengetegében mondunk ilyet, paradoxonnak hat. Versek, mesék rengetege
kelleti magát, de sehol egy regény,
amelyre rácsodálkoznék. A gyerekek
mindennapi világáról még elbeszélések,
történetek se akadnak. Pedig a nagyvilág manapság az olyan gyerekkönyvet
becsüli a leginkább, amelyik direkt módon segít élni. Utoljára Czigány Zoltán
Csoda és Kósza történeteinek örültem
úgy, mint Dávid Ádám A Virág utcai
focibajnokság c. könyvének. De az ég
ôrizzen attól, hogy örömömben túlzásokba essem! Nem A Pál utcai fiúk
vagy a Csutak színre lép utódára leltem. Beérem, hogy jó történetre, néhány remek figurára, derûs, pozitív
értékvilágra találtam. Sok okból
tetszhet egy kiskamasznak (már a
cím is vonzó), és sok okból a kezébe is
adnám. A történetbôl akár gyerekfilm
forgatókönyvére is futná.
A szerzô huszonéves. Mûvelt és képzett,
olyan, aki egyszerre sok mindennek készült: tudósnak, kritikusnak, filmesnek,
írónak, költônek. Majd elválik – gondoltuk. De a gyermekirodalomhoz való vonzódása mindenen meglátszik, amit eddig
csinált. Lázár Ervinrôl írta a diplomamunkáját – német nyelven, a müncheni Internationale Jugendbibliothek ösztöndíjasa
volt, egy ideje a Móra Kiadó szerkesztôje,
gyerekverseket és meséket írt, gyermekirodalmi pályázatokon jeleskedik. 2007ben az Aranyvackor-díjasok között nemcsak A Virág utcai focibajnokság c. gyerekregénye volt ott, hanem a könyv illusztrátora, Rubik Anna is különdíjat kapott. Karikaturisztikus rajzai hozzájárulhatnak a szöveg sikeréhez. Ahol a szerzô
kevésbé él a humor lehetôségeivel, mint
tehetné, vagy az „egyszerûség” gyermekirodalmi követelménye ellen vét, ott az il-
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lusztráció mûködésbe lép. Rajzai az
osztrák Christine Nöstlingert idézik, mégpedig a Tûzpiros hajú Friderikát. És nemcsak azért, mert Dávid Ádám regényében
az egész család tûzpiros hajú.
Akár a szövegre, akár az illusztrációra
gondolunk, ennek a gyerekregénynek a
legpompásabb figurája a Nagyi. Erôsen
emancipálódott a regényvilág. A Pál utcai
fiúk történetébôl még senkinek sem hiányoztak a lányok. Csutak már szerelmesen és reménytelenül ábrándozott, Dávid
Ádám regényében az események legalább annyira bonyolódnak a nagymama,
mint a focibajnokság körül. A kettô végül
is elválaszthatatlan: a Nagyi hajdani gólkirálynô, legendás futballbíró, a Tejfogú
Tigrisek elnevezésû csapat trénere, aki
sípjával az erkélyrôl irányítja az edzéseket,
és a reggelinél is piros vagy sárga lapokat
osztogat. Az unoka, a kamasz lány Gerda
aranylábú focista. Nagyi a „grundon”,
Gerda a pályán, de ebben az emancipált
világban mégiscsak a hétéves Kovács
Koppány a fôhôs.
A regény egy egészen normális háromgyerekes családról szól, egy fantasztikus
nagymama életérôl, haláláról, a Virág utcai focivébérôl, gyôzelemrôl, árulásról,
ébredezô kamasz szerelemrôl. Van családi perpatvar, van „Ball-eset”, az apa
„Apátiába” zuhan, a kamasz Milánnak iskolai gondjai vannak. Szóval vannak ba-

jok. De a népmesék sem arról szólnak, hogy a világ dolgai rendben
vannak, csak annyit állítanak, hogy
rendbe hozhatók. A gyerekregény
mûfaja nem nélkülözheti ezt a mesebeli világképet. A „Minden jó, ha
jó a vége”- fordulat a mindennapiság keretei között is mûködik: a focivébén gyôznek a Tejfogú Tigrisek,
valóságos deus ex machina, ahogy a
halálosan beteg nagymama kerekesszékben megjelenik a vébédöntôn, csodás esemény a komponista
apa alkotókedvének visszatérése. De
nincs csodás gyógyulás a regényben,
és morbid vagy könnyáztatta halál
sincs. A gyerekvilág szemmértéke érvényesül, a dolgok eszerint kicsik vagy
nagyok. A halál felfoghatatlan. A gyôzelem fényében „fürdik” minden, a
nagymama halottas ágya is.
Kovács Koppány óvodás/elsôosztályos
fél lábbal még a mesében él. Fantáziajátékait koppolásnak nevezi. Ez olyasféle,
mint Darvasi László meseregényében a
trapitizés, s ha meggondoljuk, ez is, az is
a fôhôs nevébôl lett. Néha túl talányos ez
a koppolás, mint a „varázslások” általában. Koppány tud koppolni hétpettyes
pillangót, tejfogú tigrist, kardszárnyú
pingvint és daloló agancsú szarvast, amit
csak akar. Játszik, a többiek meg többnyire ráhagyják a csodát. Ez bizony nem a
mese csodája, abban feltétel nélkül illik
hinni. A mese dramaturgiájából, motívumaiból is alig maradt valami. Hiába áll a
címlapon, hogy ez a könyv meseregény,
gyermekregénynek nevezném.
Alapjában véve minden történet párbeszéd a tradícióval. Ez is. A regény kamasza
úgy szorul be, mint Micimackó. „Útközben
általában feketepétereznek, mint Bruckner
Szigfrid, a kiérdemesült cirkuszi oroszlán.”
– olvassuk. A modern irodalom ún. idézett-effektusa is felfedezhetô. A „Bodzavirágból, bodzavirágból…” Nemes Nagy Ágnes – vers. És mi a helyzet a punktummal?
Ez a fôhôs szavajárása. Kedves, szellemes,
mindig a helyén van. Nem akárkire emlékeztet. Lázár Ervin táltos lova mondta A
legkisebb boszorkányban: „Én vagyok a világ leggyorsabb lova, punktum. Mindenkit
utolérek, punktum. Nem érdekel, kinek a
szolgálatában, punktum.”
Komáromi Gabriella
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…lehet, hogy azután sem?
Igazi emlékirat-szenzáció közzétételével
büszkélkedhet a Palatinus: a kiadó kezdeményezésére a Petôfi Irodalmi Múzeum Kézirattárából A Csibe-ügy címen eljutott a
nyilvánossághoz Kálmán Kata viszonylag
bonyolult keletkezéstörténetû írásmûve. Alcíme szerint: Egy fotográfus naplója

Móricz Zsigmond
utolsó éveirôl. A szöveg jellegénél fogva sem
a cím, sem az alcím (az idôjelölés) nem egészen pontos, de nem is ez a lényeges. A modern magyar fotográfia jó íráskészséggel
megáldott jelentékeny alakja, Hevesy Iván
(film)esztéta felesége egy munkája kapcsán
ismerkedett meg az idôsödô Móriczcal. Férjével együtt közeli, baráti tanújává lett annak
az érzelmi viharzásnak, amely második házassága felbomlása után kerítette hatalmába az írót. A Móricz Zsigmond életmûvében
az Árvácskát és számos más alkotást ihletô
kapcsolatról, elfedett szerelemrôl, különösrejtélyes szeretetrôl van szó: az 1936 ôszén
(valószínûleg akkor és
valószínûleg véletlenszerûen) megismert
Litkei Erzsébettel – Csibével – kialakult kapcsolatról. Bár a Kálmán
Kata nagyszerû fényképfelvételeivel kísért
szöveg kétszáz oldalnál
is terjedelmesebb, és
mind Móriczról, mind
majdhogynem még
gyereklány-múzsájáról
igen erôteljesen rajzolt,
részletes bemutatást kapunk, a biográfiai,
pszichológiai titkokról továbbra sem hullik le
a lepel. Bizonyos pontjai felôl nézve alig értelmezhetô a ténysor, mely néhány hónap
után nem Apuka és Csibe törvényszerûnek
tûnô szakításával zárult, hanem azzal, hogy
Móricz mind a leányt, mind annak kisfiát
örökbe fogadta. Kálmán Kata (az ô ismeretei alapján indokoltan) úgy vélte: a zabigyerek „semmi esetre sem Móricz Zsigmondtól” született. A könyvet sajtó alá rendezô, a
bevezetôt és a jegyzeteket író Varga Katalin
muzeológus végül azt állapítja meg, hogy a
szövevényes história eddigi egyetlen tudományos, dokumentáló, regényes, hipotetikus rekonstrukciója (beleértve jelen mûvet)
sem hozott megnyugtató tudást errôl a fontos móriczi életepizódról. „Úgy gondolom,
amíg Móricz Zsigmond – mint az ügyben
leghitelesebb és legilletékesebb személy –
naplói és teljes levelezése nem jelennek
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meg, addig nem láthatunk tisztán.
De lehet, hogy azután sem…” – írja. A részletmegfigyelések azonban
kitûnôek a könyvben, a korabeli irodalmi-mûvészeti-társadalmi miliô
megörökítése jó tollra vall, s például
az önálló fejezetet képezô Bartók
Béla-epizód mint novellisztikus tanúságtétel is remek.
Márton László (Párizs) Koestler
asszonyai címû krónikája a Noran
Libro újdonsága. Az 1905 és 1983
között élt író maga is számos autobiográfiai indíttatású könyvben teregette ki egy 20. századi Casanovára valló
nôügyeit, keresve a szerelmi és szexuális
mozgatórugókat alapvetôen nem phallokratikus egyéniségében.

Koestler Artúr
(ez a szerzô nevének uralkodó írásmódja e lapokon) harmadik házasságára és egész életére öngyilkossággal tett pontot. A szabad
életbefejezés akarása terveztette
meg vele, a már súlyosan beteg
emberrel a távozás dramaturgiáját. Nála évtizedekkel fiatalabb
asszonya (korábban sokáig titkárnôje és kedvese), Cynthia minden
bizonnyal önálló elhatározásból
osztozott vele a méreg általi halálban. „…senki sem tudja, és soha
nem is fogjuk megtudni, pontosan
mi történt Cynthia és Arthur között” – olvassuk, a jóbarát Mikes
Györgytôl vett idézetként. Sajnos
Mártonnak a megjelenített nôalakok egyikérôl sincs igazán újszerû, fontos ismerete vagy mondandója. A mindössze tizenöt fejezet nôalakjai nem testesít(het)ik
meg, nem reprezentálhatják a Koestler számára fontos nôtípusokat és szerelmi-szexuális aktusokat. Nem érdektelen, de mindjárt
kezdésként elég sablonos „az elsô nôhöz”:
természetesen a (nem különösebben szeretett) anyához való fiúi viszony (freudi)
rögzítése. Ráadásul az egyes
mondatok érthetôségét is
ki-kikezdô nyomtatási hibák
közé olyan fatális is becsúszott, amely Simone de
Beauvoir neve mellé –
mondhatni automatikusan
– élettársa, Sartre nevét rendeli a 211. oldalon, noha innentôl Koestler és Simone
kudarcos „egyéjszakás ka-

landjáról” szólna a beszámoló. Épp a Beauvoirportré szegényessége kelt
aggodalmat: a kiragadott
többi sem feltétlenül jár
közel (az értelmezésben)
a re(ve)latív teljességhez.
Néhány izzó mondat elôszikrázik a hamvadt leírásból. Koestler „nem élte volna túl, ha életben
marad” utolsó öngyilkossági kísérlete után; a maga választotta, békés és
derûs halál volt „az életben az utolsó öröme”. Ám ezek is Mikes-idézetek, a túl sok és
túl hosszú citátumokkal élô kötetben.

Szomory Dezsô
mûveit gondozva a sorozat VIII., az újságprózák III. kötetét jelentette meg a Múlt és Jövônél a fáradhatatlan értékmentô, Kôbányai János. A Szamosmenti táj cikkeit/novelláit/emlékezéseit/riportjait/naplórészleteit kötetté
hangolva a véletlen is kezére játszott. Az író
unokaöccsénél található hagyatéki részbôl
elôkerült egy szerkesztett újságkivágat-gyûjtemény, mely azt bizonyítja: itt felsorakoztatott rövidtörténeteit az idôsödô Szomory is
egybegyûjtve szerette volna publikálni. Erre a
fasizmus árnyékában már nem volt módja. E
mélyáram-zenéjû, repetitív félálomiságú, a
hiátus-poétikával sûrûn élô, megragadóan
ritmikus (helyenként talán még csiszolást kívánó) foszlányok különössége azonban nem
a hajdan nem-lett kötet kései létrejötte (Kôbányai gyûjtésébôl kiegészítve, meglehet, azzal a cikkel/elbeszéléssel is, amely – a XXXIII.
– hiányzik a pedánsan dossziézott harminchat közül). Inkább az késztet töprengésre,
(a)hogy kései mûveinek egy része számára
(hazaszeretete, kötôdése tájként is megalkotott manifesztációjaként) a tôsgyökeres budapesti Szomory fikcionálta a minden ízében
hiteles élménynek érzôdô szamosmenti emlékeket. Arra a
felségterületre lépett – nem az
elhódító, s bizonyára nem is a
társuló gesztusával –, amely tudatunkban jobbára Krúdyé, s
kissé Móriczé, sôt Adyé. „Gyér
tudásunk az író életérôl” (Kôbányai kénytelen így fogalmazni) jelenleg nem teszi lehetôvé
a keletkezési (lelki, írói) folyamat rekonstrukcióját. Jelenleg?
Vagy örökre…?
Tarján Tamás
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panoráma
Ördög és angyal
Valljuk meg végre ôszintén,
szegény ország vagyunk. Egy
családi vállalkozásnak köszönhetôen egynyelvû szótárakban mégsem szûkölködünk. A
Tinta Könyvkiadó gondozásában a közelmúltban jelent
meg a Magyar ellentétszótár,
amely úttörô ebben a mûfajban. A kiadvány munkatársai
Temesi Viola fôszerkesztô útmutatásai alapján csaknem 14
ezer címszóban térképezték
fel a magyar szavaknak ezt a
szövevényes jelentéshálózatát. A köznyelvi szavakon kívül
régies, népi, szaknyelvi, idegen hangzású és szleng kifejezések is szerepelnek a szótárban. A kézikönyv három
szempont alapján szedte listába nyelvünk ellentétes jelentésû szavait. Az ellentétek legegyszerûbb és talán legalapvetôbb típusa valamelyest a
logikai tagadásra emlékeztet,
mert kölcsönösen kizárják
egymást, és nem fokozhatók:
élô–halott. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ami nem élô, az halott. Az apa–anya esete azonban már más, abból, hogy valaki nem apa, még nem következik, hogy anya. A szavak jelentése a jó–rossz esetében is
ellentétes, de mivel fokozhatók, a két pólus között van
egy közbensô tartomány. A
harmadik esetben a résztvevôk szempontjából rajzolódik
ki ellentétes viszony: ad–kap.
Ördögbôl angyal lehetnél, lehetnél / Ha engem jobban szeretnél, szeretnél! – énekelte
Mátrai Zsuzsa 1966-ban Auth
Ede szerzeményét. A dalszöveg megértése még a legegyszerûbb magyar nyelvhasználónak sem okoz szellemi erôfeszítést. A fejlôdéslélektan tanúsága szerint már a hároméves gyerekek is felismerik a
legalapvetôbb ellentéteket: fekete–fehér; hideg–meleg; fiú–
lány. A felnôtt ember számára
az ellentét (antonímia) fogalma a leginkább magától értetôdô, a többi szószemantikai
jelenség (homonímia, poliszémia, szinonímia stb.) pedig
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többnyire csak zavart kelt, illetve félreértések, viccek forrása. Amíg a mindennapi társalgásban az ellentétek okozzák
a legkevesebb gondot, addig
az ellentéteket csoportosítani
próbáló szaktudósok csak
nagy nehézségek árán képesek úrrá lenni az osztályozás
nehézségein.
Józan okoskodással azt hihetnénk, hogy a logika oroszlánrészt vállalt az ellentétek tipológiájának megalkotásában.
A tradicionális logikában
Arisztotelész Herméneutikája
óta különböztetik meg a kontrárius és kontradiktórius ellentétet. A mai logika azonban e
különbségtételnek, amelyet
elôször a madaurai Lucius
Apuleius írt le négyszögként,
nem szentel különösebb figyelmet. Igaz ugyan, hogy a
logikatankönyvek többnyire a
tagadás tárgyalásával kezdôdnek, de a szerzôk többnyire
beérik azzal a figyelmeztetéssel, hogy a tagadást ne kever-

jük össze az ellentéttel. Példának okáért Willard van Orman
Quine A logika módszerei
(1963/1968) címû híres könyvének már az elsô bekezdésében arra hívja fel a figyelmet,
hogy 'A Tadzs Mahal fehér'
mondat tagadása nem 'A
Tadzs Mahal fekete', hanem
'A Tadzs Mahal nem fehér'. A
negáció logikai kötôszó, de
társaival – és, vagy, ha …, akkor …stb. – ellentétben nem
két vagy több kijelentô mondattal kifejezett állítást kapcsol össze, hanem csak egyetlen mondat igazságértékét
fordítja az ellenkezôjére. Ezért
sokan – mint például Michael
Dummett (A metafizika logikai
alapjai. 1991/2000) – még azt
is megkérdôjelezik, hogy a negáció meghatározható-e szabatosan.
Az ellentétek fajtái iránti érdeklôdés a 20. század elsô
harmadától élénkült meg ismét, de nem a logikában, hanem az angol filozófiában és

egy akkoriban kialakuló nyelvészeti szakágban, a fonológiában. Az elsô tudományosan
komolyan vehetô taxonómiák
is ekkor születtek. A filozófus
Charles Kay Ogden (Opposition. 1932) csaknem húsz válfaját különböztette meg a szemantikai oppozíciónak. A prágai nyelvészek köréhez csatlakozott emigráns orosz herceg,
Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj (Grundzüge der Phonologie. 1939) pedig a fonológiai
oppozíciókat osztályozta. Az
egyes típusok elnevezései
mind a mai napig használatosak az angolszász strukturális
szemantikában és pragmatikában: ekvipollens, graduális,
privatís, stb. A kognitív nyelvész, Alan Cruse is e fogalmi
analógiákat hívja segítségül,
amikor az antonímia típusait
tárgyalja (A Glossary of Semantics and Pragmatics.
2006). A Magyar ellentétszótár elôszavában Kicsi Sándor
András összegezi és értékeli az
angolszász szószemantikai hagyományt, a tapasztalati vizsgálódások és a nyelvhasználaton alapuló elméletek tartós
ötvözetét. Mindazoknak, akiket nem riasztanak az elvont
fogalmak – disztribúció, implikáció, prototípus-szemantika
–, okulására szolgál ez a rövid,
de remekbe szabott írás, a téma elsô mértékadó magyar
nyelvû ismertetése. A szótár
maga pedig alighanem újabb
kutatásokra ösztökéli majd a
nyelvészeket a szókészlet és a
szójelentés területén. Mindenesetre addig is mihamarabb
helyet kell szorítani neki a
könyvespolcon.
E. Bártfai László

MAGYAR ELLENTÉTSZÓTÁR
Ellentétes jelentésû
szavak szótára
Fôszerkesztô Temesi Viola
Sorozatszerkesztô Kiss Gábor
A Magyar Nyelv
Kézikönyvei XXII.
Tinta Könyvkiadó
316 lap, Ára: 3990 Ft
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panoráma
Akinek meghívása
van, útra kel
Siklósi Horváth Klára legújabb
regényében sem a konkrét hely
és idô koordinátái a meghatározóak, hanem az atmoszféra,
a kiérlelt stílus ironikus felhangja, és a könyv mottójában szereplô sztoikus gondolkodó,
Marcus Aurelius bölcselete által
meghatározott erkölcsi aspektus történetbe ágyazottsága az
igazán lényeges. Persze ha nem
árulkodnak is korhû részletek a
cselekmény idejérôl, sejthetô,
hogy a narrátor a mából tekint
hôsére, aki leginkább kortársi
anti-hôsnek nevezhetô, és mert
egy hatvannyolc esztendôs,
magányos férfiúról van szó, az
ô megidézett emlékei közelmúltunkba vezetnek vissza bennünket, olvasókat.
Érdekes megoldás: a történetmondó mintegy megkettôzi magát, a mesélô közbe-közbeszóló, kérdezô, reagáló párja úgy „mûködik”, akár Szókratész daimonja, vagyis a kétségtelenül nôi narrátor mellett

Bohém Bölcsek
kiskönyve
Gül Baba neve a legtöbb budapesti számára ismerôsen
cseng, ám kevesen tudnak
többet róla, mint hogy síremléke a Margit-híd budai hídfôjénél, a Gül Baba utca végében
található.
Weiner
Sennyey Tibor könyve egyszerre szól Buda történetének
e rejtélyes alakjáról, ugyanakkor a boldogság titkát keresô
mester misztikus fabulája is.
Az apró, akár farzsebben
hordható kis könyv az indiai
és a jávai mesei hagyomány
nyomán mondja el egy Perzsiából érkezô dervis történetét.
A kötetet Szarka Fedor Guido
grafikái illusztrálják, melyek
kiválóan illeszkednek Weiner
Sennyey prózájához. A képek
centrumában emberalakokat
láthatunk, melyeket körbeölel, hálóként fon eggyé a
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Siklósi Horváth Klára
VENCEL ÉS MÓR
Littera Nova Kiadó
340 oldal, 2790 Ft

állandóan ott van, kommentálja az író tudását-látásátmódszerét egy „védô lélek”
vagy „védô hang” esetleg
„ôrangyal”. Aki sajátos módon inkább kötözködô, kétkedô, ellentmondó, stb.

nonfiguratív és figurális elemekbôl összeálló motívumsor,
mely megidézi az iszlám mûvészetre jellemzô képi világot.
A cselekmény négy fôbb
helyszínen: Bagdadban, Budán, Isztalmbulban és Ada-Kálén zajlik. Ada-Kalé egy török
város volt a Duna egyik szigetén. A Vaskapu-erômû építése
miatt megduzzadt folyó vízszintje alá került a 1970-es
évek elején, és csupán a török
mecset tornya látszott ki a vízbôl. Az események a város elárasztása elôtti utolsó, drámai
órákban kezdôdnek. Hiába
kérleli ifjú tanítványa az öreg
mestert, a Rózsák Atyja nem
akarja elhagyni a szigetet, de
még egyszer elmeséli élete
történetét. És megelevenedik
a múlt. Idôben visszafelé haladva ismerjük meg a bölcs
dervis életét, mely akár az
Ezeregyéjszaka ezerkettedik
meséje is lehetne. Gül Baba
kalandjai során rádöbben arra,

Némi támpontunk a cselekmény helyét illetôen is akad: abban a szerencsés helyzetben van
a kellôképpen kíváncsi olvasó,
hogy a Siklósi elônévbôl, az író
honlapjáról szerzett információkból kiindulva az egyik címszereplô úti célját, kamasz- és ifjúkori emlékeinek színterét, amelyet csak egy („N”) betû jelöl a
mûben, könnyedén helyezheti
el valahol a Dél-Dunántúlon. S
ha figyel arra is, amit S. H. K.
fontosnak ítélt elárulni magáról,
nyilvánvalóvá válik, ebben a
Vencel nevû, „Tót” (!) vezetéknevét rühellô agglegényben, aki
régebben hegedût tanított,
mostanság pedig ír, némi párhuzamot fedezhet fel író és hôse között. És innen már csak
egyetlen lépés, hogy megnevezzük a másik címszereplôt, aki a
leghétköznapibb Vencellel ellentétben történelmi személy: a
Kr. u. 1000–1075 között élt Pécsi (más verzió szerint: Pannonhalmi) Boldog Mór püspök ô.
Az írónônek azzal sikerül igazán feszültséget vinnie amúgy
külsôleg nem túl cselekményes,
vagyis anti-trendi regényébe,

hogy idejekorán közli: a két hôs
elôbb-utóbb találkozik. Vencel
álmában „találkoznak” elôször,
amikor a férfit egy titokzatos,
csuklyás alak arra szólítja fel,
hogy látogassa meg. Így kerül
sor „Tót Vencel nyugalmazott
életkerülô” valóságos utazására
N-be (35 év elteltét követôen!),
és idôutazásaira is, amelyekben
gyerekkori-családi, ifjúkori emlékek, baráti és szerelmi kapcsolatok elevenednek-idézôdnek
meg. Vencel az emlékeit kaotikusaknak, nyugtalanítóknak és
követelôzôknek érzi, „valójában” a mûnek az író-narrátor
által nagyon tudatosan elôkészített felvezetése mindez a címszereplôk különös találkozásának, a regény drámai csúcspontjának. Vérbeli prózáról lévén szó, persze a „tetôpont”
csak a felvetett kérdések sûrûsödését jelenti, nem azt, hogy a
részletek csupán körítésül szolgálnak. A mû teljes „üzenete”
sem csak ebbôl a „kulminációból” vezethetô el, hanem az
egyes részek finoman bonyolult
összefüggésrendszerébôl…
Cs. A.

hogy életének célja a titokzatos „harmadik illat” felkutatása. A szövegtestet aforizmák,

példázatok sora alkotja. Bohém bölcsesség árad a borissza muszlin szerzetes szavaiból. A rózsa, a rózsamag, a
bor, az a bizonyos leírhatatlan
„harmadik illat” a mû központi motívumai.
A szerzô egzotikus, szanszkrit eredetû elbeszéléstechnika
segítségével párhuzamosan
több történetet mesél, hol Budán, hol Isztambulban, hol
Bagdadban, hol pedig a sivatagban járunk. Sôt a cselekményt lírai betétekkel, kitérôkkel is tagolja. A bonyolult
szerkezet mégsem nehezíti a
kötet befogadását, mert Weiner Sennyey a keleti és a nyugati világ közt közvetítô Gül
Baba történetét a mesék univerzális nyelvén beszéli el. A
kötet egy délután alatt elolvasható, ám annak különleges
finomságai igazán a második,
harmadik olvasattal válnak érzékelhetôvé.
Hományi Péter

Weiner Sennyey Tibor
GÜL BABA
Kelet Kiadó
128 oldal, 1900 Ft
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panoráma
A Markos–
Nádas-sztori
Még ma is idézzük ôket, pedig
már harminc éve, hogy feltûntek. „A két fiatal – egy szemtelenül nagyon és egy picit már
érettebb fiatal – humorista egy
pillanat alatt elbûvölte a zsûrit
az 1982-es Humorfesztiválon.
Persze mint mindig, a múlt
most is megszépíti az emlékeket – az »elbûvölés« talán egy
kissé túlzás, de az biztos, hogy
beszéltek róluk. Drukkoltak nekik. Segítették ôket. Minket. A
két Gyurit. A Markost és a Nádast” – emlékezik vissza áprilisban megjelent könyvében – Hugyosjózsi szülei, avagy a Markos–Nádas-sztori – a duó fiatalabbik tagja.
Az elbûvölés talán tényleg kis
túlzás, mert inkább visítva röhögtünk rajtuk, elôször „csak” a
rádióban hallva a Kôbezárt lélek,
azaz a Hugyosjózsi, majd késôbb, már a színpadon, a televízióban a Katonadolog, a Notre
Dame-i teremôrök, az Erzsike és
a Csúcsforgalom jelenetein. Máig idézzük a „Hogy gyütt be maga?”, a „Totya mondta, lesz
nagy balhé”... és a többi ökörséget, amit utólérhetetlen tehet-

A kaland hívó szava
Az igazi kalandra képtelenség
felkészülni. Egyszer csak ott áll
elôtted, megragadja a karodat,
magával ránt. Elôször még ellenkezel, érvelsz a szürke hétköznapok mellett, aztán egy
ponton túl úgy döntesz: lesz,
ami lesz, belevágsz. Annál, ami
van, rosszabb nem lehet. És
igazad lesz!
Maik Klingenberg az unalmasnál is unalmasabb kamasz, legalábbis ezt gondolják róla osztálytársai, így aztán ô is ezt gondolja magáról is. Titokban szerelmes az osztály legmenôbb
csajába, Tatjánába, ám a lány
mindenki mást meghív a szülinapi bulijára, csak Maik és még
néhány lúzer marad le – errôl is.
Szánalmas önsajnálatából orosz
származású osztálytársa, Csicsa-
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séggel és olyan rögtönzésekkel
adtak elô, amiken még ôk is elröhögték magukat. És ezzel rátettek még egy lapáttal.
S hogy mi volt a titkuk? – teszi fel és válaszolja is meg a kérdést a szerzô: „Egyszerû: ôszinték voltunk akkor is, amikor
nem volt szabad.”
Repült az idô, s Nádas Gyuri
(egyszerûen képtelenség ôt
Györgynek szólítani!), lévén ötvenéves, úgy gondolta, ideje

rov (vagy, ahogy mindenki hívja:
Csikk) rántja ki, amikor beállít
egy szakadt (ráadásul lopott) Lada Nivával, és arra biztatja hôsünket, hogy ragadja meg a pillanatot, üljön be mellé, és menjenek el Tatjana bulijába.
A történetet elsô személyben
elmesélô Maik és barátja, Csikk
végül nem csak Tatjana bulijáig
jutnak, még nagyobb útra vállalkoznak:
Havasalföldet
(„Óperenciás-tenger
nincs,
vazze! És Havasalföld sincs!”)
veszik célba. Igazából azonban
nem a cél vagy a megérkezés a
fontos, hanem azok az eszement kalandok, amiken keresztülmennek. Egy road movie a
találkozásoktól lesz lebilincselô,
a két kalandor eszméletlen figurákkal találkozik, akikkel
kapcsolatba kerülve Maik rájön, hogy apjának egyáltalán

megírni az azóta sajnos
szétvált Markos–Nádas
pályáját. Amit olyanok
egyengettek – többek
között –, mint Marton
Frigyes, Farkasházy Tivadar, meg az is, hogy a
két Gyuri nem volt ismeretlen a mûvészvilágban. Markos Gyuri
apja a nagy nevettetô,
Alfonzó, Nádasé pedig
a kiváló zeneszerzô, Nádas Gábor. A két család
is baráti kapcsolatokat
ápolt, s a fiúk gyerekkorának egyik meghatározó helye a Fészek Klub
volt. Mondhatni, mindenkit ismertek abból a
korból, akit érdemes
volt ismerni.
Nádas tulajdonképpen önéletrajzot írt, telistele remek anekdotákkal (nem utolsó
sorban a Fészek Klubból, anno),
és persze, a tôle megszokott
humorral, beleszôve a Markos–
Nádas harminc évét, és nem
megfeledkezve egy másik nagy
bohócról, a kedves emlékû
Boncz Gézáról sem. Elegánsan,
de ôszintén megírja szétválásuk
okát is. Még azzal is meglepi –
ezúttal – az olvasóközönséget,
hogy (iskolák, színitanodák és

egyéb színjátszókörök kérésére)
a kötet második felében közreadja az általa „önkényesen kiválasztott” mûsorszámaikat.
A 10. fejezetben barátaik vallanak a Karinthy-gyûrûs, Erzsébetdíjas kettôsrôl: Szabó Attila, a
Mikroszkóp Színpad volt ügyvezetô igazgatója, Vona Tibor, a
RAM Colosseum igazgatója, Kováts Kriszta és Verebes István.
„…megalakulásuk után 30
évvel ismét összeálltak – olvashatjuk Szilágyi Jánostól –, hogy
megünnepeljék ezt az évfordulót. Egy elôadást terveztek, öt
lett belôle, és valamennyi zsúfolt ház elôtt ment.
Mi ebbôl a tanulság? Nem
egyéb, mint hogy a közönség
nem felejt, sôt hálás is nekik,
hogy ismét megajándékozták
ôket magukkal. Higgyünk és reménykedjünk benne, hogy ez az
'ajándékosztás' még sokáig tart.”
Legyen igaza!
Hegedûs Eszter

nincs igaza: az emberek nagy
része igenis kedves és jó. A biz-

tonságos, megszokott otthontól távolodva egyre szürreálisabbá válik a történet: „Szinte
elképzelhetetlen volt, hogy valamikor ott jártam iskolába, miként azt se nagyon tudtam belátni, hogy egyszer megint gimnazista leszek Berlinben.”
A kaland jó, mert változást
hoz, kiszakít a megszokott világból. S ha belevágsz és túléled,
ajándékba kapsz egy új perspektívát, ahonnan nézve rájöhetsz,
vannak dolgok az életben, amikért érdemes feljönni a víz alól.
Wolfgang Herrndorf sok-sok elismerésben részesült könyve nagyon mai: nyelvezete, témája közel hozza az olvasóhoz a helyüket
keresô kamaszok világát. A Csikk
2011-ben ifjúsági irodalom kategóriában elnyerte a német gyermekirodalmi díjat.
Pompor Zoltán

Wolfgang Herrndorf
CSIKK
Ford. Bán Zoltán András
Scolar Kiadó
320 oldal, 2950 Ft

Nádas György
HUGYOSJÓZSI SZÜLEI,
avagy a Markos–Nádassztori
Kossuth Kiadó
204 oldal, 2800 Ft
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panoráma
Kicsoda Szágundelli?
„…általában rejtôzködô típus
vagyok, az olvasó elôl is bujkálok, nem árulom el neki, mi az,
ami tényleg velem történt, és
mi az, ami félig fikció vagy tán
egészen az. Találja ki ô maga”
– szólítja meg közönségét a
szerzô, az ismert pszichológus
és analitikus. Ez változóan nehéz feladat. Az például, amikor
Nagyezsda Konsztantyinovna
Krupszkaja „Az a büdös kurva!” felkiáltásra ragadtatja magát Inessa Armandra utalva,
mert Lenin könyvtárában megtalálja Freud szexualitáselméletének 1911-es orosz kiadását,
sûrû oldalszéli jegyzetekkel és
vastag aláhúzásokkal – minden
bizonnyal fikció, hiszen sem
szerzônk nem hallhatta a keresetlen kifakadást, sem hiteles
dokumentum nem maradt fönn
az esetrôl. Ám Erôs Ferenc ezen
írásának (a kötet esetleírások és
-tanulmányok, avagy dokumentumnovellák gyûjteménye),
mely a szintén jellemzô Ez a
Harz lesz a végsô címmel a pszichoanalízis hét atyamesterének
soha meg nem esett Harz-hegységbeli túráját beszéli el, olyan
erôs (bocsánat e visszaélésért) a
hangulata, mintha a forradalmárfeleség mellett állnánk,

Minden hiábavaló
Maros András nevét szépíróként (Limonádé, Neveket akarok hallani, Puff) és forgatókönyvíróként is ismerhetjük; ezúttal kompakt kis novelláskötettel jelentkezett.
Rögtön a felütés annyira erôs,
hogy néha az az érzésem, hiába
annyira jó a többi, ebbe a magasságba egyik sem juthat el. A
történet szimpla, mindig az, a
megközelítésben és az elôadásmódban rejlik a kulcs, a Maros
András-i látásmód. Ebben a bizonyos elsô novellában a szorongás természetrajzát ábrázolja olyan elemi erôvel, hogy beleborzongunk, és szinte mi magunk is átéljük ezt a korántsem
kellemes érzést, miközben mellesleg még arra is ráébreszt
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minden szereplô minden szava
a tanú(ság) hitelével szól. A magyar irodalomban manapság divat a gyerekkor, az akkori élmények fölhasználása, ez a gyûjtemény is erre az alapra épít –
amikor egy másik írásban a kiskamasz fôhôs az NDK-beli cserenyaraláson a helyben megismert keletnémet baráttal arról
álmodozik, hogy komppal átpotyautaznak a szemben szinte
látszó Dániába, mert ott „meztelen nôk napoznak a parton”,
egészen biztosan valódi gyerekkori emlék. Szágundelli pedig
ennek a gyerekkornak a védô-

minket, mennyire esetleges
minden, döntéseink, választásaink, cselekedeteink.
Persze a késôbbiekben is találunk kedvünkre valót, látszólag
egyszerû történeteket, melyeknek a végén van a csavar, valami, amitôl az egész novella
más megvilágításba, fénytörésbe kerül. Szintén átütô a Dodzsem címû, melynek a gyermeki látásmód groteszksége
adja az erejét, illetve a néhány
mozdulattal felrajzolt nagymama–unoka viszony, melyre rávetülnek a múlt árnyai. A továbbiakban találkozhatunk jól
kidolgozott nyugdíjcsalásos
történettel (Jön a nyugdíj), a
végsôkig kifeszített, már-már a
hihetetlenbe hajló groteszk házasságtöréssel (A visszaesô), levelezéssel, melyet elképzelni

szelleme, melyet a felnôtt, sôt az érett korú elbeszélô személyiség nem
hajlandó, és lelki egészsége birtokában nem is
kényszerül megtagadni.
Szágundelli sugdossa a
szakszervezeti üdülô házirendjét („csendespihenô
alatt tilos hangosan beszélni, gitározni és hegyek-völgyek között zakatolni –
ugye teccenek érteni, mire
gondolok”) fölforgató fôhôsünk fülébe, amint épp
Perennát, csínyjei hû társát, sôt inspirálóját bámulja: „öleld már meg”. A varázsló – ismerjük ezt számos más mesébôl – nem
föltétlen jótét lélek: „Odamentem Perennához, és mindenki
szeme láttára szájon csókoltam.
Kaptam tôle egy hatalmas pofont. De legalább mindannyian
elértük a vonatot”.
Ismerôs több korszak, a világháború(k) elôttiek inkább olvasmányainkból, de a helyszínek jó
része is. Nagyon hasonló dolgok
történtek velünk, szüleinkkel,
barátainkkal. Ami lenyûgözô,
egyúttal végig a kötetben fönntartja a furcsa, de kellemes lebegést a valóban történtek és a
költött határán: elképesztô számú ismert, méltán híres szemé-

Maros András
CSINÁLNI KELL
Magvetô Kiadó
Novellárium sorozat
224 oldal, 2690 Ft

lyiség szerepel (felsorolást megkísérelni sem lehet; a föntebb
említett Lenin családi háromszöge és a Harz-hegységi túrán mászó Freud, Ferenczi, Ernest Jones, Otto Rank és a többiek
után föllép Che Guevara (gyerekkori asztmáját magyar analitikus kezelte, lévén lelki traumás
eredetû) és a két Castro (Fidel,
Raúl), Charles Bogardy, Truffaut
asszisztense a Négyszáz csapásban, Koszorú Klári, Honthy Hanna egyetlen primadonna-vetélytársa… és még sokan mások,
ahogyan a színlapok írni szokták. De ôket mind Erôs Ferenc
beszélteti – tehát azt mondják,
amit ô akar. Pesti zsidó humort
„használnak”, nagyon önironikusat és fanyart.
Szágundelli javára föltétlen írnunk kell még valamit: ô – a neve – menti meg a szerzô édesanyját és barátnôjét az egyáltalán nem képzeletbeli haláltól a
koncentrációs táborban. Eldöntheti mindenki, akar-e hinni
benne…
P. Zs.

Erôs Ferenc
SZÁGUNDELLI CSODÁI
Jószöveg Mûhely Kiadó
182 oldal, 2490 Ft

oly nehéz, de épp a befejezô
sorok, vagyis a csavar teszi hitelessé (Kímélet).
Olvashatunk véletlen találkozásról, amely teljesen hiábavaló
(Cserekészülék), mert mégis mit
mondhatunk annak az embernek, akit akaratunkon kívül egy
véletlen mozdulattal kerekes
székbe kényszerítettünk? Éppen ez adja meg ezeknek a novelláknak az alaphangulatát, a
hiábavalóság. Minden hiábavaló, minden úgy fog történni,
ahogyan lennie kell, mi halandók annyit segíthetünk ezen a
sanyarú helyzeten, hogy némi
iróniával és szarkazmussal
szemléljük a világot – ahogy
Maros András teszi. Meglehetôsen érdekes nézôpont egy
alig negyvenéves embertôl.
Jolsvai Júlia
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panoráma
Kültelki buddhisták,
belvárosi punkok
Akinek volt alkalma részt venni májusban a Hay Fesztivál elnevezésû programon, személyesen is találkozhatott Budapesten Hanif Kureishivel, akinek a nevét idehaza leginkább
Az én szép kis mosodám címû
film forgatókönyvírójaként
idézheti fel a közönség. Most
azonban megjelent magyarul
az író Kültelki Buddha címû
regénye, Greskovits Endre, az
angol nyelven író keleti gyökerû szerzôk (többek között
Salman Rushdie) kiváló fordítójának magyarításában. Szerencsére, tehetjük hozzá,
mert Kureishi minden mondata szellemi csillagszóróként
sziporkázik a valóság egyszerre tragikus, nevetséges, megbotránkoztató vagy banális
elemeirôl.
Ez a hangulati sokféleség jellemzi a hetvenes évek modern
Angliáját, ahol a felszabadult
gyarmatországokból bevándorló „pakik” és „bokszosok”
változatos atrocitások közepette próbálnak – sokszor
meglepôen ügyesen – boldogulni. Felcseperednek az elsô

Lefegyverezve
Dániel alig nôtt ki a gyermekkorból, amikor elveszíti apját (a
rómaiak keresztre feszítik) és
anyját (nem élte túl férje elvesztését). Bosszút esküszik: egész
életét népe szabadságáért és Isten gyôzelméért áldozza. A közeli hegyekben gerillák élnek
Ros vezetésével. Dániel magára
hagyja nagyanyját és a veszteségekbe beleôrült húgát, Leát,
hogy beálljon szabadságharcosnak, kovácsmesterségét pedig a
lázadók szolgálatába állítja.
Éveken keresztül él a hegyekben, mígnem egy napon találkozik Jóellel és húgával, akik kirándulásuk során tévedtek a
hegyi emberek területére. Dániel élete ezen a ponton újabb
fordulatot vesz – a barátság és
az otthon elveszettnek hitt ér-
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félvér gyerekek, mint maga az
ifjú Kureishi is, pakisztáni apával, angol anyával a háta mögött. E kettôs identitáshoz
társul a dél-londoni külváros
szubkultúrája, ahol sajátos
törvények uralkodnak. De egy
kis buszozással és néhány
metrómegállóval elérhetô a
belvárosi nyüzsgés: a brit popés punkzenekarok kavalkádja,
a bárokban és házibulikban

zései összezavarják eddigi eltökéltségét. Amikor hírt kap a fa-

Elizabeth George Speare
ÉRCÍJ
(Ford: Görgey Etelka)
Kálvin Kiadó
276 oldal, 1790 Ft

beszerezhetô
drogkínálat, a virágzásnak induló
színház- és filmmûvészet, és az
ideológiai csörték a munkáspárti, meleg, fasiszta, hippi, vega, hindu, buddhista közösségek
között, melyek
hol elfajulnak,
hol közös ivászatba-szexbe
fordulnak.
„Karim Amir a
nevem, született
és tôsgyökeres
angol vagyok” –
szól az elsô
mondata Kureishi
remekbe
szabott szatírájának, megadva rögtön a
hangot az egész regényhez,
amely a nagykorúvá érô Karim elbeszélése a maga botladozásairól és helykeresésérôl a számára vállalható kulturális ideológiai és szexuális
közegben. Kérdés, hogy kik
között, hiszen a színészi pályára lépô fiú a mûvészek tökéletesnek hitt világától is
jókora pofonokat kap, de fo-

lyamatosan ironizáló önreflexiói mindig kiigazítják a
„ferde” fénytörést, amelyben a külvilág megjelenik.
Miközben Karim önkéntelenül is a számára kínosan szánalmas szülei ellen lázad
minden lépésével, a regény
végére természetesen ráébred, hogy a család és a hagyományok mikroklímájából
származó szeretet nélkül kutya nehéz létezni.
Kureishi sodróan lendületes
mûve a „köztesség” regénye: hetero- és homoszexualitás, sötétbarna és fehér
bôr, sztárság és lúzerség,
külvárosiság és „posh” létezés között. A merev határokat felállító osztálytudatos
Angliában a rések közül úgy
szivárognak vagy törnek elô
a lázadás gejzírjei, hogy Karim még válogathat is, melyiket lovagolja meg, hogy maga dönthessen legalább arról, amirôl tud.
L. E.

luból, hogy nagyanyja haldoklik, úgy dönt, hazatér, ám a temetést követôen ráébred: nem
hagyhatja egyedül magatehetetlen húgát. Döntenie kell: a
gerillák szabad életét választja,
vagy felelôsséget vállal testvéréért. Döntésében Simon lesz segítségére, gyermekkori barátja
felajánlja kovácsmûhelyét: költözzenek oda a testvérek, Dániel pedig vegye át a boltot. Ô
egyelôre vándorútra kel, Kapernaumba megy, hogy egy különleges, prófétai képességgel
megáldott ács, Jézus tanításait
hallgassa.
Elizabeth George Speare Ércíja az Egyesült Államokban sokat olvasott klasszikus ifjúsági
regénynek számít. A könyv
1962-ben elnyerte az Amerikai
Gyermekkönyvtárosok Newbery
Medalját; az egykori sikerköny-

vet néhány éve újra kiadták
Amerikában.
A sodró cselekményû regény
számos dilemmát vet fel, amelyek nemcsak Dánielt, hanem
az olvasókat is választásra
késztetik: gyûlölet vagy szeretet, szabadság vagy kötelesség, háború vagy béke. A
szimpatikus fôhôs érzéseit
megértjük, de nem minden
esetben értünk egyet a cselekedeteivel. A szerzô egészen
az utolsó fejezetig bizonytalanságban tartja az olvasót:
hallgat-e Dániel Jézusra, képes-e a szeretetet választani
pusztító haragjával szemben.
A történet csodás befejezése
Dánielt is megváltoztatja.
Megtapasztalja a kegyelem, a
könyörület, az Élet erejét – talán ô is képes lesz változni.
P. Z.

Hanif Kureishi
A KÜLTELKI BUDDHA
Scolar Kiadó
344 oldal, 3450 Ft
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kézikönyv

Útikalauz a Galaxis-útikalauzhoz
A Ne ess pánikba! címû kötetet fellapozva leginkább az nem esik pánikba, aki
pontosan ismeri a Galaxis útikalauz stopposoknak címû – hm, hát mit is… „mûcsaládot” leginkább; hiszen a rádiójátéktól kezdve a közelmúltban készült amerikai mozifilmes feldolgozásig a Galaxisból
született regény, tévésorozat, könyvsorozat, számítógépes játék, nem beszélve a
promóciós céllal „megjelentetett” törölközôkrôl, és egyéb használati tárgyakról.
Érdekes módon idehaza az amerikai mozi
tette széles körben ismertté ezt a briteknél évtizedek óta kultuszmûnek, kultusztárgynak, kultuszgondolatnak számító
Douglas Adams-produkciót. Amelyet akár
életmûnek is nevezhetünk, mert bár a brit
komikus-írónak az útikalauz elôtt is voltak
sikeresebb próbálkozásai, szó szerint
igaz, hogy a számára a Galaxis...-sal kezdôdött az élet.
Ez a kötet azonban, mely nálunk az
Akadémiai Kiadó gondozásában jelent
meg, Neil Gaiman mûve, aki a 2001-ben
elhunyt Adams írókollégája és honfitársa,
és könyvében részletesen feldolgozza a
Galaxis…, valamint Douglas Adams karrierjének történetét. (Ha el akarnám riasztani a rajongókat, azt mondanám: monográfiát írt.) Gaiman képregény- és sci-fi
szerzô, és a Ne ess pánikba! után nyugodtan nevezhetjük Galaxis-szakértônek.
A többször kiegészített-átdolgozott
könyv ugyanis olyan részletességgel mélyed el a nagyjából 1974-ben indult történetben, hogy a legmegátalkodottabb
Douglas Adams-rajongóknak is minden
bizonnyal tud újat mondani. De a szimplán érdeklôdô olvasóknak is kirajzolódik a
70-es, 80-as, 90-es évek angliai popkultúrájának egy meghatározó szelete. Maga a
cím az útikalauz elhíresült mondata, a
„Ne ess pánikba!” kölcsönvétele, s a magyar kiadáson alatta a stoppos-utazó életformára utaló bôröndcímkére van rápingálva Douglas Adams és kultuszmûvének
címe. Elsô pillanatban már a címlap jelenthet némi fejtörést, de aztán a sok-sok
névvel, dátummal, poénnal, utalással
megterhelt bevezetés, az elsô és a második elôszó végképp csak a könyv bevégeztével nyer némi értelmet a magyar olvasó
számára (különösen, ha még nem pótolta
gyorsan a Galaxis… elolvasását).
A mûrôl szóló mû szerencsére hasonlóan szórakoztató hangnemet használ tárgyához, mint maga az útikalauz. Az
Adams-mû sikere ugyanis a klasszikus an-
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gol humor hagyományát követô stílusnak köszönhetô: Adams ifjúkorában maga is a brit komédia alapköveinek számító Footlights- és Monthy Python-szerzô volt. Ebbôl az abszurd világlátásból táplálkozik a Galaxis… is, amely a sci-fi hôskorában,
a nyolcvanas évek elején érzett rá kiválóan (még a Csillagok háborúja
tarolása elôtt) a mûfajban rejlô közönségsiker lehetôségére. Szokatlan módon azonban nem a hagyományos mûfaji sikerszamárlétrát
járta végig, a könyvtôl a filmig.
Mint Neil Gaiman kötetébôl is kiderül, a Galaxis… hazájában elôször a rádióban robbant hatalmasat: Adams újszerû ötletéért, hogy
sci-fi-komédia hangjátékot sugározzon sorozatban a BBC, kezdetben sokan egy fabatkát sem adtak
volna, mígnem gyôzött a közönség páratlan lelkesedése. (Ennek
okait is részletesen megvizsgálja a
szerzô, a bravúros alakításoktól
kezdve a technikai újításokig.) A rádiót követte a tévésorozat forgatókönyve,
a hanglemezek, majd csak ezután a regény, pontosabban regénysorozat. Az elsô könyv a rádiójáték elsô négy részére
épült, s az eredeti tervek szerint még két
folytatás követte volna, amibôl azonban a
hatalmas sikerre való tekintettel öt lett –
így került a híressé vált vicces ajánló az
ötödik részre: a könyv, ami új értelmet ad
a trilógia szónak.
Annak ellenére, hogy sem a rádiós, sem a
televíziós folytatásokban, de a könyvsorozat darabjaiban sem végig egyenletes a
színvonal – Neil Gaiman könyvének vitathatatlan elônye az elfogulatlan esztétikai
mérce – a Galaxis…-t összességében „zabálta” a nép, és a mai napig aktív rajongótábora van. A történetét olvasva visszavisszatér a kérdés, mi az oka ennek a népszerûségnek, amely elsôsorban Angliára
jellemzô, de a történet egyes kulcsmozzanatait és -motívumait világszerte, vagy

könyvrôl
Neil Gaiman
NE ESS PÁNIKBA!
Akadémia Kiadó
332 oldal, 2750 Ft

még inkább: Galaxis-szerte citálják. Például, hogy „mindig legyen nálad törölközô”,
vagy a szuperkomputer feledhetetlen válasza az élet végsô kérdésére, a 42, vagy a
vogonok kegyetlen kínzási módszere,
melynek során az áldozatnak a vogon költeményekbôl kell szavalatot hallgatnia. Az
Útikaluz kétségkívül a mûfajra és a humorára legfogékonyabb réteget, a fiatalokat,
az egyetemistákat ragadta meg, akiket
egyszerre fogott meg a sci-fi, az intellektuális játék, az autóstop és az útonlevés mint
a hippilét kelléke, a bürokráciát és a társadalmi paranoiákat szinte savval nyakon öntô humor, a hatalmat, az erôszakot és a hidegháborút is pellengérre állító punkos kívülállás. Mint közvetítô és promóciós eszköz is kiváló csatornát jelentettek a fiatalok, amit a terjesztôk és a marketingszakemberek alaposan ki is használtak.
Ezernyi érdekes tényre, apró részletre
derül fény Neil Gaiman kötetébôl, de
ugyanez válik „riasztóvá” már a kötet fellapozásakor is: a tipográfiai és a tartalmi
sokféleségben, a szellemeskedô címek és
utalások özönében, a nagy precizitással
felsorakoztatott adatok, szereplôk, szövegkönyvrészletek áradatában alaposan
megizzad még az elszánt olvasó is. Hacsak nincs a keze ügyében egy jól hasznosítható törölközô…
Laik Eszter
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könyvszemelvény

Stephanie Saldaña: Angyalok
Szerelmek, imák, kultúrák
Készüljenek fel egy izgalmas külsô és belsô utazásra.
Az Angyalok kenyere többsíkú könyv, amelynek
szemhatára a cambridge-i tanulószobától és Texastól Damaszkuszon át egy sivatagi kolostorig ível. Elegáns próza, amely elröpít ódon mecsetek és minaretek közé, hogy részesüljünk az itt lakók mindent
túlélni tudó bölcsességébôl.
Szerelmeslevél ez a Közel-Kelethez, ahol a hit és a
kétségek, a belsô béke és a háború is közel kerülnek egymáshoz. Egy szenvedélyes fiatal nô spirituális felfedezôútja Kelet sokszínû vallási és kulturális világában, tele gyönyörû részletekkel és láttató
erejû tájleírásokkal gazdagítva.
Stephanie amolyan világvándor, fiatal kora ellenére nyolc év alatt húsz országot járt be. Teológiát tanult Amerikában, és most Damaszkuszban
Jézus alakját tanulmányozza a Koránban. Ezenközben szembekerül a háborúval, a szerelemmel, a nyelv titkaival, az arab kultúrával és magával Istennel. Beköltözik egy keresztény szír kolostorba, ahol lelkigyakorlatokat végez, melyek hatására
látomások sorát éli át… Sajátos útkeresô könyv ez, amely az emberek
között és a szeretetben találja meg az élet értelmét. És a szerelemben,
amelyre a novícius Frérédic személyében lel rá Stephanie.
Lehet-e révbe érni és új emberré születni a kultúra-, vallás- és szerelemkeresés, és ennyi világjárás után?
Stephanie szerint igen, hiszen a szeretet elûzi a félelmet, a szorongást, a kishitûséget, az emberi gyarlóságot. Mindezt vele végigjárva,
együtt élhetjük át ebben a lenyûgözô erejû felkavaró, de egyben
szárnyaló fiktív memoárban.

(Részlet)
„…Minden este, közvetlenül öt óra elôtt otthagyom jegyzeteimet az
íróasztalon, és belevetem magam az óvárosi bazár forgatagába. Elsurranok az aranyat, fûszert, szônyeget és kávét kínáló árusok elôtt, el az
Azem-palota elôtt, melynek falait rakott csempék borítják, az édességboltok elôtt, ahol kandírozott mandula és törökméz kapható, el a muzulmán fejkendôk hosszú, libegô sorfala elôtt, végig egy széles, macskaköves utcán. Itt állott egykor Jupiter templomának nyugati kapuja. Az
óváros szívében aztán jobbra fordulok. Áthaladok egy fekete fémkapu
alatt, és megállok egy pillanatra, hogy kendôvel takarjam el hosszú barna hajamat. Aztán leveszem a cipômet. Mezítelen lábbal lépegetek végig a hûvös márvány csempéken.. A küszöbön túl a nyolcadik századi
Omajjád mecsetben találom magam, ez az iszlám negyedik legszentebb
helye, amely mindig újabb ámulatra késztet.
Ennél szebb helyet életemben nem láttam. Homlokzata bizánci templomokra emlékeztet. Káprázatos mozaikjai a paradicsomot ábrázolják
gyümölcsfákkal és folyókkal, napfényben szikrázó mennyei városokkal.
A mecset alsó traktusát márványlapok fedik, faajtaira mesterek faragtak
geometrikus díszítményeket. Mégsem maga az épület, hanem valahogyan az általa elfoglalt tér teremt szent kapcsolatot az éggel. Ezért nem
lep meg, hogy hajdanában itt állt Jupiter szentélye, aztán meg Hadadé,
késôbb Keresztelô Szent János temploma, most pedig ez az iszlám építészet egyik gyöngyszeme. …..Jómagam azért jövök az Omajád mecsetbe, hogy tanúja legyek egy csodának. Minden este öt óra körül le-
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kenyere
nyugodni készül a nap Damaszkusz felett,
és a napfény fénytócsában gyûlik össze a
fehér márvány udvaron, megvilágítva a járólapokat, mígnem mindenki, aki rajtuk jár,
olyan átszellemült lesz, mint az angyalok. A
testek felsugárzanak a padlózatról visszaverôdô fényben. Súlytalannak látszanak. Valahányszor ennek tanúja vagyok, könnyekig
meghatódom – hogy az ember is lehet ilyen
légiesen tiszta, ilyen áttetszô, mintha csak
szárnya nône. Elég lenne elrugaszkodnia a
földrôl, és máris a levegôbe emelkedne, felül
ezen az egész ôrületen. Ebben a sugárzó
fényben semmi nem tûnik baljósnak...

Fölnézek a völgybôl Mar Musza ôsi kolostorára, amely szirtfoka magasából tekint le rám
fenségesen, szinte lebegve két hegy találkozásánál. Semmi nem választja el itt egymástól a
hegyet, a kolostort és az eget. A sziklák ebben
a megvilágításban mélyrózsaszín árnyalatot öltenek, úgyhogy a táj és maga a kolostor az Isten hegye elôtt álló Mózesre emlékeztet. A középkori építômesterek égetett agyagszínû falakat halmoztak egymás mögé; minden egyes emelet mélyebbre vág a
hegy testébe. Távolról nézve az a kellemetlen érzésem támad, hogy a
sziklába kapaszkodó épületegyüttes bármely pillanatban leomolhat és
alázuhanhat a völgybe.
Vagy háromszázötven lépcsôfok visz fel a hegyoldalban, amelynek
megmászása félórát vesz igénybe. Ez a lépcsô valamiért Keresztes
Szent János spanyol misztikusra emlékeztet, aki vívódó énje sötét éjszakájáról írt, és arról a tömény kétségbeesésrôl, amely azelôtt fogja
el a lelket, mielôtt újra felkapaszkodik az életbe visszavezetô létrafokokon. Azt ígérte, hogy a lélek eztán eléri az Urat és a csöndet. „A
létra Istené” – mondotta.
Fogalmam sincs, miért zuhantam ilyen mélyre, hogyan kerülhettem ilyen távol Istentôl és önmagamtól. Hogy ennyire szeretnék már
megpihenni.
Tíz perc kapaszkodás után végre ott függ fejem fölött a kolostor a
szikla oldalához tapadva, alig karnyújtásnyira. Félig futva mászom meg
az utolsó lépcsôfokokat, ziháló légvételeim elkeverednek a kecskecsengôk csilingelésével és a nem szûnô kutyaugatással. Végre emberi hangok ütik meg a fülemet. Milyen különös, hogy emberek is élnek ebben
a halálos némaságban!
A lépcsô tetejére érve végigfuttatom kezem a kolostor egyenetlen külsô falán, örömömben, hogy végre ismét valami szilárdnak támaszkodhatom. Végigtapogatom a durván elnagyolt köveket, egészen a fôbejáratig, ami miniatûr vaskapu, alig a fele 160 centimnek. Akik készítették,
azt akarták, hogy aki itt belép, hajoljon meg alázatosan. Ezek az alázat
ajtói. A menny keskeny kapui jutnak eszembe az evangéliumokból.”
368 old., kötve, tervezett ár 3190 Ft
Trivium Kiadó
Keresse könyveinket: www.triviumkiado.hu, tel/fax: 248-1263
és a Vörösmarty téren
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Larry McMurtry:

Gyilkosvölgy – Küldetés a semmibe
Texas rongyos lovagjai 1.
Több mint fél évszázada, hogy Larry McMurtry a beatnemzedék legendás képviselôjével, Ken Keseyvel együtt átvette a Stanford Egyetem íróképzô kurzusának oklevelét.
McMurtry azóta is a kortárs amerikai
irodalom nagyságai közé tartozik. Sikereit a könyveibôl készült Oscar-díjas filmek (Utolsó mozielôadás, Becézô szavak) és saját forgatókönyvírói
Oscar-díja (Túl a barátságon) mellett
irodalmi kitüntetések sora jelzi. A termékeny, sokoldalú, Pulitzer-díjas texasi író a western mûfaj egyik legjelentôsebb megújítója.
A Texas rongyos lovagjai címû, Quentin Tarantino véresen ironikus stílusára
emlékeztetô vadnyugati regénysorozat a
19. század második felében frissen benépesülô amerikai határvidéken játszódik,
kegyetlen indiánok és kíméletlen mexikói
banditák között. A fegyveres polgárôrcsapatok, a Texas rangerek viszontagságos
életébe ad hiteles bepillantást, két kalandvágyó jó barát sokszor humoros, gyakran
hátborzongató, de végig torokszorítóan
izgalmas kalandjain keresztül.

„Larry McMurtry új életet lehelt a tûnôfélben lévô amerikai vadnyugati legendavilágba, és megteremtette a mai irodalom két talán legemlékezetesebb hôsét, Augustus McCrae és Woodrow
Call személyében.”
ReaderStore review
Két, szinte még tejfelesszájú fiatalember, a rangernek frissiben felcsapott Call és barátja, Gus sorsán keresztül mutatja be a szerzô,
Larry McMurtry az újonnan felállított, utóbb legendássá lett önkéntes csapatok történetének kezdeti, viharos idôszakát. A Texas
rongyos lovagjai elsô része valós katonai expedíciók történetén keresztül ismerteti meg az olvasót a sorozat fôbb szereplôivel. A Gyilkosvölgy – Küldetés a semmibe lapjain találkozunk a két ifjú ranger kiszámíthatatlan parancsnokaival, hol tragikusan hôsies, hol
komikusan gyáva bajtársaival, a két fiatalember megközelíthetetlen szerelmeivel, nagyon is megközelíthetô szajháival és az önkéntesek vérszomjas ellenségeivel, a kegyetlen skalpvadász indiánokkal, a komancs és apacs harcosokkal. Gus és Call alakulatának elsô, egyszerûnek látszó bevetése, egy San Antonióból El Pasóba vezetô biztonságos útvonal felkutatása és megtisztítása. Hôseinknek
már itt bôséges ízelítô jut a préri fegyveres ôreire leselkedô sokféle veszedelembôl. Megismerhetjük a különítmény olyan oszlopos
tagjait, mint Shadrach, az öreg hegyivadász, a tapasztalt nyomkeresô Nagylábú Wallace, a szeszkazán Long Bill Coleman vagy a
csapat elmaradhatatlan kísérôje, a Gôzhajó becenévre hallgató,
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méretes testalkatú, ám vajszívû kurtizán,
Matty Roberts. Ugyanitt találkozunk elôször a valódi történelmi figuráról mintázott
félelmetes ellenféllel, a komancsok híresen
könyörtelen vezérével, Púpos Bölénnyel és
indián harcosaival.

(Részlet a könyvbôl)
„Csak egy napja történt, hogy kis híján
összekaptak Kirkerrel és Glantonnal. Azok
ketten délrôl lovagoltak be a táborba, miután nyolc skalpot szereztek. A skalpok
Kirker nyergérôl himbálóztak, s noha a
vér már megszáradt rajtuk, hangosan
dongták ôket körül a legyek. A legtöbb
ranger messze elkerülte Kirkert. Sovány
ember volt, három magányosan kandikáló foga különös kegyetlenséget kölcsönzött a mosolyának. Glanton nagyobb
darab fickó volt és lustább is: mindenkinél többet aludt a csapatban, sôt a lován ülve is képes volt nagy horkolva elaludni. Shadrach egyiküktôl se tartott,
de Nagylábú Wallace se. Mikor Kirker
lekászálódott a nyeregbôl, Shadrach és
Nagylábú odaléptek, hogy megvizsgálják a trófeáit. Shadrach meg is tapogatta az egyik skalpot, és Nagylábúra nézett, aki
egy pillanatra elhessegette a légyrajt, hogy párszor beleszimatoljon
a skalpba.
– Komancs. Ki mondta, hogy megszagolhatod? – kérdezte Kirker.
– Ezek az aljas kutyák mexikóiakat gyilkolnak, ôrnagy úr – mondta
Nagylábú Wallace. – Biztos valami családnál vacsoráztak, aztán
agyonlôtték és megskalpolták ôket.
– Ez igen felebarátiatlan viselkedés, ha igaz – vélte Chevallie ôrnagy.
Szemügyre vette a skalpokat, de nem nyúlt hozzájuk.
– Ez ugyan nem indián haj – mondta Shadrach. – Az indián hajnak
indiánhaj-szaga van, ennek nincs. Ez mexikói haj.”
Larry McMurtry: Gyilkosvölgy – Küldetés a semmibe
(Texas rongyos lovagjai 1.)
Fordította: Lázár A. Péter
Regény, 3500 Ft
Sorozat Könyvek Kiadó
1132 Budapest, Kresz Géza u. 42.
Telefon: +36 (1) 320-9860
info@sorozatkonyvek.hu
A könyv a Sorozat Könyvek Kiadó internetes könyvesboltjában kapható:
http://www.sorozatkonyvek.hu/
A sorozat már megjelent kötetei:
Gyilkosvölgy – Küldetés a semmibe, Gyilkosvölgy – Az élôholtak útján,
Gyilkos hold – Púpos Bölény, Gyilkos hold – Ahumado

www.könyvhét.hu

könyvszemelvény

Robert van Gulik:

Az elhagyatott templom titka
A kínai detektív 1.
Robert van Gulik (1910–1967) tizenkét éves kora óta a Távol-Keleten élt a szüleivel. Az egyetem után holland diplomáciai szolgálatba
lépett, Kínában, majd Japánban állomásozott. A VII. századi Kínában
játszódó detektívtörténetei tették híressé, amelyek fôszereplôjét a
szerzô egy létezô, legendás személyrôl, Di Dzsen-csiérôl mintázta. A
sorozat köteteit 39 országban 28 nyelven adták ki nagy sikerrel.

„Egyike az izgalmas, olvasmányos és körmönfontan csavaros Di
bíró-regényeknek, amely szokatlanul gazdag történelmi háttérrel festi le és mutatja be az olvasónak a régi Kínát a Tang-dinasztia korszakából”
New York Times Book Review
A fiatal fôhôst, aki hivatalnokként dolgozik a császári fôvárosban a Tang-dinasztia idején, kinevezik járásfônöknek egy Koreával határos, hírhedt körzetbe, Peng-laiba. Di bíró örül a kinevezésének, mert vágyik arra, hogy kiváló elméleti tudását a
gyakorlatban is kipróbálhassa. Valódi bûnügyeket szeretne végre
megoldani. Ez a kívánsága hamarosan teljesül. Elôdjét rejtélyes módon megölték; hogy ki és hogyan, azt Di bírónak kell kiderítenie. Ráadásul az a rangidôs tisztviselô is eltûnik, aki a meggyilkolt járásfônököt helyettesíti. Egy koreai kurva titkos üzenetet hoz a bírónak, és
a nyomozás során gyanús körülmények között elhunyt szerzetes
holttestére bukkannak. Sikerül-e a fiatal és még tapasztalatlan Di bírónak megoldania a titokzatos eseteket, és képes lesz-e kézre keríteni az agyafúrt és mindenre elszánt bûnözôket?

(Részlet)
„Di járásfônök egy pillanat alatt felmérte a helyzetet. Dühösen harapott az ajkába, amikor átlátta, hogy nem sokat tehet – teljesen váratlanul érte ôket a rajtaütés. Átkozta önmagát, amiért elutasította
a katonai kíséretet.
– Mozgás! – szólt rájuk az elsô bandita. – Örüljetek, hogy tisztességes útonállók vagyunk, és meghagyjuk az életeteket!
– Tisztességes útonállók, az ám! – biggyesztette le az ajkát a járásfônök, ahogy leszállt a lováról. – Fegyvertelen emberre támadni, ráadásul úgy, hogy egy íjász fedez! Közönséges lótolvajok vagytok!
A férfi meglepô gyorsasággal pattant le a lováról, és termett az utazó elôtt, kezében a kivont karddal. Pár centivel magasabb volt a járásfônöknél; széles válla, vastag nyaka kivételes testi erôrôl árulkodott. Szögletes állát elôretolva dühösen sziszegte:
– Engem te nem fogsz sértegetni, kutya hivatalnok!
Di járásfônök arca bíborvörösre vált.
– Add ide a kardom! – utasította Hungot.
A számszeríjas férfi azonnal a szürke szakállas elé ugratott a lovával.
– Fogd be a szád, és ne ugrálj! – dörrent rá fenyegetôn a járásfônökre.
– Bizonyítsátok be, hogy nem ócska tolvajok vagytok – vágott vissza
a járásfônök. – Ide a kardomat! Elôször leszámolok ezzel a gazfickóval, aztán majd te következel!
Az óriás termetû útonálló tele szájjal hahotázni kezdett, leengedte a
kardját, és odaszólt a számszeríjas másiknak:
– Kicsit elbolondozunk ezzel a szakállhôssel, testvér! Kapja csak
meg a kardját; fölhasogatom egy csöppet, hadd tanulja meg, hogy
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nem elég az íróecsettel hadonászni!
A másik figyelmesen megnézte
a járásfônököt.
– Nincs idônk bolondozni –
szólt oda élesen a társának. –
Fogjuk a lovakat, és tûnjünk el!
– Errôl beszéltem! – húzta el a
száját megvetôen Di járásfônök.
– Csak addig tart a bátorság,
amíg szavakkal kell vagdalkozni!
A nagydarab férfi cifrát káromkodott, aztán odalépett Hung lovához, megragadta az idegen
kardját, és odahajította neki. Az
elkapta, majd gyorsan ledobta
barna útiköpenyét, szakállát kettéválasztotta és tarkójánál összekötötte, azután kardjával készenlétben állva így szólt a haramiához:
– Bárhogy lesz is, az öreget elengeditek!
A másik erre bólintott, és azonnal támadásba lendült, egyenest a járásfônök mellkasa felé döfött. Az könnyedén hárított, majd néhány villámgyors cselt mutatott be. A bandita hátrahôkölt, majd immáron nagyobb elôvigyázattal támadott vissza; Hung és a számszeríjas tekintetétôl követve immáron valóban elkezdôdött az ádáz viadal. Ahogy
egyik vágás a másikat követte, a bíró megállapította magában, hogy
ellenfele bizonyára a gyakorlatban sajátította el a harc mûvészetét, miután mozdulataiból hiányzott az iskolázott vívóra jellemzô kidolgozottság. Ugyanakkor rendkívüli ereje jó taktikai érzékkel párosult: újra és
újra az útszéli göröngyös talajra csalta a bírót, ahol erôsen oda kellett
figyelnie a lábmunkára. Di életében elôször vívott valóságosan, az
edzôtermen kívül, és rendkívüli módon élvezte. Érezte, hogy hamarosan harcképtelenné teheti az ellenfelét. Ám annak közönséges kardja
még addig sem tartott ki az Esôsárkány edzett pengéje ellenében. Amikor a bandita egy erôs vágást igyekezett kivédeni, kardja egyszeriben
kettétört. A tagbaszakadt férfi ott állt megkövülten, a kezében tartott
csonkra meredve. Di járásfônök a másik felé fordult.
– Te jössz! – vetette oda.
Robert van Gulik: Az elhagyatott templom titka (A kínai detektív 1.)
Fordította: Upor László
Regény / 3400 Ft
Sorozat Könyvek Kiadó
1132 Budapest, Kresz Géza u. 42.
Telefon: +36 (1) 320-9860
info@sorozatkonyvek.hu
A könyv a Sorozat Könyvek Kiadó internetes könyvesboltjában kapható:
http://www.sorozatkonyvek.hu/
A sorozat eddig megjelent kötetei:
Az elhagyatott templom titka, A faragott paraván rejtélye, Az elátkozott tó
legendája
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Jeffrey Eugenides:

Házassági összeesküvés
A Pulitzer-díjas szerzô új regénye azonnal felkerült az amerikai toplisták
élére, s máris 18 országban vették meg a kiadási jogokat, sôt már a filmjogokat is eladták.
Az 1980-as években játszódó regény alapszálai három friss diplomás
körül tekeregnek képlékeny szerelmi háromszöget alkotva.

(Részlet)
„A sarokban egy fikusz árválkodott. Leonard, ha épp az eszébe jutott,
mindig odacipelte, ahová besütött a nap, Madeleine szíve azonban
megesett a növényen, és öntözni kezdte, és öntözte is egészen addig,
míg észre nem vette, hogy Leonard gyanakvóan összeszûkült szemmel
követi az eseményt.
– Mi baj? – kérdezte nyugtalanul.
– Semmi.
– Na, mondd már meg, mi bajod!
– Öntözöd a fikuszomat.
– Mert kiszáradt!
– Jó, de akkor is. Öntözöd a fikuszomat!
Madeleine ettôl kezdve felhagyott a fikuszöntözéssel.
A szoba mellé konyhafülke is járt, Leonard itt fôzte, vagy csak melegítette a kávét, amit vödörszámra ivott, nap nap után. A tûzhelyen zsírlepte wok vesztegelt, Leonard nemigen használta az alkalmatosságot,
legfeljebb néhanapján, ha összeütött valami némi jóindulattal ételnek is
nevezhetô zagyvaságot, ám jól elvolt ô ennyivel is.
Igen, ez a lakás világosan beszélt: azt mondta, szegény árva vagyok. Abby
és Olivia olykor rákérdezett, hogy mit mûvel Madeleine és Leonard, de a
lány sosem volt képes választ adni nekik. Valójában ugyanis nem csináltak
semmit. A lány megjött, aztán a matracra vetették magukat, a fiú közben
megkérdezte, hogy érzi magát, de tényleg, érdekelte is a válasz. Hogy
ezen felül mivel töltötték az idôt? Madeleine beszélt, Leonard hallgatta: aztán szerepet cseréltek. Madeleine még sose találkozott senkivel, fôleg pasival nem, aki ilyen figyelmes lett volna, ennyire észrevett volna mindent.
Talán hosszú évekig pszichológushoz járt, találgatott magában Madeleine,
és tôle leste el ezt a képességet. Ô a maga részérôl már korábban szentül
megfogadta, hogy nem áll le olyan sráccal, aki pszichológushoz jár, de
most úgy döntött, hogy feloldja magát a fogadalma alól. A nôvére meg ô
gyerekkorukban rákaptak, hogy idôrôl idôre mély, nehéz beszélgetésbe
bonyolódjanak egymással: ezt ôk lelkizésnek hívták. Ha fiú merészelt a közelükbe tévedni, rászóltak, hogy lelkiznek, és a fiú alámerült, hogy kibekkelje, míg abba nem hagyják. Leonard mellett egyetlen, véget nem érô lelkizésnek tûnt az élet. Ha együtt voltak, Leonard minden figyelmét neki
szentelte. Nem bámult áthatóan, és nem próbált minden igyekezetével
Madeleine lelkének közelébe férkôzni, ahogy például Billy tette volna, de
félreérthetetlenül jelezte, hogy ott van és figyel. Tanácsokat nem adott,
csak hallgatott, és néha-néha mordult egyet, mintegy bíztatásképpen.
A páciensek hajlamosak beleszeretni a pszichológusukba, ugyebár. Ezt
szaknyelven úgy hívják, hogy transzferencia, és hozzáteszik, hogy nagy
ívben kerülendô. De mi van akkor, ha elôször lefekszünk a pszichológusunkkal, és csak ennek utána fordulunk hozzá szakmailag? Ha a pszichológusi díványt elsônek nászágyként használjuk?
Ráadásul Leonarddal a lelkizések egyáltalán nem tûntek lelkizéseknek. A
fiúnak volt humora, és a legröhejesebb sztorit is tökéletes fapofával tudta elôadni. A fejét két válla közé húzta, a szeme bûnbánatot tükrözött, és
csak mesélt és mesélt. – Meséltem neked, hogy játszom egy hangszeren?
Azon a nyáron, amikor a szüleim váltak, elküldtek nyaralni a nagyszüle-
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imhez, Buffalóba. A
szomszédban egy
lett házaspár lakott,
Bruverisék, és mind a
ketten, a férj és a feleség is, egy kokle
ukulele nevû hangszeren játszottak.
Tudod, mi az?
Olyan, mint a citera, csak litván. Mindig áthallatszott a
szomszédból, ha rázendítettek. Elképesztô hangja volt! Egyszerre zabolátlan és melankólikus. Az citera a mániás-depressziós a húros
hangszerek családjában. Halálra untam magam azon a nyáron, tizenhat
voltam, magas, sovány, és füveztem reggeltôl estig. A hálószobában rágyújtottam, kifújtam a füstöt az ablakon, aztán lementem a kertbe, hallgattam, ahogy Bruverisék gyûrik a citerát. Néha vendégek jöttek hozzájuk, azok is citerázni. Kiültek a kertjükbe, egy egész zenekar! Egy citerazenekar. Aztán egy szép nap észrevették, hogy nézek, és áthívtak engem
is. Megkínáltak sütivel meg mindennel, én meg megkérdeztem Bruveris
nénit, hogyan kell játszani ezen a citerán, és megtanítottak. Onnantól
kezdve mindennap átmentem. Volt egy régi citerájuk, azt nekem adták
kölcsönbe. Napi öt-hat órát gyakoroltam, nagyon rákattantam.
Aztán, már a nyár végén, amikor indulni kellett vissza, nekem adták.
Hogy legyen az enyém. A repülôn külön ülést kellett vennem neki, mint
Rosztropovicsnak a csellójának. Mire hazaértem, az apám elköltözött.
Csak az anyám maradt, a nôvérem, meg én. Én meg gyakoroltam tovább,
aztán, amikor megtanultam, beléptem a citerazenekarba. Etnikai fesztiválokon léptünk fel, és ortodox esküvôkön, hagyományos népi ruhákban,
hímzett mellényben, puffos ujjú ingben, térdig érô csizmában. Én és a felnôttek. Fôleg lettek, meg egy-két orosz. A nagy slágerünk az „Ocsi csornüje” volt. Ennyi maradt meg nekem azokból az idôkbôl. A citera.
– Megvan még?
– A citera? Ne viccelj már, hogy a francba volna meg!
Ahogy Leonard történeteit hallgatta, Madeleine szinte sajnálta magát,
amiért olyan felhôtlenre sikeredett a gyerekkora. Neki aztán soha nem
kellett eltûnôdnie azon, hogy ezt vagy azt miért csinálja, illetve, hogy
milyen hatással voltak rá a szülei. Az ám, csakhogy a nagy felhôtlenség
miatt eltompult a megfigyelôképessége. Leonard viszont mindent észrevett, a legjelentéktelenebb apróságot is. Egyszer például, hogy épp
Cape Codban töltötték a hétvégét, többek között azért, hogy tisztelgô
látogatást tegyenek a laborban, ahová Leonard gyakorlatra jelentkezett,
a hazaúton egyszer csak megszólalt: – Mi van veled, visszatartod?
– Mit?
– Visszatartod. Második napja. Kivárod, hogy hazaérjünk?
– Ez nem igaz, ilyen nincs! – visított fel Madeleine: végre leesett a tantusz.”
142 x 197 mm, 3970 Ft
Tericum Kiadó
T: 453 0927
www. tericum.hu
Szintén a szerzôtôl: Egy test, két lélek; Öngyilkos szüzek
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könyvszemelvény

Frances Mayes és Ed Mayes:

Napsütötte szakácskönyv
A toszkán konyhamûvészet az improvizatív toszkán karakterrôl árulkodik,
a gyorsan elkészíthetô
ételek pedig igazi megnyugvást és örömöt hoznak nemcsak a gyomornak, hanem a léleknek is.
Mind a fôzés, mind az evés
igazi örömforrást jelentenek a toszkán embereknek,
életük részét képezik. Frances Mayes férjével Eddel ebben a könyvben számos receptet osztanak meg az olvasóval, mindazokat, amelyek ôk maguk sokszor elkészítettek, és amelyek legfôbb
tulajdonsága a robusztus, jó
minôségû, úgymond, becsületes hozzávalók.
Mit fôzzünk?
Elôször is összegyûjtjük az antipasti, vagyis az elôételekhez
valókat: pecorinót, különféle
szeletelt szalámikat, sonkát sárgadinnyével, zöldségeket sott'olio (olíva olajjal), kenyér rudacskákat vagy focaccia szeleteket – és ezeket egyszerûen csak összeszedtük a kamrából! Gyorsan kisütünk hozzá néhány ízletes cukkini virágot, amelyeket egy
kanál krumplipürével és egy kis bazsalikommal töltünk meg.
Adunk hozzá egy kis csicseriborsót citromhéjkarikákkal vagy talán apróra vágott radicchio salátát pecorinóval. Ezek a tálak pazarul mutatnak, érdemes értük körbejárni az asztalt. Ezt követôen primo gyanánt összedobhatunk egy all'arrabbiata spagettit –
azaz „mérges” tésztát –, amelyet annyira szeretnek a toszkánok
élénk erôs paprikája miatt. Ez az egyszerû tészta garantált löketet ad az ízlelôbimbóinknak.
Két fogáson vagyunk túl, és már eltelt egy óra. A secondo elôtt
megállunk egy kicsit, mert nem sietünk, és a hold is épp most
bukkant fel a távoli dombok felett. Jönnek a scottaditi – azaz az
„ujj megégetôk”, amelyek onnan kapták a nevüket, hogy az apró bárányszeletek hamar megpirulnak a grillen, és forró lesz a
csontjuk. Két kis szelet hús, némi kesernyés zöldség és basta,
ennyi elég is secondónak. Természetesen kenyér is jár hozzá, de
semmi több. A hús fontos része a toszkán ételeknek, de nem fô
fogás. Valójában nincs is fô fogás, minden étek egyenrangú. A
fogások bájos egymásutániságában legalább esélyed van, hogy
mindegyiket külön ízlelgesd. Ezután érkezhet még egy tál gyümölcs és egy tál víz, hogy legyen miben a gyümölcsöt megmosni. Következik néhány szelet sajt, majd ismét tartunk egy kis szünetet, szürcsölgetjük a borunkat és helyet cserélünk, hogy min-
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denki beszélgethessen mindenkivel.
Itt akár meg is állhatnánk –
és a toszkánok meg is
szoktak -, de ezen az estén
a te kedvedért kihozunk a
konyhából egy óriási paraszt baracklepényt. Körbeadok egy kis édesített
mascarponét, amit rá lehet kanalazni a tetejére.
Ekkor már lassan három
órája étkezünk, így még
egy óra, és a vendégek
elkezdenek hazaszállingózni, hiszen végül is ez
csak egy egyszerû szerda este. Egyesek azért
még elidôznek, mivel Ed
még kihoz egy tálca digestivit. Az én kedvencem az arany Strega a
déli Beneventóból. Ed
természetesen megpróbálna
mindenkit
meggyôzni, hogy próbálja ki az amarót
(gyomorkeserû),
amely a Marchéból
hazahozott olívából
készült. Fulvio a Cocchi Barolo Chinatót kedveli, amely egy Barolo alapú fûszeres fôzet. A narancshéjakat és a szôlômagokat
mindeközben áthajigáljuk a falon. Végül elhangzanak a buonanotték, és mindenki elindul hazafelé.
203 x 254 mm, 5970 Ft
Tericum Kiadó
Tel.: 453 0927
www. tericum.hu
Szintén a szerzôtôl: Napsütötte Toszkána, Édes élet Itáliában,
Egy év a világban, Szép Toszkána, Vigyük haza Toszkánát,
Mindennapok Toszkánában

FRANCES MAYES ÉS ED MAYES MAGYARORSZÁGON!
A NÉPSZERÛ ÍRÓNÔ ÉS FÉRJE ED MAYES KÉT NAPOT TÖLT
BUDAPESTEN, ÉS DEDIKÁLJA A KÖNYVEIT!
DEDIKÁLÁSOK:
2012. június 8. (péntek) 17 óra – Könyvhét, Tericum kiadó standja
2012. június 9. (szombat) 17 óra – Könyvhét, Tericum kiadó standja
2012. június 9. (szombat) 14:30 – Libri könyváruház, Mammut 2.
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Ad Astra Kiadó
1041 Bp., Berzeviczy Gergely utca 21.
Tel: 06-1/445-1344
Fax: 06-1-445-1346
www.adastrakiado.hu
Ian McDonald:
A DERVISHÁZ
Az Ad Astra kiadó 2012-es megalapítását az az elhatározás szülte, hogy a kortárs nemzetközi
fantasztikus irodalom kiemelkedô
és friss szemléletû mûveibôl sokszínû válogatást nyújtson. Célja,
hogy felkutassa és igényes formában, magyar nyelven megjelentesse azokat a regényeket és novellákat, amelyek a nemzetközi fantasztikus irodalmat formálják és
megújítják, érdekes témákat vetnek fel, és látásmódjukban vagy stílusukban egyediek és különlegesek.
Az Ad Astra a hagyományos könyvkiadás mellett az e-könyvkiadásban is szerepet vállal. Többféle elektronikus formátumban, felhasználóbarát puha DRM-mel kínálja a kortárs sci-fi és fantasy legkiemelkedôbb alkotásait.
Bomba robban egy isztambuli villamoson – egy átlagos nap, egy
mindennapos merénylet a 2027-es év Törökországában, amely az
Európai Unió legfiatalabb, legsokszínûbb, ugyanakkor legszegényebb tagja.
Ez a robbanás azonban az Adem Dede téri dervisház minden lakójának életét felforgatja. A katasztrófákra fogadásokat kötô közgazdászprofesszorét, az országos földgázcsalással élete legnagyobb dobására
készülô brókerét, a legendás mézzé lett ember nyomába eredô régiségkereskedôét, az új nanotechnológiai újítást eladni próbáló marketingesét, a szívbeteg kisfiúét és a házban bujkáló férfiét, aki a merényletet követôen dzsinneket lát. Olyan veszély nyomára bukkannak, amely nemcsak Törökországot, hanem Európa többi részét is fenyegeti.
Hét nap és hat szereplô drámával és konfliktusokkal teli történetét
meséli el a dervisház a jövôbeli Isztambul színes háttere elôtt, ahol a
bazárban a nanotechnológiát ugyanolyan eszközökkel árulják, mint
most a szônyeget és a rézedényeket, ahol a rendôrségi robotok ôsrégi épületek fölött keringenek, ahol az öregek a sarki teázóban
isszák az üvegpoharakból a teát, míg a fiatalok összpontosítást erôsítô nanokeveréket szippantanak föl.
(X)
600 oldal, 3490 Ft
Paolo Bacigalupi:
A FELHÚZHATÓS LÁNY
Az olajválság utáni jövôben a
városokat a globális felmelegedés miatt megemelkedett tengerszinttôl gátrendszerekkel védik, pusztító genetikai járványoktól retteg mindenki, és óriás rugókban, lendkerekekben
tárolják az energiát, amelyeket
tíztonnás óriáselefántok, megodontok erejével húznak fel…
Anderson Lake az AgriGen kalóriatársaság Bangkokba küldött
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ügynöke álcája szerint egy „lendrugókat” gyártó cég menedzsere,
valójában azonban a független Thaiföld felbecsülhetetlen értékû
rejtett magbankját keresi.
Emikó genetikai tervezéssel létrehozott különleges teremtmény,
„új ember”. Bôre sima, mint a porcelán, mozgása a genetikusok jóvoltából darabos, akár egy felhúzhatós játéké. Kutyaszerû engedelmességre kódolt szolga és szexjáték egyszerre, aki azonban ki akar
törni kiszolgáltatottságából.
Kettejük találkozása hamarosan egész Thaiföldet megrengeti.
A felhúzhatós lány az egyik legtöbbre tartott sci-fi regény az elmúlt
években, mely elnyerte a Hugo- és a Nebula-díjat, a John W. Campbell emlékdíjat és a legjobb elsô regénynek járó Locus-díjat is.
(X)
586 oldal, 2990 Ft
Lauren Beukes:
ZOO CITY
Senki nem tudja pontosan, mikor
kezdett a természetfeletti valósággá válni.
Azokat a bûnösöket, akik valaki
más haláláért felelôsek, misztikus
átok sújtja: állatok szegôdnek
melléjük élô lelkiismeretként és a
társadalomból való kiközösítettség jelképeként.
A menô újságíróból a társadalom peremére került és egy családi tragédia következtében elállatosodott Zinzi December Johannesburgban él egy Lajhárral együtt, és különleges képessége segítségével eltûnt tárgyakat kutat fel.
Amikor Zinzit a neves zenei producer, Odysseus Huron azzal
bízza meg, hogy találja meg a lemezbemutató elôtt álló popsztár
ikerpár nemrég eltûnt lánytagját, Songwezát, olyan ügybe keveredik, ahol újságírói ösztöneire, régi és új barátokra, valamint
misztikus képességére egyaránt szüksége lesz. Zoo City mélyén
sötét titkok lapulnak.
A regény elnyerte az Arthur C. Clarke-díjat, emellett jelölték a Brit SF-, valamint a World Fantasy-díjra is.
(X)
360 oldal, 2990 Ft
Catherynne M. Valente:
MARIJA MOREVNA
ÉS A HALHATATLAN
Marija Morevna gyerekkorában tanúja lesz annak, ahogy madárból
emberré változott jóképû fiatalemberek feleségül veszik a nôvéreit.
Amikor pedig lassan feltárul elôtte
az orosz mítoszok láthatatlan világa, érte is eljön Halhatatlan Koscsej
– hogy nagy hatalmú mesebeli lények és törékeny emberek játszmájának, sodró lendületû történetének részese legyen.
(X)
376 oldal, 2990 Ft
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[Ad Astra Kiadó]
Hannu Rajaniemi:
KVANTUMTOLVAJ

Weissmahr Béla:
AZ EMBERI LÉT ÉRTELME
Metafizikai értekezések

Jean le Flambeur kifinomult úriember és fondorlatos mestertolvaj, aki
gondolatokat, ékszereket
és titkokat lovasít meg a
jövôbeli Naprendszer egzotikusan különc társadalmaiban. Élô legenda,
aki egyszer mégis rajtaveszt, és utána hosszú
idôn át egy virtuális börtönben kénytelen saját
másolataival halálos párbajokat vívni.
Egészen addig, amíg egy
titokzatos lány és még rejtélyesebb megbízója ki nem szabadítja… azonban a jótettnek is ára van, és ezzel kezdetét veszi Jean
le Flambeur eddig legnagyobbnak ígérkezô kalandja. Irány a
Mars, ahol egy vándorló városban egyszerre kell felkutatnia régi
önmagát és kicseleznie egy zseniális, ifjú mesterdetektívet, a tét
pedig sokkal nagyobb, mint elsôre azt bárki gondolná.
„Az utóbbi évek legjobb debütáló SF-regénye.” – Charles Stross
(X)
392 oldal, 2990 Ft

Weissmahr Béla S. J. (1929–2005) a
jezsuiták müncheni filozófiai fakultásának elismert és kedvelt professzora, a 20. század egyik nagy
hatású filozófiai áramlatának, az ún.
„transzcendentális neotomizmusnak" legnagyobb magyar képviselôje volt.
Weissmahr filozófiája a mindent
átfogó Egység dialektikus metafizikájaként jelölhetô meg, s ennyiben
inkább követi a Cusanustól Hegelig ívelô német spekulatív filozófia
irányát, semmint a klasszikus tomizmust. Munkáit nagyfokú eredetiség, világos, ám tömör szövegszerkesztés és az érvelés virtuóz és aprólékos kimunkáltsága jellemzi. Három legfontosabb filozófiai mûve
immár magyarul is olvasható: elôbb (1995) az Ontológia, majd (1996)
a Filozófiai istentan, végül pedig (2009) a Németországban is csak halála után kiadott A szellem valósága jelent meg magyarul.
Jelen kötet fontosabb tanulmányainak gyûjteményét adja. A felölelt témák igen változatosak: a végsô megalapozás kérdésétôl az
Isten-szabadság-halhatatlanság klasszikus témáin át szerepelnek itt
az ember szabadságáról, élete értelmérôl, ugyanakkor azonban az
evolúcióról, a Gödel-tételrôl vagy a krisztusi szabadítás jelentésérôl
szóló gondolatmenetek is.
Weissmahr Béla filozófiai munkássága e kötettel teljesen hozzáférhetôvé válik hazájában.
(X)
Jelenlét sorozat, A/5, 348 oldal, 3700 Ft

Akadémiai Kiadó
1117 Bp., Prielle K. u. 19.
T: 464-8200
ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu
Francis Fukuyama:
A POLITIKAI REND
EREDETE
Az ember elôtti idôktôl
a francia forradalomig
Francis Fukuyamát nem kell
különösebben bemutatni. A
kelet-közép-európai rendszerváltások idején közölt
esszéje, a késôbb könyv formájában is megjelent A történelem
vége hozta meg számára a világhírt. Új mûve a politikai intézmények történelmi eredetét és a politikai hanyatlás folyamatát vizsgálja. A kétkötetes könyv jelen elsô kötete valójában a
múltról szól: nem az emberi történelem dokumentált korszakával kezdôdik, hanem az emberiség fôemlôs ôseivel. Az elsô
négy rész az emberi ôstörténettel, az állam eredetével, a joguralommal és végül a felelôs kormányzattal foglalkozik. A második kötet napjainkig kíséri majd a történetet, különös figyelmet szentelve annak a hatásnak, amelyet a nyugati intézmények gyakoroltak a nem nyugati társadalmak intézményeire s
azok modernizációs törekvéseire. Ezután szó esik majd arról,
hogyan zajlik a politikai fejlôdés a mai világban.
(X)
Jelenlét sorozat
A/5, 656 oldal, 4900 Ft
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Balassi Kiadó
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 33.
Tel. 483-0750
Fax: 266-8343
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu
Hadas Miklós-Zeke Gyula:
EGY FÖLÖSLEGES EMBER
Beszélgetések Vázsonyi Vilmossal
Vázsonyi Vilmos (1935–2008) a múlt
századforduló méltatlanul elfeledett
demokrata politikusának, Vázsonyi Vilmosnak unokája, az 1944-ben Dachauba hurcolt Vázsonyi János fia.
1956-ban menekült Nyugatra, s noha öt nyelven is kitûnôen beszélt, s
a mûvészetek és a társadalomtudomány számos területén halmozott
magába káprázatos tudást, sosem érdekelte a karrierépítés. A hagyományos idôtôl és normáktól konokul elforduló, oblomovi és Rezeda
Kázmér-i módon céltalan, ám ugyanakkor minden rezdülésével a mûvészetekre és a nôkre összpontosító, örömelvû élete szinte felszólítás
volt az író-szociológus szerzôpáros számára, hogy ne engedjék át alakját az elmúlásnak. A kötet afféle önéletmondás, százórányi interjúból
készült, 19. és 20. századi családtörténet, magyar zsidó sorstörténet,
egy emigráns Don Juan története, de a modern kori Magyarország és
Európa hanyatlástörténete is egyben.
(X)
B/5, 416 oldal + 48 oldal kép, kartonált, 978-963-506-875-3, 3200 Ft
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[Balassi Kiadó]
Veres András:
KOSZTOLÁNYI ADY-KOMPLEXUMA
Filológiai regény

Kassák Könyv- és Lapkiadó
Tel: 06-28-503-450
www.kassakkiado.hu
kassakkiado@kassakkiado.hu

Közkeletû vélekedés, hogy Kosztolányi
egész pályáját végigkísérte az Ady árnyékával való küzdelem, s Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endrérôl címû, 1929-es vitairatában, illetve
pamfletjében csak azt foglalta össze,
amit mindig is gondolt Adyról. Le akarta
taszítani arról a magaslatról, ahová a kultusz röpítette, s elégtételt
próbált venni a sérelemért, amelyet pályája elején elszenvedett tôle.
A magyar irodalmi élet egyik máig eleven botrányáról szól e kötet,
amelyrôl már rengeteget írtak, sok indulattal, de kevés tárgyismerettel.
Veres András gondosan körüljárja a témát: Kosztolányi Dezsô viszonyát Adyhoz, pontosabban ahhoz, amit Ady jelentett számára.
Kultuszában (fôleg a halála után) – a magyar irodalmi közízlés elferdülését látta. Nem csupán személyes ellenszenvrôl vagy költészetfelfogásuk ütközésérôl volt szó: Kosztolányi számára ugyanis 1906ban és 1929-ben egyaránt a magyar költészet jövôje volt a tét. De a
két idôpontban igen eltérô módon élte meg a helyzetet. A „komplexum” szóval a szerzô éppen Kosztolányi Adyhoz való viszonyulásának folyamatos átalakulását, sokszínûségét és bonyolultságát
hangsúlyozza.
(X)
B/5, 386 oldal, kartonált, 978-963-506-879-1, 3200 Ft

BÖLCSEK MESÉI
Az Igaz Út könyve
Tanító mesék Tatiosz, Kalimonasz,
Kleanthész, Kleobulosz, Mütilénéi Harisz, Timón, Kung Fuce, Lao-ce, MongDsi és mások tollából.
Ford. szerk.: Vágó Gy. Zsuzsanna,
Angelisz Irini, Tôzsér Richárd
Bölcsességek Kincsestára sorozat
32. kötet

Jaffa Kiadó
1061 Budapest, Király u. 16.
tel.: 887 4840
email: info@jaffa.hu
honlap: www.jaffa.hu
facebook.com/jaffakiado
Szendi Gábor:
NAPFÉNYVITAMIN
Hazugságok, tévhitek és a tények
Ki mondta, hogy a napozás káros? Szendi Gábor, az evolúciós
tanok és a paleolit életmód ismereteinek hazai meghonosítója és
képviselôje legújabb könyvében a napfény és a D-vitamin fontosságára és egészségvédô hatásaira hívja fel a figyelmet. Mióta épületeken belül, autókban, napsütés elôl elzárt helyeken töltjük napjainkat, szervezetünk nem jut hozzá a D-vitamin kialakulásához szükséges napfényhez! Ezért a mai kor embere súlyos D-vitamin-hiánnyal éli életét, és még csak nem is sejti, hogy olyan betegségek,
mint a rák vagy a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának
hátterében ez a hiányállapot is állhat! Természetes úton a D-vitamin megfelelô mennyiségben csak akkor állna a rendelkezésünkre,
ha az Egyenlítô környékén élnénk, és mindennap félmeztelenül a
napon tartózkodnánk. De hála a modern kutatás eredményeinek,
mai viszonyaink közt is lehetôvé vált, hogy kialakítsuk az evolúciósan optimális D-vitamin szintünket…
Szendi Gábor Napfényvitamin címû könyvében most feltárja a tényeket és tévhiteket a napozás hatásaival kapcsolatban.
(X)
280 oldal, 3490 Ft
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Görög és kínai mesterek tanításai. Lelkünket megérintô és tanulságos, kedves és elgondolkodtató történetek. Te magad vagy az út,
mondják a mesterek. Ha az Igaz Utat – az ember életének helyes és
egyedül járható útját – keresed, belül találod. Voltaképpen ezért jöttünk a földre. Az emberekkel, akikkel hosszabb-rövidebb ideig
együtt vagyunk, közös a sorsunk. Amit az életünk során teszünk,
nemes alkotás, bármi legyen is az, a földkerekség valamennyi emberéért tesszük, mert a sors közös. Egy gömb részeiként, apró láncszemeiként alkotjuk a világ hatalmas emberi óceánját. Olyanok vagyunk, mint a lélegzet, amely nélkül nem élhet a föld. Szeretnél boldogan élni? Szeretnél látni, tudni, hinni? Olvasd a Bölcsek meséit,
amely beavat az élet ismeretének mélyebb titkaiba.
(X)
Keménytáblás, B/6 méretû, 180 oldal, 1590 Ft
ISBN 978-963-9757-25-7
LEGYEN VELED A NEVETÉS
Derûs bölcsek könyve
Ford. szerk.: György Edit
Bölcsességek Kincsestára sorozat
31. kötet
„A Föld Neked forog. Az óceánok Neked áradnak és apadnak.
A madarak Neked énekelnek.”
A hit, a szeretet, a derû és a jókívánságok könyve. Kedves, mulatságos, hangulatos és bölcs –
mint olykor maga az ember. Hiszen ott él valamennyiünk lelkében a könnyedség, a mosoly, az
önfeledtség, a jóízû nevetés. A
napokban arról beszélgettünk barátainkkal, hogy az élet egyik legkellemesebb érzése az önfeledtség. Aki ismeri, aki él vele, annak
számára eltûnik az én, és eggyé válik mindennel. Mindennel, amit
lát, amit tesz, amit érez, amit gondol. Ezt a csodát hozza el életünkbe: a nevetés. Megôrzi az egészséget, vagy éppenséggel visszaadja.
Mark Twaintôl Churchillig, Oscar Wilde-tól Woody Allenig, Ralph
Emersontól Bernard Shaw-ig, Benjamin Franklintól Al Pacinóig,
Nietzschétôl Hemingwayig, Bismarcktól Einsteinig – nagy írók, tudósok, mûvészek, politikusok sokszor nevettek az életen, s most bennünket is megnevettetnek. Hát legyen velünk a nevetés! Olvasóink
kérésére a nagy sikerû karácsonyi könyv ismét kapható.
(X)
Keménytáblás, B/6 méretû, 136 oldal, 1490 Ft
ISBN 978-963-9757-25-7

www.könyvhét.hu

x úr a kh-ban
Nagykönyv Kiadó
www.nagykonyvkiado.hu
Angelo Totti:
KRONOVIZOR
A könyv kéziratának elején volt
egy mondat, amit a kiadó nem
nyomtatott ki. Ez így hangzott:
„Bár a szerzô sokat tud, ennek
nagyobb részét nem közölheti.
Köti ôt egy réges-régi eskü, amit
egy bizonyos intézménynek tett.”
Ehhez képest, még ha ez igaz is,
a szerzô sokat, nagyon sokat közöl velünk. A kronovizorról, azaz az idôlátó géprôl nagyon sokan írtak már – nézzék csak meg az interneten, hány tízezer említés, cikk,
könyv, interjú, filmbejátszás, stb. van róla!
Ám a regényben – amely talán nem is csak regény (!) – a hôsök az
emberiség egyik legnagyobb titkát fedezik fel. Ez rettenetes változásokat okozhat 21. századi világunkban. Mindnyájunk életét befolyásolhatja már csak a puszta tudat is: valakik, valahol, akár ebben a
pillanatban is nézik, figyelik, ellenôrzik, mit teszünk legbensôbb magányunkban, kinek mit mondunk, mit tervezünk? És évezredekre
vagy még távolabb az idôben vissza lehet menni és megtudni, hogy
a dolgok valójában hogyan is történtek..?
Félelmetes perspektíva. Mert nemcsak figyelô, de megfigyelt is lehetsz. Semmivé teszik titkaidat, azaz az életedet. És ha lehetôséged
lesz rá, hogy ugyanazzal fizess vissza, vajon meddig fogsz habozni...?
(X)
424 old., 2900 Ft

Nemzeti Tankönyvkiadó
www.ntk.hu
Kiadványai megvásárolhatók
a Pedellus Tankönyvboltban
(1143 Bp., Szobránc utca 6–8.),
a PSZK-boltban (1149 Bp., Buzogány
utca 11–13. Rektori épület) és
a KKK-boltban (1165 Bp., Diósy Lajos
utca 22–24. K épület, I. em. 3.),
valamint megrendelhetôk a
www.ntk.hu honlapon.
Csath Magdolna:
ÜZLETIMODELL-INNOVÁCIÓ
Hogyan lehet sikeres az üzletimodell-innováció? A szerzô – a területen elért eredmények bemutatása után – ezt elemzi és mutatja be gyakorlati
szempontból. Felvázolja azt a módszer- és vezetési eszköztárat, amelynek
segítségével a hazai cégek sikeresen újíthatják meg tevékenységeiket, és
ezzel jelentôsen növelhetik versenyképességüket, ami ma létkérdés.
Olyan témákkal foglalkozik például a könyv, mint az agilis és intelligens
vállalat, az e-business adta lehetôségek, a nyitott innováció, a sikeres kis
és közepes cégek stratégiái és szervezeti-vezetési modelljei, az üzletimodell-innováció vezetési, szervezési és kulturális korlátai és módszerei.
Kiknek ajánljuk a könyvet? Gyakorló és leendô közgazdászoknak
egyaránt, de haszonnal forgathatják az üzletimodell-innováció iránt
érdeklôdô vállalatvezetôk is.
(X)
288 oldal, 4000 Ft

www.könyvhét.hu

Park Könyvkiadó
www.parkkiado.hu
www.facebook.com/parkkiado
Vevôszolgálat: 346-0570
E-mail: info@parkkiado.hu
Clara Sánchez:
A LÁTHATATLANOK
Sandra terhes egy olyan férfitól,
akibe nem szerelmes, felmondott
a munkahelyén és nôvére tengerparti házába költözött, hogy kitalálja, mihez kezdjen az életével.
Egyik nap rosszul lesz a parton, és
egy kedves, nyolcvanas norvég
házaspár siet a segítségére; úgy bánnak vele, mint a nem létezô
nagyszülei. Olyannyira ártatlannak tûnô barátság alakul ki közöttük,
hogy a lány beköltözik Christensenékhez, és fizetést is kap azért,
hogy az idôs Karint szórakoztassa.
Ezzel egyidejûleg Buenos Airesbôl megérkezik egy öregúr, Julián,
aki minden lépését követni kezdi ennek a véletlen által összehozott
három embernek. Egy napon megszólítja Sandrát, és feltárja elôtte
a múlt rémisztô részleteit. Elmeséli, hogy ô a mauthauseni tábor
egyik túlélôje, és elmondja neki, hogy Christensenék nem azok,
akiknek látszanak. Sandra kezdetben nemigen hisz az öreg nácivadásznak, de lassan új szemszögbôl kezdi látni az idôs házaspár mindenapjait, és nem sejti, hogy naivitása vagy vakmerôsége életveszélybe sodorja.
(X)
364 oldal, keménytáblás védôborítóval, 3500 Ft
Aczél Endre – Török Péter:
ACÉLSODRONY – SPORT
1962–1989
Ebben a három évtizedben a
nemzetközi és fôként a magyar sport sokkal több örömet
szerzett a rajongóknak, mint
manapság. Még méricskéléssel se érdemes kísérletezni.
Úgynevezett nemzeti sportágaink mára ha nem is haltak
ki, de kevés kivételtôl (kajakkenu, úszás) eltekintve a töredékét nyújtják örömben annak, mint, mondjuk, a hatvanas-hetvenes években. Akkortájt mindig akadt valami, ami
duzzasztotta a nemzeti keblet – világrekordereink, olimpiai bajnokaink
voltak. Hogy kinek ajánljuk? Azoknak, akik megélték azt a bizonyos
három évtizedet, és miként könyvünk lektora, Vitray Tamás, boldogan
fedezik fel újra és újra egykori kedvenceik hôsies és kevésbé hôsies tetteit, szerepléseit. És azoknak is, akik a mai sportvilágból – hála a televíziós kínálatnak – mindenrôl „élôben” értesülnek, ami érdekes, viszont szeretnék tudni azt is, ami korábban, esetleg a születésük elôtt
történt. Javaslom, hogy olvassák, és legyenek büszkék is rá. Végtére a
sport szintén a mi közös történelmünk, és az a nemzet, amelyiknek
nincsen múltja, annak jövôje sincs, az építkezni sem tud mire.
(X)
508 oldal, 5 db 16 oldalas fotómelléklettel, keménytáblás, 4500 Ft
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[Park Könyvkiadó]
Török András:
BUDAPEST KÖNYV
avagy Simplicissimus
szerint a világ
Ez a könyv arra való, hogy átadja a szülôvárosérzést minden
nem budapesti magyarnak, éljen Magyarország határain belül
vagy kívül. Tárgya nem több és
nem kevesebb, mint a város- és
életszeretet. Budapestet egyszerre kezeli mûtárgynak, jó barátnak, élettérnek, élvezeti cikknek, büszkélkedni- és szörnyülködnivalónak. Kedves olvasók,
sose felejtsék: ez a város nem csak a budapestieké.
Török András 1986-ban kezdte írni Budapest: A Critical Guide címû, sok nyelven sok kiadást megért könyvét, amely hamar népszerû
lett a budapestiek körében is. A kifejezetten magyaroknak szóló
Nagy Budapest Könyv elsô kiadása 1998-ban jelent meg. A jelen,
harmadik, teljesen átdolgozott kiadás az eddigieknél sokkal nagyobb
figyelmet fordít a modern városra, az ezredforduló óta bekövetkezett
építészeti, kulturális és társadalmi fejleményekre. Egyébiránt ez a
könyv kollektív alkotás, a szerzô az elsô két kiadás olvasóinak több
száz észrevételét szívlelte meg. Az önét is várja, kedves új olvasó.
(X)
520 oldal, füles kartonált, 4500 Ft

Pro Pannonia Kiadó
7621 Pécs, Király u. 33.
T/F: 72/516-866
www.propannonia.hu
info@propannonia.hu
Halmai Tamás:
SZILENCIUM
A szerzô 2009 és 2011 közötti verseinek válogatott
gyûjteménye, amely egyrészt a távol-keleti kultúra
értékei elôtti tisztelgést, az
európai öntudat és énkép
árnyalását fejezi ki, másrészt
a Kalligráfia (2010) kötetben
megkezdett út folytatását jelenti: egy nyelvi-formai szépségre törekvô, a szépség-jóság bölcseleti koncepcióját tartalmazó, a keresztény világkép értékszemléletén nyugvó, hiteles, szépség- és
szeretetelvû költôi univerzum továbbépítését, a klasszikus hagyományokat tisztelô és a posztmodern kísérletekre is tekintô
versbeszéd keretében. A könyvben olvasható különös hangulatú
verses hangjáték (Emma és Emil) két kisgyermek dialógusában a
maradandónak vélt értékek (a könyvkultúrától a szabad és felelôs gondolkodásig) és a köznapi valóság (a családi problémáktól
a közéleti válságokig) fájó konfliktusát ábrázolja. A kiváló költônek, esszéistának, kritikusnak, Székely Magda és Takács Zsuzsa
monográfusának újabb figyelmet érdemlô lírai megszólalása.
(X)
A/5, keménytáblás, 120 oldal, 1500 Ft
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Dénes Gizella:
HARMINC EZÜST
A két világháború közti évtizedek ismert, népszerû, Zichy-díjas, majd 1945 után csaknem
teljesen elhallgattatott írójának,
harminc regény szerzôjének (Ég
és föld között, Magyar szimfónia, Virrasztó asszony, Fekete
emberek, Csodálatos fazekas
stb.) az 1930-as évek második
felében született, mindmáig kiadatlan regénye. A Singer és
Wolfner ugyan 1940-ben szerzôdést kötött a kiadásra, ám az
akkor még háromkötetes nagyregény részben terjedelmi, részben – zsidó fôhôse miatt – politikai
okokból nem jelenhetett meg. A szerzô 1945 utáni reményeit pedig az
tette semmissé, hogy a mû fôhôse, a zsibárusból nagy küzdelmek árán
nagyvállalkozóvá, nagytôkéssé váló, a nemzeti ipar felemelkedéséért
munkálkodó, ezért I. Ferenc Józseftôl – jánosi predikátummal – nemesi címben részesülô Engel Adolf volt. Kis Züszke, a késôbbi Langel Benjamin alakjában az írónô a dél-dunántúli faipar, a komlói kôszénbányászat megteremtôjének, a magyar ipar legendás alakjának állított emléket, egyidejûleg a korabeli nyelvet, szokásokat, a kor levegôjét is közel
hozva a mai olvasókhoz. A kulcsregényt – az 1975-ben elhunyt szerzô
tudtával – átdolgozta és lerövidítette: Jánosi Engel Rózsi. A mû viszontagságos történetét Szirtes Gábor utószava ismerteti.
(X)
A/5, kartonált, 336 oldal, 2500 Ft

Scolar Kiadó
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
www.scolar.hu
scolar@scolar.hu
Benedek Szabolcs:
BEATLES-APOKRIF
Miért oszlott fel a Beatles? Mi történt
a tagokkal? Sokakat foglalkoztató
kérdéseket boncolgat, tévhiteket
oszlat el az ismert szerzô, a téma
egyik szakavatott ismerôje. Áttekintést kaphatunk a tagok önálló pályafutásáról is, felvázolva a társadalmi-kulturális hátteret. A kötetet alapos diszkográfia és kuriózumnak számító fotók teszik teljessé.
A Beatles feloszlása „több tényezôbôl tevôdik össze; valójában pofonegyszerû. Egyrészt régóta tudjuk, hogy két dudás nem fér meg egy csárdában. Ráadásul itt akár több dudással számolhatunk, hiszen Lennonon
és McCartney-n kívül Harrison is olyan tehetség volt, aki más zenekarokban vezéregyéniség lehetett volna. […] Másrészt a Beatles története akkor ért véget, amikor tagjai harmincadik életévükhöz közeledvén kezdték
külön egyéniségként szemlélni a világot. […] Harmadrészt talán szimbolikus, mégis fontos jelentôsége van annak, hogy a Beatles éppen akkor
oszlott fel, amikor befejezôdtek a hatvanas évek. Amikor végérvényesen
felnôtt a „nagy”-nak aposztrofált generáció, amikor ez a nemzedék
kénytelen volt szembesülni álmai beteljesíthetetlenségével...”
(X)
232 oldal, 3250 Ft
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[Scolar Kiadó]
Gärtner-Kertész Tibor:
NAGYAPÁM FEGYVERT
REJTEGET

Illés Andrea – Repka Noémi:
CSIZMA AZ ASZTALON
Fôzés olasz módra
régióról régióra

A százados úr csendes, jó humorú
ember volt, aki jóformán egyáltalán nem törôdött a politikával. Az
elsô világháború kitörése elôtt
nyugodt jómódban élte a Pajzán
Farsangnak becézett békeévek
mindennapjait. Úgy élt, mint a
többi budai polgár. Úgy élt, mintha az aranykor évei sohasem érnének véget.
Mi vehette rá ezt a kedélyes
embert arra, hogy néhány évvel
késôbb egy zászlóalj felszereléséhez elegendô hadiarzenált rejtegessen a házában? Minek kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy
ez a mókamester hírében álló, jó humorú úriember szembeszálljon az antant katonai ellenôrzô bizottságával?
A szerzô, a kései unoka kiváló alibit talált a soha nem ismert
nagyapa személyében: idôutazásra invitál bennünket. Korabeli
sajtóidézetek, levéltárak mélyén porosodó kéziratok, a magyar
kémelhárítás titkos iratai, szerteágazó angol, francia, orosz források adják a korrajz alapját. A szerzô elôszeretettel idézi fel a
száz évvel ezelôtti világ hétköznapjait, a korabeli pletykákat, hazugságokat, ostobaságokat. Kajánul mosolyog: tisztában van vele, hogy ismerjük a folytatást, a következô száz év történéseit.
Miként azt is tudja, hogy néha majd elbizonytalanodunk: száz
évvel ezelôtti vagy mai történetet olvasunk-e.
(X)
280 oldal, 2950 Ft

Csizma az asztalon. Furcsa látvány, metaforában
megfogalmazva, mégis
éppen ez szakácskönyvünk célja: az olasz csizma tartományaira jellemzô ételeket terítékre rakni. A könyv nem egyszerûen receptek gyûjteménye: számos érdekességgel, gasztronómiai-kulturális jellegzetességgel, régiónként eltérô hagyománnyal ismerkedhetünk meg lapozgatása során. Északról dél
felé haladva veszi sorra a húsz olaszországi régiót, s mindenhol
komplett menüsorokat kínálva mutatja be a sajátos helyi konyhát. Megtudhatjuk, miben különböznek az olasz étkezési szokások a magyartól, mitôl oly különleges a pármai sonka, vagy hogy
a pacalt nemcsak mi, magyarok fogyasztjuk szívesen. A klasszikus minestronén, spaghetti alla carbonarán vagy tiramisùn kívül
számos izgalmas lekvárról, borkülönlegességrôl is szó esik, sôt a
likôrkészítés fortélyai szintén helyet kapnak e különleges illusztrációkkal díszített „kulturális szakácskönyvben”. A szerzôk a
gyûjtemény összeállításánál mind a hozzávalók, mind az ízvilág
szempontjából törekedtek a változatosságra, így bárki megtalálhatja benne a kedvére valót.
(X)
240 oldal, 3950 Ft

Ungvári Tamás:
A SZÉPSÉG SZÜLETÉSE
Bevezetés az irodalomelmélet
alapfogalmaiba

Az író a fiatal prózaíró nemzedék
egyik elismert képviselôje, a formanyelvi kísérletezés, az irodalmi
hagyomány ismerete teszi összetéveszthetlenné stílusát. Elsô önálló kötetével (Zombor és a világ)
az Európai Elsôkönyvesek Fesztiválján képviseli Magyarországot.
Legújabb kötetének elsô része
irodalmi krimi: az elbeszélô egy
irodalomtörténész lakásában járva egy titokzatos kéziratra bukkan. A kéziratlapok két szöveget
ôriznek: színükön az egyiket, fonákjukon a másikat. Miután az elbeszélô, aki voltaképpen egy
irodalmi nyomolvasó, közreadja a szövegeket, némi elemzésbe
bocsátkozik. Kideríti, hogy az egyik szöveg Mészöly Miklóshoz, a
másik pedig Márton Lászlóhoz tartozik, noha egyik szöveget sem
látták el szignóval.
A könyv második fele a Saját tárgyak címet viseli. Ez a szerzô elmúlt 3 évben megjelent novelláinak válogatása. De nem csak válogatásról van szó. A talált szövegek közreadásában rejlô múltkutatás iránti vágy átöröklôdik a Saját tárgyak novelláiba is: olykor úgy, mint az emlékezet lehetetlensége, máskor mint memóriazavar, vagy az emlékek útvesztôiben való eltévelyedés, netán
a felejtés lehetetlensége.
(X)
144 oldal, 1990 Ft

Ungvári tanár úr a tôle megszokott módon, lebilincselô stílusban tárja fel az irodalomtudomány titkait. A „tolmácsolás”
szerepét vállalja tehát, hogy az
esztétika, retorika, stilisztika
stb. történetében kialakult számos – sokszor egymásnak ellentmondó – fogalmait közvetítse-magyarázza az olvasóknak; hogy problémaérzékenységet ébresszen, s ezzel elôsegítse az önálló tájékozódást az irodalom világában.
A szerzô bevallott célja az, hogy az elméleti alapfogalmak tisztázása közben kimutassa a költészet alapvetô meghatározottságát,
szolgálatát a „humánum kibontakoztatásáért”. Könyve tehát
nem kézikönyv, nem doktrínák összefoglalása vagy fogalmak lexikális kifejtése. Gördülékeny, világos megfogalmazásai mégis
olyan tudásanyagot közvetítenek, amelyek átgondolásával irodalmi mû és olvasója közeledhet egymáshoz a megértés-befogadás mindig egyéni útján.
(X)
240 oldal, 3750 Ft
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Gerôcs Péter:
TÁRGYAK
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x úr a kh-ban
[Scolar Kiadó]
Gerlóczy Márton:
IGAZOLT HIÁNYZÁS
„Talán éppen ezért enged
az olvasó a hívásnak, mert
ô is lázadt valami ellen,
ami nem jó, vagy talán
pont ilyen volt ô maga is.
Esetleg csak szeretett volna Gerlóczyhoz hasonlóan vagány lenni, de túl
gyáva volt hozzá…
Ezért tehát ajánlom az
Igazolt hiányzást minden
jó és szorgalmas nebulónak, minden rossz és lusta
diáknak, minden pedagógusnak, aki nem érti, hogy
egy-egy diák miért is dacol
annyira az iskolával, minden pedagógusnak, aki érti, de nem tud
vele mit kezdeni, és minden olyan pedagógusnak, aki tenni akar
valamit a Marcihoz hasonló diákokért.” – írta a könyvrôl az ekultura.hu. A nagysikerû kötet ismét, új formában.
(X)
2950 Ft

SpringMed Kiadó
Postacím: 1519 Bp.Pf.314.
Tel.: (06 1) 279-0527
Fax.: (06 1) 279-0528
E-mail: info@springmed.hu
Webáruház: www.springmed.hu,
www.orvosikonyvek.hu
Bolt: SpringMed Könyvsarok,
1117 Bp. Fehérvári út 12. –
Rendelôintézet
Dr. Juhász Márk–
Kovács Ildikó:
LISZTÉRZÉKENYEK
KÉZIKÖNYVE
Gluténmentes receptekkel
A cöliákia, avagy régebbi elnevezése szerint lisztérzékenység a világon egyre jobban terjed. A ma már bizonyítottan genetikai hajlamhoz kötött autoimmun betegség kisgyerekkorban, de felnôttkorban
is elindulhat. A típusos tünetek (haspuffadás, hasmenés, növekedés
elmaradása stb.) mellett számos szövôdménye és következménye is
lehet a nem megfelelô diéta esetén.
És mi a kezelése? A mai napig gyógyszerekkel nem kezelhetô cöliákiának egyedüli kezelési módja az életre szóló gluténmentes diéta!
A cöliákiás betegekkel foglalkozó szerzôpáros valódi kézikönyvet készített, melyben a betegség felismerésétôl a hétköznapokat megkönnyítô tanácsokon át a legfontosabb receptekig mutatják be a betegeknek és hozzátartozóiknak a fontosabb eljárásokat. Olyan témákat is érintenek, mint a gyermekkori cöliákia, a lisztérzékenység felismerésének módszerei, a lelki tényezôk a betegséggel kapcsolatban.
(X)
312 oldal, színes melléklettel, 3480 Ft
ISBN 978-615-5166-09-9
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Gézsi Andrásné–
Máger József:
CUKORBETEGEK NAGY
SÜTEMÉNYESKÖNYVE
Nem csak cukorbetegeknek
Lehet-e a cukorbetegnek
édességeket fogyasztani? Ha
igen, mire figyeljen? A könyvben édességek, torták, lekvárok, befôttek és sós sütemények, pizzafélék széles kínálata található. A dietetikus szerzô és szerzôtársa – aki egykor
súlyos
cukorbetegségben
szenvedett, mára azonban a
helyes diétának és életmódnak köszönhetôen gyógyszermentesen él
– gondosan összeállított és kipróbált receptjei, a kiszámolt kalóriafogyasztás mértékével kiegészítve, olyan támpontot nyújtanak az olvasóknak, hogy a könyvben szereplô több száz recept elkészítése
nem lesz gond. Elônye a könyvnek, hogy azok is tudják e recepteket használni, akik nem szenvednek cukorbetegségben, de súlyfeleslegük miatt szeretnének odafigyelni a kalóriabevitel mértékére,
vagy egyszerûen szeretnék elkerülni a fölösleges kilók lerakódását.
(X)
320 oldal, 3480 Ft
ISBN 978-615-5166-10-5

Trivium Kiadó
T: 248-1263
konyvek@triviumkiado.hu
www.triviumkiado.hu
Dr. Gerald G. Jampolsky:
A SZERETET LEGYÔZI
A FÉLELMET
„A könyv a legédesebb,
legnemesebb gyógyító melódia a szívemnek. Alapelvei
segítettek nekem megtapasztalni a belsô békét, az
örömet és a boldogságot,
sokkal inkább, mint abban
korábban részem volt.”
(Carlos Santana elôszavából)
1979 óta a könyv aktuálisabb, mint valaha. Úgy tûnik, hogy angyalok köröznek fölötte, mivel a könyvet azokhoz az emberekhez repítették, akiknek a legnagyobb szükségük volt rá.
A kötet alapelve, hogy akarjuk másképp látni a világot; lássuk be,
milyen csodákra vagyunk képesek, ha megszabadulunk a korlátozó
gondolatoktól, az ítélkezéstôl, a sérelmeinktôl, és hogy a megbocsátást fontosnak tekintsük. Ennek mozgatója, ereje a szeretet. A tanácsokat az élet minden területén alkalmazhatjuk és leküzdhetjük félelmeinket. Idôszerû és hatékony gyógyírt kínál számunkra ebben a
nehéz korszakban.
A szerzô felnôtt- és gyermekpszichiáter, sikeres író.
A könyv öt kontinens harminc országában népszerû, több mint
négymillió példányban adták el.
(X)
176 old, fûzve, 2490 Ft
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regény

Vekerdy Tamás: Szeretôk
A Saxum Kiadó sorra jelenteti meg Vekerdy
Tamás régi és új könyveit. Elsôsorban a
pedagógiai-pszichológiai jellegû mûveket,
de néhány éve a szépirodalmi alkotásait is.
Ebben a sorban elsô volt a Családom
történetei, melynek korábbi kiadása bôvítve
jelent meg, majd az Ó, azok a 60-as évek c.
novelláskötet, melyet a Kortárs folyóirat
csak akkor vállalt volna fel, ha egy kísérô,
pozitív hangulatú novellát is mellé tesz a
szerzô. Ennek hiányában akkor nem, 2011ben viszont megjelent a hét elbeszélés a 60as évek világáról.
A 2012-es Ünnepi könyvhétre tervezett
regény az elôzôhöz hasonlóan a hatvanas
évek elején, pontosabban 1959–1961-ben
keletkezett, és most jelenik meg elôször.
„Keretes” regény, a szerzô Zsáka Iván nevû
barátjától kapta a kéziratot, aki eltûnt ÚjZélandon. „Harmadik személyben írtam
magamról, ahogy ez a nagy Sztálin szokása
volt, ezt a nyavalygások könyvét.” A regény
színhelyei Mártély, Pécs – de legfôképpen
Budapest. Fôiskolások és egyetemisták világa, akik 57 nyarán, a levert forradalom után

nem találják helyüket a világban. Egyikük
nemrég szabadult a börtönbôl, másikukat
kizárták az egyetemrôl, a harmadik fegyelmit kap, mert „többeknek mondta, hogy
hazánkban is a presidentális köztársaság
megvalósítását tartaná helyesnek, tehát az
amerikai államformáét...”
A történet Zsáka Iván ifjúkori szerelmének felbomlását, és az új szerelem
kezdetét írja le. S közben látjuk a szürke,
szomorú várost, Budapestet, ahol a
házmester kapupénzt kér, a Szabó Ervin
könyvtárban egy hetet kell várni a külföldi lapokra, kincseket rejt a külföldrôl
kapott ruháscsomag, a nagy papírüzletet
augusztus 20-ra dekorálják, „a falon kicsi lámpákból ennyi volt kész a felirat
szövegébôl: A Magyar Népköztársaságban minden hat...” Meszelt felirat
a Fô utca sarkán: „Kemény Néphatalmat”. Zsáka Iván felesége, Ági mondja:
...meg kellett volna halnom ötvenhatban.
Az olyan igazi lett volna és jó. Tiszta. Az lett
volna az életem. Így csak senki leszek és
semmi és minden szétmegy körülöttem.

A
forradalom
utáni depressziós, szomorú világot ismerjük meg Vekerdy Tamás regényébôl.
Tanulságos, igaz történet.
Pataki Erzsébet

irodalomról és marketingrôl

Az író visszajelzésfüggô állat
Beszélgetés Lackfi Jánossal
Csupán ebben az évben eddig száz író-olvasó
találkozót tartott országszerte, közben kreatív
írást tanít, két tévémûsort vezet, egy harmadikban zsûritag. Elsô marketingtevékenysége
mégis a névválasztása lehetett.
– Csak nem Arany János nyomán lett Lackfi?
Igaz, negatív szereplô a Toldi-beli „drusza”, de
mégiscsak ismerôsen cseng ez a név az emberek fülében, ami bizony fontos elem a piacszervezésben.
– Pusztán technikai kérdés volt ez, mivel irodalmon belül, névazonosság esetén a fiatalabb
elôzékenyen kitér az idôsebb útjából, ahogy én
tettem édesapám, Oláh János kedvéért. Egyébként így lett Áprily fia Jékely, Nagy László öccse
pedig Ágh István. Egy címertani könyvbôl szereztem a Lackfi név ötletét. Persze elsôre sokan
felkapják a fejüket, eszükbe jut a „kérdi Lackfi
hetykén, csak amúgy félvállra”, de azért ez
nem jelent mérhetô elônyt a pályán. A brandet
az embernek magának kell megcsinálnia, és a
kedvezô csillagállás is szükséges.
– Rejlik-e önképformáló és népszerûsítô szándék az átirataiban, amelyek közismert versek
szellemes, játékos, idôszerûsített variációi?
– A játék igen fontos mozzanat, az irodalom
alapvetô elve. Nem idétlenkedés, hanem önfejlesztés és önkorlátozás egyben. Mikor Vörös István kollégámmal az Apám kakasa címû
kötetünkön dolgoztunk, tagadhatatlanul élveztük is, hogy egy-két dal erejéig pengethetünk a nagy öregek, Arany, Petôfi, Weöres gitárján. Persze, arra is gondoltunk sunyin, hogy
a klasszikusok elvisznek egy-két körre a hátukon! Végül népmûvelés lett belôle, számos tanár hálás, hogy a mi sokszor humoros, mai
változatainkon keresztül felkeltheti a gyerekek
érdeklôdését az amúgy távolinak tûnô Családi
kör vagy Füstbement terv iránt.
– Hogyan látja a szocializmus bizonyos éveiben
csontig rágott „áru-e a kultúra” problémakört
ma, immár a kapitalizmus keretei között?
– Bárcsak árunak számítana a kultúra a piaci
versenyben! Lenne komoly marketingháttér
mögötte, bejáratott csatornák, amelyeken át

LapNap
Lackfi János irodalomról és
marketingrôl a május 31-ei
Könyvhét Lapnapon is beszél majd
(ld. a meghívót lapunk 166. oldalán)
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eljut a mûélvezôkhöz. Egy-két csúcsintézménynél, mint a Müpa vagy a most alapított
Zsolnay-központ, láthatók efféle átgondoltság
jelei, máskor azonban improvizálunk, kapkodunk, pályázgatunk, lobbizgatunk csak összevissza. Ha majd rendes termékké válik a kultúra, lehet törni a fejünket, hogyan legyen több
is annál.
– Ugye gyökeresen megváltoztak az író-olvasó
találkozók, amelyekrôl szintén alkotó szülei hajdani szereplése révén nyilván ôriz emlékeket
gyerekéveibôl?
– A hivatalos, feszengô kolhozavató-jelleg
oszladozik lassan, bár sajna még nem mindenki értette meg, hogy nem elég jól írni, fontos lenne érdekesen is beszélni róla. Ne azt
érezze a közönség, hogy most valaki kultúrfölénnyel beszél el a fejük felett, gátlásosan motyog-dadog, esetleg a kultúra halálán jajveszékel, netán dühöngve szidja a valóságshowkat, illetve valakinek a jó édes politikai anyukáját. Azt tapasztaltam, hogy ha úgy beszélek az
írásról, mint értelmes és szórakoztató emberi
cselekvésrôl, mely azért nem csupa napfény,
hiszen fájdalmakat is hordoz, nos, akkor megértik és megszeretik a dolgot.
– Ügyes „húzás”, hogy a közönséget, például a
gyerekeket olykor közös versalkotásra biztatja.
Belülrôl látva a folyamatot kicsit közelebb kerülhetnek az értô olvasáshoz.
– Ez egy stratégia része. Rengeteg ember ír
manapság is, de gyakran nem ismerik, milyen
színesen, sokfélén szól is a kortárs magyar és
világirodalom. Nem érzik azt a szabadságot,
ami ebbôl meríthetô, ordas közhelyek fogságában vergôdnek napra nap. Így aztán ha a
szemük elôtt egészen konkrét, szerethetô,
mindennapi versike születik, esetleg közremûködhetnek megalkotásában is, az hatalmas élmény mindenkinek.
– Kreatív írást is tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Vörös Istvánnal együtt. Nem fél
attól, hogy ott akár konkurenseket is nevelhet?
– Nem „sorozatgyártunk” írókat, hiszen ez is
szakma, melybe a beugró általában tíz-tizenöt
évnyi kemény munka, és csak eztán derül ki,
van-e tehetség valakiben, s mire elég. Ezt nem
tudjuk senkinek megspórolni. Nem az a célunk, hogy csupa Vörös Pistikék, Lackfi Janikák
légiója masírozzon ki az egyetemkapun, saját
mûveink szóba sem kerülnek. Lényeges, hogy
ki-ki megtalálja azt a hangot, amelyen a leginkább képes kifejezni magát.
– Milyen hatását tapasztalja a visszajelzések
alapján a hírverés lehetôségét nyújtó legifjabb

eszközöknek, az internetes honlapnak, a közösségi oldalaknak?
– Honlapomnak havonta tízezer olvasója van,
Versgyár rovatomban lassan 140 verset írtam
a beküldött témákra. Sok-sok megindító jelzést kapok, és bizony az író visszajelzésfüggô
állat. Ha valaki megírja, úgy érezte, „lebeg”
egy versem olvastán, másvalaki kinevez „tiszteletbeli terapeutának”, egy harmadik matektanár létére évek óta hordja egy versemet a retiküljében, egy belôlem érettségizô diáklány
pedig olyan elemzést kerekít nekem facebookon, hogy csak ámulok, nos, akkor madarat
lehetne fogatni velem.
– Jól viseli, ha alkotóidejébôl kell kiszakítania
egy részt annak érdekében, hogy itt is, ott is forogjon a neve, alkotása, személye?
– Most éppen a túlpörgés veszélye fenyeget,
el is döntöttem, hogy 2012 második felében
sehova se utazom, itthon ülök a hátsómon, és
írok. Mert az ember tartozik a mûveinek
annyival, hogy jó hírüket kelti, de avval is,
hogy megírja ôket.
– Miért nem tud manapság a mû legfôbb ajánlója lenni az írónak?
– A klasszikusok védjegye a mû maga, Babitsnál a Jónás, Vivaldinál a Négy évszak. A mögöttük lévô egyéniség kipergett a köztudatból, népszerû életrajzokból ismerheti csak a
közönség. Borges mondta, hogy aki az irodalmat népszerûsíti, az jó barátokat szerez hallgatóinak. Efféle barátként lép elô az író is, ha
képes az ôt érdeklô dolgokról izgalmasan beszélni. Ezért a Helikon Kiadónál könyvhétre
megjelenô Csak úszóknak! kötetemben nagyon személyes esszéket, miniprózákat, jegyzeteket, mûvészeti írásokat vagy éppen
klasszikusokat vagányabb módon elemzô tanulmányokat egyaránt közzé teszek.
Mátraházi Zsuzsa
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Soha nem gondoltam, hogy fordító leszek!
Beszélgetés Anamaria Poppal
Fordulatokban gazdag életében volt már
újságíró, kulturális diplomata, projektkoordinátor. Mostanság fordítóként a magyar kultúra nem hivatalos nagykövete
Romániában. Naponta 20 órát dolgozik.
Késôn fekszik, korán kel. A Szalkszentmártonban élô Anamaria Poppal (Papp
Annamáriával) beszélgettünk arról, hogyan válik divatossá egy magyar szerzô
Romániában.
– Az hogy ennyi magyar mûvet fordított,
ilyen sok magyar szerzô ismert lett Romániában, egyfajta kulturális misszió is. Hogyan, melyik könyvvel kezdôdött fordítói
pályafutása?
– Az elsô teljes könyv, amit lefordítottam,
a Szív segédigéi volt. Miután kész lettem
a fordítással, elmentem házalni a könyvvel Bukarestbe, de mindenhonnan kidobtak, nem kértek a magyar szerzôkbôl. Végül egy kis kiadó adta ki Moldovában. Késôbb persze – amikor Esterházy neve ismert lett Romániában is – sorban álltak a
neves könyvkiadók igazgatói, hogy hozzájuk vigyem a fordításokat. Nekem addigra viszont már volt egy olyan kiadóm,
aki szeretett, becsült, adott a véleményemre, így aztán kikosaraztam ôket.
– Ezek szerint a kiadók hozzáállása változott az elmúlt húsz évben. Ennyire pozitívan viszonyulnak az olvasók a magyar irodalomhoz?
– A román olvasók most kezdik igazán
megismerni a magyar irodalmat. És ez
nemcsak a magyarországi magyar irodalomra vonatkozik, valójában az erdélyi
magyar írókat sem ismerik. Akiket én fordítok, azok közül például Thuróczy Katalin vagy Nádas Péter színdarabjainak hihetetlenül nagy sikerük van a bukaresti
színházakban. Magyarországon ezek a
mûvek csak kis színházakba vagy oda se
jutnak el.
– Tudja egy szerzô könyvét sorsát befolyásolni az irodalmi menedzser, fordító?
– A fordításaim olyanok, mintha a gyerekeim lennének. Én nem tudok másként
gondolni a könyvekre, csak így. Belebújok
a szerzô bôrébe, heteken keresztül úgy
beszélek, mint a szerzô. Amikor az Egy
nôt fordítottam, akkor például iszonyatosan káromkodva beszéltem. És az is kell,
hogy minimális személyes kapcsolatom
legyen az íróval. Amikor elkészül a fordí-
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tás, akkor sem tudom elengedni a könyvet. Mielôtt megszületne, én már keresem az irodalmi folyóiratokat, hogy részleteket jelentessek meg a szövegbôl.
Most például Krasznahorkait fordítok,
negyven oldal már meg is jelent a könyvbôl. Így aztán amikor kijön a könyv, a
szerzôt már ismerik. Nagy szerencsém
van, mert újságíró múltam miatt sok egykori kollégám dolgozik a médiában, nem
okoz gondot összehozni egy rádióinterjút, amiben beharangozzák a könyvet.
Van három vagy négy olyan lap, aminek a
szerkesztôjét, ha éjszaka kettôkor felhívom, hogy van egy anyagom, a következô számban szó nélkül publikálja. Havonta, kéthavonta biztosan megjelenik valamelyik romániai irodalmi lapban magyar
szerzô írása.
– Szervez-e magyar írók számára író-olvasó találkozókat?
– Igen, persze. Nádas Pétert például az
Emlékiratok könyve megjelenését követôen a bukaresti könyvfesztiválra vittem.
Romániában két nagy nemzetközi könyves esemény van évente: tavasz végén a
Bookfest, ôsszel pedig a Gaudeamus
könyvvásár. Én nem igazán szeretem, ha
pont egy fesztiválra jelenik meg egy
könyv, jobb 1–2 héttel hamarabb. Az embereknek így van idejük megismerkedni a
könyvvel. És van lehetôség a szerzô számára országos turnét szervezni.
– Milyen a magyar könyvek fogadtatása?

– Esterházyt imádják, Nádast imádják!
Úgy tudom, most fog megjelenni egy kritika az Emlékiratok könyvérôl, amiben a
huszadik század legjelentôsebb könyveként írnak róla.
– Úgy hallottam, hogy Esterházy Péternek
rajongói klubja is van Romániában.
– Amikor Esterházy Romániába jön, akkor
az olvasók tömegével jönnek. Nagyon
szeretik a román írók is Pétert. Ugyanakkor a kultúrpolitika is elismeri, 2009-ben
megkapta a kortárs külföldi írónak járó
Ovidius-díjat, egy évvel késôbb a legmagasabb román kulturális kitüntetésben részesült.
– Verseket is fordít?
– Nagyon ritkán. Magam is költô vagyok,
félek, nagyon meglátszódnának az ujjlenyomataim a fordításokon. Más kultúrából jövök, ezért talán megengedhetô,
hogy külsô szemlélôként azt mondjam,
hogy Magyarországon vannak szép versek, Romániában vannak jó versek; Romániában vannak szép regények, Magyarországon vannak jó regények. A jó
és a szép között nagyon nagy a különbség. Ennek ellenére találtam 20 olyan
költôt (10 nôt és 10 férfit), akiknek 1010 jó versét kiválasztottam, olyanokat,
amiket lefordítanék, és ebbôl összeállna
egy antológia.
– Milyen tervei vannak még ezen kívül?
– Krasznahorkai Sátántangójának román
fordítása ôsszel jelenik meg. Jövôre szeretném befejezni Forgács András Zehuzéjét. Zseniális könyv, és nagyon fordíttatja
magát! Legtöbbször nem egy könyvön
dolgozom. A Párhuzamos történeteken is
dolgozom, Bódis Krisztának a könyve ott
van az éjjeliszekrényemen. Az év végéig
még lesz Fancsikó és Pinta is – ez lesz Esterházy tizenkettedik könyve, amit lefordítok. Mindezek mellett már szerkesztett
állapotban, kiadásra készen van Thuróczy
Katalinnak hat színdarabja.
Pompor Zoltán
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Mi van elôbb: a könyv vagy a brand?
A tyúk és a tojás esete Sugár S. András szemével
Legfôbb fegyverük a tudatosság, a cél meghatározása, a hitelesség és a „kézmûves”
munkálkodás a könyvvel. Sugár S. András
2005-ben a kereskedelem és marketing területért felelôs tulajdonosként lépett be a
Scolar Kiadóba. Közremûködésével mára
felismerhetô arculatot alakított ki a kiadó.
Számos módja van a könyvek bevezetésének a piacra: bemutatóval, felolvasásokkal,
szórólappal, különbözô programokkal. Arról kérdeztem, milyen módjai vannak a
brandépítésnek a könyvkiadásban.
– Amikor beléptem a kiadóba, a könyvcsinálás mûködött, ám a piaci tevékenység-megjelenés kevéssé volt hatékony. Ma együtt választjuk ki a könyveket, megfelelô érvekkel
alátámasztva a megjelenést. A promotálás és
a helyzetbe hozás a feladatom. A kiadó növekvô hírneve és bevételei azt bizonyítják,
hogy van értelme az efféle közös munkának.
– Van-e különbség a brandépítésben a
könyvkiadás és a többi kereskedelmi tevékenység, mondjuk a ruhaárusítás között?
– Értelemszerûen van egy közös halmaz: pr,
marketing, logó, piac, ár-érték arány – ezek
minden termék esetében fontosak. Az eszközrendszer azonos, de az ebbôl való választás és megvalósítás különbözô attól függôen, hogy milyen termékrôl van szó. Másképp
szólítjuk meg a design könyvek olvasóját,
mint a gyerekkönyvét, s másképp a szülôket,
mint a gyerekeket. Egy könyvtárost, tanárt,
vagy diákot szintén más módon igyekszünk
megnyerni. Nehéz eldönteni, mi van elôbb, a
könyv vagy a brand. Össze kell hozni az arcot
a termékkel. Mára eljutottunk odáig, hogy a
Scolar termékeit fel lehet ismerni. Ahogy
meg lehet ismerni néhány jellegzetes piaci
szereplô termékeit is. Vannak kiadók,
melyek „von Haus aus” hozták a brandet, a
régi olvasóikat és a bevált tematikát. Nekik
nem kellett sok energiát fektetni az arculatteremtésbe (pl. Móra, Magvetô, Európa).
– Milyen tematikákba fektetett legtöbbet a
kiadó?
– Több területen egyszerre bôvítettük a kínálatot. Az egyik jelszavunk a család és a minôség összekötése volt. A szerzôk, a cím, a család és a minôség mellé folyamatosan és tudatosan illesztjük a Scolar nevet, hogy „árukapcsolásként” rögzüljön. Az 1 éves gyerektôl a nagypapáig minden korosztálynak jelentetünk meg könyveket (szépirodalom, ismeretterjesztô, szórakoztató, segéd- és gyerek-
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könyv). Régebben évente pár gyerekkönyvvel
jelentkeztünk, ma ebben a szegmensben
nagyságrenddel többel, kb. 30 könyvvel vagyunk a piacon. Hasonló elven építettük fel
az északi irodalmi sorozatunkat, vagy a Scolar
Design sorozatot, amely kitekint a fotó- és a
képzômûvészet felé. A magyar piacot ilyen
volumenben, és ilyen rövid idô alatt nem
bombázták még design könyvekkel. A megjelenésben és a tartalomban egyaránt törekszünk az egyediségre és az exkluzivitásra, és
nem csak a design területén. Jó példa erre a
Ionesco mesekönyv, vagy Stian Hole Garmann nyara címû gyerekkönyve, ami díjesôvel tarolta végig Európát. Hasonló a skandináv vonal (Jane Teller, Linn Ullmann, Sofi Oksanen, Karin Fossum, Erlend Loe, Per Petterson), de már ebbôl is kitekintünk további területekre, nem tévesztve szem elöl az eladható és igényes irodalmat. Sikerünket az olvasók, illetve a vásárlók száma igazolhatja. És
tulajdonképpen csak ez számít. Mi bevallottan az üzleti sikerre pályázunk, nem feledve
azért a „jószolgálati” célt sem.
– Ez alatt a hét év alatt megjött a várt üzleti
siker?
– Dinamikusan fejlôdünk, és folyamatosan
növekvô árbevétellel számolunk a gazdasági
válságok és nehézségek ellenére is. Tudjuk,
hogy a családok a költségek visszafogására
kényszerülnek. Mégis abban hiszünk, hogy
van a lakosságnak úgy 10%-a, melyet megérint a könyv, és képes is rá áldozni. Sajnos, a
könyvtáraknál – a Márai program ellenére –
hasonlóan a iskolákhoz, cégekhez, már jobban meglátszik a pénzszûke. Természetesen
a pénzszûkében tôlünk is elvárják a szponzo-

rációs tevékenységet. Mi szívesen támogatunk kulturális rendezvényeket, különféle versenyeket jutalomkönyvekkel. A „Scolar minôséggel” meg kell találnunk azt a közönséget,
amelyik bôvítetten eltartja a kiadót.
– Mennyire tudják befogadni a hazai szerzôket?
Ungvári Tamást például önök futtatták fel.
– Ezt inkább közös munkának nevezném,
Ungvári Tamás sokat tett a kiadóért. A hazai szerzôk történeti szempontból leosztottak. Ez persze változott az évek alatt, gondoljunk csak a Magvetô, a Jelenkor, a Kalligram, vagy a Noran kiadókra. Nem szokásunk a szerzôk elhalászása. Más kérdés, ha
megkeresnek.
– Nyitnak-e új témákra?
– Vannak kiadói kötôdéseink, ilyen például
az Obádovics-féle Matematika többszöri
kiadása. De a természettudományok más
területén is vannak sikereink, az emelt
szintû biológia segédkönyvek csoportjában
például piacvezetôk vagyunk. A design tekintetben elmentünk a ruházat, ékszer
irányba, az irodalomban más országok felé nyitunk, és erôsen jelen leszünk a piacon
a szakácskönyveinkkel is. Robb Wolf paleolit szakácskönyve másfél éve vezetô a világ könyvpiacain, új olasz szakácskönyvünk pedig az erdélyi nyomdokain jár.
Egyre több életrajzot, visszaemlékezést,
memoárt szándékozunk megjelentetni, jó
példa erre Göncz Árpád Politikai életrajza.
– Egy brandet építô kiadó, szívesebben gondolkozik sorozatban?
– A design könyveink, az ezoterikus könyveink, vagy a Ravensburger-könyvek
klasszikus sorozatok. Más sorozatok szerzôkhöz kötôdnek. Egy szóló könyv akkor
jó, ha nagyot üt. (Ilyen volt a Steve Jobsról szóló kötet.) Egykönyves szerzôt, csak
úgy, nehéz bevezetni, piacon tartani. A
Scolar figyel arra, hogy a szerzô kiválasztásakor elôre tekintsen a következô kötetekre, következô évekre.
Szénási Zsófia
Fotó: Gordon Eszter
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„A vevôt meg kell találni”
– Szuba Jolanta
Szuba Jolantával, a Kossuth Kiadó könyvkiadásért felelôs igazgatójával beszélgettünk
a kiadó marketingstratégiájáról, eladási
csatornáiról, sikerekrôl és kudarcokról.
– Szerteágazó a profilunk, ismeretterjesztô könyvek, albumok, regények, saját fejlesztésû könyvek egyaránt megtalálhatóak a könyveink között. Magyarországon
a Kossuth Kiadó piacvezetô a hangoskönyvek és a saját fejlesztésû színes
könyvek piacán. Ezek a könyvek sokszor
nagyon költségesek és munkaigényesek,
több szerzôvel, több múzeummal együttmûködve készülnek, de mi úgy gondoljuk, valakinek ezt is fel kell vállalnia.
Emellett erôsek vagyunk az útikönyvek
kiadásában is.
– Úgy érzem, az a törekvésük, hogy alapkönyvtárat, alapmûvek sorozatát jelentessék meg.
– Jó pár éve merült fel bennünk az ötlet,
hogy sok olvasó hálás lenne azért, ha
olyan sorozatokat jelentetnénk meg,
amelyek az irodalom, a mûvészet, a tudomány alapmûveit tartalmaznák. Természetesen az üzleti szempontokat is figyelembe kellett venni, mert nem könnyû bizonyos könyveket nagy példányszámban
eladni. A sorozataink között szerepelt
például A magyar líra klasszikusai is, és
bár versesköteteket kevesen vásárolnak,
erre a sorozatra mégis vevôk voltak.
– Könyveik meghatározó elemét képezik a
sorozatok, melyeket újságosoknál lehet
megvenni. Különböznek-e ezek a többi, önmagában megjelenô könyvtôl marketing
szempontból?
– A sorozatoknál a marketing szempontok kicsit másképpen mûködnek, mint a
hagyományos könyveknél, de mindkét
esetben a legfontosabb elem, hogy a
marketing eszközeivel elérjük azt a célcsoportot, amely potenciális vásárlója lehet az adott könyvnek vagy sorozatnak.
– Ez sikerült elérni a sorozatoknál?
– Igen, bár nagyon nagy levegôt kellett
venni, amikor útjára indítottuk ezeket az
újságárusoknál is terjesztett sorozatokat.
Azóta már több más kiadó is követett
bennünket. Több összetevôje is van annak, hogy a sorozataink sikeresek lettek,
ezek közül az egyik legfontosabb, hogy
nagyon jó az érték–ár arányuk. Számunkra nagyon fontos, hogy jó minôségben,
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jó áron jelentessünk meg könyveket,
amelyeket így is csak akkor lehet eladni,
ha marketingmunka is társul hozzá. A
marketing része maga a termék, illetve az
árképzés, az értékesítési csatornák és a
promóció. Azért kezdtük el a könyveinket újságárusi terjesztésben is hozzáférhetôvé tenni, mert azt gondoltuk – és piackutatás is ezt igazolta –, hogy a vevôk
egy bizonyos része különbözô okok miatt ritkán jár könyvesboltba, miközben
lenne igénye a könyvre, az olvasásra.
Fontos tényezô, hogy az újságárus-hálózat, amely lefedi az országot sokat változott az elmúlt években, kulturáltabb és
infrastrukturálisan sokat fejlôdött. Ma
már nem csupán az utcai újságárusító
helyeken folyik újságárusítás, hanem a
nagyobb bevásárlóközpontokban is. Vidéken, ahol a kis könyvesboltok bezártak, ott az újságárus az egyetlen hely,
ahol könyvet lehet vásárolni.
– Még milyen értékesítési csatornákat
használnak?
– Számunkra nagyon fontos a hagyományos könyvterjesztés, azaz a könyvesboltok hálózata, és Magyarországon kevés
olyan bolt mûködik, ahol ne lehetne a
könyveinket megvásárolni. Ugyanakkor
a Kossuth Kiadónak saját maga a legnagyobb partnere. Értem ezalatt azt, hogy
évek óta sok energiát és pénzt fordítottunk a saját könyvklubunk felépítésére,
a DM-es értékesítésre, a webáruházunk
fejlesztésére és sajtó és PR-kapcsolatok
megerôsítésére. Emellett Budapesten
három saját könyvesboltunk van, ahol

közvetlenül és aktívan tudunk kapcsolatokat építeni, és bôvítjük a vásárlói körünket. Úgy tûnik, sikerrel, mert vissza is
járnak hozzánk. Az Örkény István Könyvesboltban – a Szent István körúton –
rendszeresen szervezünk könyvbemutatókat, kiállításokat és sikeresen mûködnek a klubtalálkozóink is. Havi rendszerességgel találkozhatnak az olvasók, az
érdeklôdök a BBC History Klub fôszerkesztôje által meghívott érdekes személyiségekkel, és nagy érdeklôdés kíséri a
Noran Libro Klub által szervezett író-olvasó találkozókat. Azaz, minden rendelkezésünkre álló eszközt megragadunk,
hogy a vásárlóink érezzék: ôk a legfontosabbak a számunkra. Tesszük ezt az
internetes értékesítésnél is, és talán ennek köszönhetô, hogy magas azoknak
az elôfizetôinknek a száma, akik az interneten keresztül tájékozódnak, és közvetlenül tôlünk vásárolnak. Most például meghirdettük a könyvcsere akciónkat,
amelynek keretén belül a budapesti
boltjainkba bárki visszahozhatja a már
kiolvasott Kossuthos könyveit, és cserébe 40% kedvezményt adunk az újonnan
vásárolt könyv értékébôl. A beérkezô
könyveket pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közremûködésével jótékonysági célra fordítjuk.
– Min múlik az, hogy az egyik könyv sikeres lesz, a másik meg nem?
– Ha tudnám erre a választ, akkor csak
sikeres könyveket adnánk ki. A könyvkiadás nálunk kollektív döntés, a kereskedelmi, a marketing és a szerkesztôi csapat tapasztalatain alapszik. Természetesen mindig érnek bennünket meglepetések, jó és rossz irányban, de szerencsére nyitottak vagyunk az új megoldásokra, és biztosíthatom az olvasóinkat
és leendô olvasóinkat, hogy sok meglepetéssel kívánjuk ôket még megörvendeztetni a jövôben.
Jolsvai Júlia
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interjú

Történelmi szellemidézés
Kántor Lajos új könyve nem mindennapi történelmi fejtegetés. Több annál. A Konglomerát három
élettapasztalat távlatából, három híres halott beszélgetésein keresztül szól jelenrôl, múltról, Erdélyrôl.
– Hogyan jött a közkedvelt Erdély-téma újrafeldolgozásának ötlete?
– A könyv egyik fôszereplôje Szabédi
László, tanárom volt a Bolyai egyetemen,
s az ô diákjának lenni életre szóló élményt
jelentett mindenkinek. Szabédi 1959 áprilisában öngyilkos lett, s ez annyira megrendítô dolog volt nekünk, diákjainak,
hogy a hátrahagyott életmûvet próbálta
mindenki a maga számára megmenteni
valamiképpen. Mély nyomott hagyott a filozófiája, gondolatai. Ugyanakkor sok
tisztázandó dolog is van körülötte mindmáig, költôként, prózaíróként, tanárként,
emberként. Engem tulajdonképpen 1959
óta foglalkoztat az ô élete, s kapcsolata
az Erdély-kérdéskörrel és létkérdéssel. Így
ez a könyvem most köré épül, s hozzá kerestem és találtam az ugyancsak témába
illô két másik szereplôt, „beszélgetôtársat”, Szabédi valós kortársait.
– Kik lettek a tanár úr beszélgetôpartnerei
a könyvben?
– Az egyik Gaál Gábor, a korabeli legendás Korunk-szerkesztô, hozzá kell tennem, az övé is bonyolult életpálya volt, s
elég sûrûn és határozottan konfliktusban
állt Szabédi Lászlóval. Tulajdonképpen ez
hozza a fordulatot ebbe a fiktív történelmi beszélgetésbe a könyvben. A harmadik figura Szilágyi Domokos, aki csakúgy,
mint én, Szabédi tanítványa volt. Huszonegy képzeletbeli szemináriumra hoztam
össze ezt a három, régen halott, ám éltükben valaha remek gondolkodónak bizonyult embert. Úgy véltem, ebbôl egy
eléggé érdekes dolog sülhet ki. Végül kialakult a könyv váza is, hiszen ezeken a
szemináriumokon tulajdonképpen végig
lehet kísérni e három ember világnézetét,
konfliktusait, csalódásait, tévedéseit. S
igazából nem is csak a három izgalmas
életút filozófiája rajzolódik ki szándékom
szerint a kötetben, hanem mindezek által
egy valóságos Erdély-kép, ellentétben azzal a pesszimista és torz nézôponttal a
csak román vagy a többségében magyar
Erdélyrôl, ami nagyon sok emberben él
manapság, a mai Erdély határain kívül
élôkben. Éppen a napokban hallgattam a
televízióban egy iskolás gyereket, aki itt
járt Székelyföldön Magyarországról, és
arról beszélt, hogy mekkora élmény volt
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neki, hogy a saját nyelvén beszélhetett
határon túl is. Én azt szeretném, ha ezt az
érzést mindenki megélné, megérezné, s
ezt sugallja Erdély-képével a könyv is.
– Milyen képet fest a könyvbeli három beszélgetô?
– Történelmileg bonyolult a képlet, ám hagyományaiban annál gazdagabb kulturális
életrôl van itt szó. A mai erdélyi színházakat például Európa-szerte ismerik. A
könyvbéli fiktív szemináriumokon végig
olyan kérdések merülnek fel, hogy miért
fontos a székelykérdés vagy a magyarok és
a románok viszonya kulturálisan, s a zsidóságról is esik szó, egészen Spiró mûvéig.
Rengeteg téma kavarog tehát a könyvben;
a Konglomerát cím is ezt vetíti elôre, de a
nagy kavargásból, remélem, valami reális
kép rajzolódik ki a végére, hiszen ez az
egyveleg beszélgetéssé alakul, majd utazássá, ahogy az alcímben olvasható.
– Mit szólna vajon a három fôszereplô a
mûhöz, ha valamiként tudomásukra juthatna?
– Szerintem leginkább Szilágyi Domokos
értené meg nemzedéktársként és barátként, hogy mit és miért is írtam le. De
talán nem volna egészen idegen mindez
a gondolatfolyam Szabéditôl sem, hiszen
a könyv konkrét idézetek és megtörtént
események vegyítése folytán született,
és természetesen a saját fikciómat is belekevertem.

– Milyen mértékben vesz részt a szerzô a
könyvbeli elmélkedésekben?
– Összességében ez a három életút, és
három életmû adja a könyv izgalmasságának és tartalmasságának a vázát, s ezáltal
biztosítékát, de persze én is megpróbáltam hozzátenni a magamét mint narrátor, s így a három beszélgetô szövegeiben
az én véleményem és tapasztalatom is
benne van. Erre a megoldásra leginkább
azért volt szükségem, mert a harmadik
személyû elbeszélés bizonyos távolságtartást tesz lehetôvé, ugyanakkor személyességet is ad, s nyomatékosítja a történet
valóságosságát.
– A könyv végére születik válasz a rengeteg feltett kérdésre?
– Konkrét értelemben nincsen megoldás,
és a válasz is elmarad: a könyv vége a hármuk halála. Ebben az értelemben tehát
nem születik egyezség, mindegyikôjük saját maga, külön-külön éli meg a halálát,
és néz vagy éppen nem néz szembe a saját életével. Válasz és feloldás helyett inkább a kor mutatkozik meg a három sorsban, s persze nem is csak a fôszereplôkrôl
van itt szó, hanem a rengeteg fel-felbukkanó kortársról is, akikkel Szabédiék ittott találkoznak, bevonva ôket a történetbe, történelembe.
– Kinek ajánlaná ezt a huszonegy szemináriumot?
– Azt gondolom, minden olvasni hajlandó értelmiséginek jó szívvel merem ajánlani, bár valószínûleg nem ifjúsági olvasmány a Konglomerát. Ennek ellenére nagyon örülnék, ha „nagyiskolás”, és
egyetemista fiatalok is fellapoznák ezt a
könyvet. Hiszen végsô soron papírra vetett történelemóra ez, azé a történelemé, amit én már a lassan hetvenöt évem
alatt megértem.
Kurcz Orsi

könyvrôl
Kántor Lajos
KONGLOMERÁT
(Erdély)
Kossuth Kiadó
288 oldal, 2980 Ft
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Kriminek látszik innen
Az utóbbi néhány hónapban megjelenô krimiújdonságok közül válogatva, több olyan könyv is a kezünkbe akadt, amely nem teljesen
vagy nem minden szempontból felel meg a hagyományos krimidefiníciónak. Akad köztük sci-fibe oltott krimi, lányregénybe bújtatott
krimi, és a már megszokott sorozatgyilkos tematika egyaránt.
Stephen King Atlantisz gyermekei címû könyve sem tekinthetô klasszikus kriminek,
bár az író többi mûve sem tartozik igazából ebbe a kategóriába, sokkal inkább nevezhetôek thrillernek. Ez a mû sem
nélkülözi a rejtélyeket, a különlegességeket, megmagyarázhatatlan eseményeket, de
ennek ellenére szinte hagyományos regényként is olvasható. A kötet egymással összefüggô, de külön-külön is olvasható sztorik sorozata, melyeknek a magva az elsô történet, a leghosszabb és a leginkább kidolgozott, az összes
többi alapja és kiindulópontja.
1960-ban vagyunk, a tízéves Bobby Garfield és két barátja, Carol és
Sully-John áll a cselekmény középpontjában. Bobby viszonya az anyjával, aki egyedül neveli ôt, meglehetôsen sajátos, az asszony teljes mértékben uralma alatt tartja a fiút, aki éppen ezalatt az idô alatt döbben
rá, hogy akár ki is törhet az anyja állította karámból, és hogy nem
egészen úgy van minden, ahogy azt az anyja elôvezeti. A kezdet kezdetén rejtélyes idegen költözik a fölöttük lévô lakásba, Ted. Fiának a
férfival való barátságát Bobby anyja persze nem nézi jó szemmel, de
nem igazán tud mit tenni ellene. Közben szerelem szövôdik Bobby és
Carol között, és ezzel szoros összefüggésben kezdenek eltávolodni
egymástól harmadik pajtásukkal Sully-Johnnal. A cselekményhez az
aláfestést a hatvanas évek adják, a zene mellett fontos szerepet játszanak a könyvek, Ted a Legyek urát adja ajándékba kis barátjának, akire
óriási hatást gyakorol a könyv. Mindeközben rejtélyes dolgok kezdenek történni, melyekre sem akkor, sem a késôbbiek során nem kapunk magyarázatot, ám a könyv egész alaphangulatát meghatározzák. A következôkben a gyerekkorukból ismert szereplôk felnôttvagy fiatalkorából ismerhetünk
meg egy-egy epizódot, mintha az
elsô történet lenne a fa törzse, a
továbbiak pedig a belôle kinövô
gyökerek és ágak lennének.
Nagy örömünkre magyar szerzô
mûvét is olvashattuk ebben a hónapban, mégpedig Selmeczi Mariét, kinek neve nem cseng ismeretlenül az olvasó számára, hiszen
Elölüla és Kellett nekem rongybicikli címû könyveivel már találkozhatott korábban. Ám ezúttal új vizekre evezett: romantikus krimivel
örvendeztette meg olvasóit. A
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Randevú a Broadwayn – ahogy a címébôl is rögtön látszik – nem a
magyar tájakon játszódik. Elôször megdöbbenünk, hogy miként van
bátorsága valakinek ennyire távoli világról írnia – de persze tudatában
vagyunk, hogy hozzá hasonlóan mások is gyakran vezetik távoli tájakra olvasóikat. Amikor aztán belemelegszünk a regénybe, ami eleinte romantikus regény álarcát ölti magára, szerencsére a megszokott
és szinte kötelezô szexjelenetek nélkül, akkor már magával ragad,
nem nagyon tudjuk letenni. Szintén különleges, hogy a bevett klisékkel ellentétben egy férfi szemszögébôl ábrázolja az eseményeket, nevezetesen Jack Stimmer a sikeres Broadway-rendezô nézôpontjából.
A férfi épp legújabb darabjának a bemutatójára készül, melyre sikeresen kiválasztott egy gyönyörû nôt: Fanny Caront. A férfi fôszerepet
pedig Thomas Banks játssza majd. Jacket megbabonázza a fiatal színésznô, és hiába várja otthon fiatal, gyönyörû felesége, és gyereke,
nem tud a vonzásából kikecmeregni. Ám már az elsô próbán történik
valami: Thomas rosszul lesz, kis híján életét veszti. Nem sokkal késôbb Fannyt összeverik, és ez még csak a kezdet… Elkezdenek pörögni az események, csak kapkodjuk a fejünket. Bár a gyilkosságok
motivációja némileg kimódoltnak tûnik, a könyv lebilincseli az olvasót
humorával, szarkazmusával és pergô cselekményével.
Jo Nesbøt sem kell bemutatni, ezúttal a Denevérember címû mûvét
vehetjük kézbe az Animus Kiadó jóvoltából. Ez a könyv az elsô Harry
Hole sztori, most ismerkedhetünk meg a legendás nyomozóval. Ebben
a könyvben egész más arcát mutatja, mint például a Leopárdban, ahol
kemény, érzelmeket magából alig kicsiholni tudó macsóként láthatjuk.
Itt viszont rögtön a nyomozás elején beleszeret egy tanúba, és egyre
jobban belehabarodik, miközben állandóan régi szerelmérôl, Kristinrôl mélázik, aki
réges-régen elhagyta ôt.
Fény derül rejtélyes alkoholizmusának okára, megint
visszaesik, és újra inni kezd.
Közben szép csendben Sydneyvel is megismerkedhetünk. Ugyanis ezúttal egy
norvég nô meggyilkolása miatt Hole-nak Ausztráliába kell
utaznia. Nesbø rögtön fel is
használja az alkalmat, hogy
bevezessen minket Ausztrália
hitvilágába, történelmébe,
meséljen társadalmi feszültségeirôl – persze mindez
nem mellékes a gyilkosságok szempontjából sem. Hiszen nem is lenne
igazi Hole-sztori a könyv, ha nem sorozatgyilkossal állnánk szemben.
Szemet szúr, hogy ebben a kötetben mindenki állandóan példálózik,
feltesznek egy hétköznapi, egyszerû kérdést, mire rögtön egy kislexikonra való mítosz vagy példabeszéd a válasz. Hole most sem a mindentudó detektív, csetlik-botlik, mellélô, fogalma sincs, ki lehet a gyilkos – de épp ettôl szerethetô és olvasmányos a könyv.
Mark Russonovich viszont korántsem krimiszerzô, hiszen a Microsoft
Windows Azure csapatának a tagja, a Microsoftnál ez a legmagasabb
pozíciók egyike. A könyv megírásának ezúttal célja van: a világszerte
elismert kiberbizonsági szakértô a kiberterrorizmusra akarja mûvével
felhívni a figyelmet. A nulladik napot témájának megfelelôen a Szak
Kiadó gondozta. A felvázolt és igencsak félelmetes veszélyek hátborzongatóan életszerûek és ráébresztenek minket: mindent a számítógé-
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A HUNGAROVOX KIADÓ
KÖNYVHETI AJÁNLATA
Baranyi Ferenc
Vad vadon
Új és újjászült versek
80 old., 1400 Ft

pek irányítanak, melyek ha egyszer egyszerre elromlanának, az
beláthatatlan következményekkel
járhat. A mi történne, ha típusú
regény joggal sorolható a krimik
közé, de megállná a helyét a scifi polcon is.
Az utassszállító repülôgép számítógépes vezérlése meghibásodik, így aztán a repülô a pilóták
minden erôfeszítése ellenére felrobban. Egy bank nyilvántartása
egy meglehetôsen furcsa vírusnak köszönhetôen egyszer csak
eltûnik. Egy olajszállító hajó
megfeneklik Japán partjainál,
mivel a navigációs rendszere leáll. A kórházak számítógépes adatbázisai hirtelen megbolondulnak:
több beteg is meghal, mivel túladagolják a gyógyszereiket. Az Egyesült Államok egyik atomerômûvében csaknem bekövetkezik a csernobilihez hasonló katasztrófa, amikor is a reaktor hûtôrendszere
meghibásodik. Ezek a látszólag egymással össze nem függô események felkeltik a Jeff Aiken, a volt kormányzati elemzô figyelmét. Az
olvasmányos kötet számos elemmel (betûtípus, jegyzetek) erôsíti az
olvasottak hitelességét, ezáltal
is fokozva a hidegrázáshoz egyre inkább hasonlító élményt.
José Rodrigues dos Santos az
Isteni formula, A hetedik pecsét
és A 632-es kódex szerzôjének
legújabb regénye az Isten haragja címet viseli. A népszerû portugál szerzô ezúttal sem okoz csalódást rajongóinak: a kötet valódi és hiteles tényeken alapul,
melyeket lenyûgözô tálalásban
olvashatunk. Rögtön az események kellôs közepébe csöppenünk: dúsított uránt lopnak el
egy oroszországi nukleáris létesítménybôl, az ôröket szép sorában legyilkolva. Iszlám fundamentalisták az elkövetôk, akiket a könyv segítségével jobban megismerhetünk, ha megérteni nem is tudjuk ôket, de esetleg megsejthetjük motivációikat, megtudhatunk valamit gondolkodásmódjukról.
A világhírû kriptoanalitikus (vagyis kódtörô), Tomás Noronha az
Azori-szigeteken nyaral, amikor felkeresi Frank Bellamy, a CIA Tudományos és Technológiai Igazgatóságának vezetôje, hogy a segítségét kérje egy üzenet feltöréséhez, amelyet a CIA az interneten
kapott el. Tomás ismeri az iszlámot, kódtörôi képességei pedig kiemelkedôek, így aztán tényleg ô a megfelelô ember erre a korántsem egyszerû feladatra.
A modern és minden tekintetben aktuális mû bôvelkedik akcióban és
izgalomban, a tudományos thrillerek kedvelôinek különösen ajánljuk.
Jolsvai Júlia
Stephen King: Atlantisz gyermekei, Európa Kiadó, 704 oldal, 3400 Ft; Selmeczi Mari: Randevú a Brodwayn, Ulpius-ház, 320 oldal, 3499 Ft; Jo Nesbø:
Denevérember, Skandináv krimik, Animus Kiadó, 384 oldal, 3490 Ft; Mark
Russinovich: A nulladik nap, Szak Kiadó, 350 oldal, 3900 Ft, J. R. dos Santos: Isten haragja, Ha az al-Kaida megszerzi az atomfegyvert, Kossuth Kiadó, 416 oldal, 3490 Ft
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Telefon:
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06-20-585-8212
www.hungarovox.hu
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A szerzô számára az irónia
az az esztétikai kategória,
melynek eszközeivel a történelem szövedékét próbálja kibontani, a hétköznapok erkölcsi
kérdéseiben
pedig antidogmatikus
állásfoglalásra
késztet.
A szerzô
június 9-én,
szombaton
dedikál a
Vörösmarty
téren a kiadó
sátránál
14–15 óra
között.

176 oldal, 1300 Ft

FEKETE SAS KIADÓ
1064 Budapest, Vörösmarty utca 53.
Telefon/fax: 06-1-332-8931
e-mail: feketesas@feketesas.hu
internet: www.feketesas.hu

A ROLAND KÖNYVKIADÓ ÚJDONSÁGA: 60 kérdés és válasz sorozat

A könyv nagyon játékos és telis tele van érdekes, hasznos információkkal. Minden oldal egy figyelemfelkeltô kérdéssel
kezdôdik, amit azonnal meg is válaszolunk. Az összes kérdéshez tartozik egy „Tudtad?” rész, melyben sok érdekességet
találhatunk a kultúráról, az állatokról, a történelemrôl és földrajzról, vagy az emberi testrôl.
A sorozat 4 kötetbôl áll
64 oldal, ár: 1095 Ft
A sorozat elsô két kötete már megjelent, megtalálhatják a könyvesboltokban.
www.roland-toys.eu

sci-fi

Ez fantasztikus!
Végre a lengyel SF új sztárja,
a Stanislaw Lem szellemi örökösének kikiáltott Jacek Dukaj is megérkezett Magyarországra. A Typotex kiadó
nemrég indult sorozatának, a
„Science in Fiction”-nek
egyik elsô darabjaként látott
napvilágot a szerzô Extensa
címû regénye. A sorozat nem
elsôsorban SF-kötetekbôl áll
majd, hanem inkább a szépirodalomba beszûrôdô tudományos gondolkodásmódot
próbálja tetten érni.
Dukajt saját bevallása szerint
is Lem inspirálta tudományosfantasztikus történetek írására. Már 16 évesen, elsô novellájával díjat nyert hazájában,
és késôbb számos kitüntetést
begyûjtött még, ezek közül
legjelentôsebb a 2009-ben
neki ítélt Európai Unió Irodalmi Díja. Noha bölcsésznek tanult, regényei leggyakrabban
a természettudományos rugóra járó hard-SF kategóriába
sorolhatók, és nem kivétel ez
alól az Extensa sem.
A történet távoli jövôjének
Földjén az emberiség rég levedlette halandó bôrét, és a
lezajlott technológiai szingularitás eredményeként eggyé
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olvadt értelmes gépeivel.
Csupán néhány maradi ragaszkodik még utolsóként az
elavult létformához és egy
egyszerû, iparosodás elôtti
szinten megrekedt társadalomhoz. A szükséges modern
eszközökkel a poszthumánok
látják el ôket. Az egyik primitív a csillagászatot választja
hobbijául, és a rendelkezésére bocsátott technika segítségével végül egy idegen civilizáció nyomaira bukkan…
Dmitry Glukhovsky a Metro
2033-mal robbant be az irodalmi köztudatba. (Az egységesség és a könnyebb azonosíthatóság kedvéért választotta nevének angolos átírását,
az én hagyományos huzalozású agyam mégis csak Dmitrij Gluhovszkijként képes
gondolni rá.) A posztapokaliptikus regény, amely címébôl is tettenérhetôn a moszkvai metró alagútrendszerében játszódik, igazi világsztárrá tette szerzôjét, annyira, hogy azóta számítógépes
játékot készítettek belôle, sôt
egy folytatása is megjelent.
Most mégsem ezekrôl írnék,
hanem Glukhovsky magyarul
nemrég napvilágot látott harmadik kötetérôl,
mely hazánkban is
teljessé teszi immár
egész eddigi életmûvét. A regény címe
Szürkület, és önálló
alkotás, nem kapcsolódik a Metrók világához. Érdekes kísérletként indult, kicsit
összemosva kitalált
világát a valósággal.
Glukhovsky a blogján
jelentette meg fejezetenként, hangsúlyozva
a fôszereplô fokozatos
ráébredését az életét
is fenyegetô rejtélyre.
Mi több, a hôst magát
szintén Dmitrynek hívják, tovább erôsítve a
kötôdést szerzô és mû
között.

A történet szerint egy
moszkvai fordító egy 16. századi spanyol konkvisztádor
útijegyzeteit ülteti át oroszra,
egyre közelebb kerülve valami nagy titokhoz, ami a körülötte forrongó-pusztuló világ végét is jelentheti.
Az írót e kötete alapján
amolyan orosz Dan
Brownként próbálják eladni, regénye azonban
sokkal magasabb színvonalú, filozofikusabb szórakozást nyújt olvasóinak, mint az amerikai
bestsellerszerzô mûvei.
Nem is tudom, találkozhattak-e már magyar olvasók izlandi SF-fel. Nekem hirtelenjében nem
jut példa az eszembe.
Most azonban itt van
egy, Andri Snær Magnason regénye, a LoveStar.
A szerzô számos területen kipróbálta már
magát, versektôl kezdve
gyermekmesén át az esszékig
sok minden került ki a keze
alól; ezúttal a fantasztikum
nagyítóján át szemléli rohanó,
kiszámított világunkat. A kötetet 2002-ben az év regényévé választották Izlandon, és
alig tíz esztendôvel késôbb,
lám, hozzánk is eljutott.
A LoveStar hôsei egy olyan
korban próbálják megtalálni,
sôt megóvni saját életmódjukat, szerelmüket, amelyben

egy tudományos
áttörésnek köszönhetôen a
párválasztás immár matematikai
alapokon történik, és a világ békéjérôl besúgók
kiterjedt hálózata
gondoskodik. Vajon sikerrel lázadhat-e az egyén a
társadalom általánosan ideálisnak
elfogadott formája
ellen? Ezt a kérdést
boncolgatja a maga
tragikomikus, abszurd módján
Magnason könyve, melyet a
kiadó az 1984 és a Monty Python sorozat keresztezéseként
aposztrofál (jól emlékszem, ez
a jelzô eddig Terry Gilliam
Brazil címû filmjének dukált).

Maradva még az északi vidékeken, következôként
egy finn ifjúsági regényt
ajánlanék, Seita Parkkola
Viharját. A fiatal írónô tizenéveseknek szánja történeteit, ennek megfelelôen
tele vannak a manapság divatos fantasztikus, horrorisztikus elemekkel. A Vihar
esetében ezekhez kapcsolódik még a disztópia.

www.könyvhét.hu

sci-fi

Aczél Vihar a
mese fôszereplôje, egy gördeszkás fiú, aki zilált családi
háttere miatt képtelen beilleszkedni a társadalomba. Elvált apja és új barátnôje végül beiratják ôt egy különös
iskolába, amely kimondottan
az ilyen nehéz esetek megtörésére szakosodott. Engedelmes katonákat és informátorokat nevelnek itt, a rendszer
kiszolgálóit. Viharban azonban emberükre akadnak, és a
fiú hasonlóképp deviáns barátaival a tökéletes államgépezet ellen fordul.
Zárásként a sok fiatal szerzô
után következzen egy (illetve
két) vérbeli klasszikus, az

orosz SF mesterei, Arkagyij és Borisz Sztrugackij. A Metropolis
Media kiadó évek óta
kitartóan dolgozik már
a testvérpár egységes
kivitelû, javított szövegû életmûsorozatának
megjelentetésén, mely
több fontos, ám magyarul korábban nem hozzáférhetô regényt és kisregényt tett közzé (pl.
Lakott sziget, Menekülési kísérlet, Távoli szivárvány), eddig kizárólag a
szerzôk Delelô-univerzumából. A legfrissebb kötet, A hétfô szombaton
kezdôdik egészen más világba vezeti el olvasóit, egy, a
szocialista tervgazdálkodás
szellemében mûködô kutatóintézetbe, ahol azonban a
szokványos tudományos projektek helyett a boszorkányság
és varázslat problematikájával
foglalkoznak igen furcsa figurák. A modern számítástechnika eszközeit is igénybe véve
bûvölnek és bájolnak, s közben idônként óhatatlanul kicsúszik kezükbôl a dolgok irányítása.
A számos díjjal kitüntetett,
világszerte ismert orosz szerzôpáros regénye a borongós
filozofálás helyett ezúttal a kacagtatás útját választja, igazán
szórakoztató, bulgakovi stílusú
szatírával ajándékozva meg olvasóit.
Németh Attila
irodalmi szerkesztô
Galaktika
Jacek Dukaj: Extensa,
Typotex Kiadó, 222 oldal,
2500 Ft; Dmitry Glukhovsky: Szürkület, Európa Könyvkiadó, 258 oldal,
3200 Ft; Andri Snær Magnason: LoveStar, Gondolat Kiadó, 270 oldal, 3200
Ft; Seita Parkkola: Vihar,
Cerkabella Könyvkiadó,
339 oldal, 2800 Ft; Arkagyij
és Borisz Sztrugackij: A hétfô szombaton kezdôdik,
Metropolis Media, 238 oldal, 2990 Ft

A SANTOS KIADÓ
AJÁNLJA
Laár Györgyi
MÓKAFÜZET – állatkerti fejtörôk
Matricás foglalkoztató könyv
óvodásoknak
790 Ft

MACKÓ, MACKÓ
UGORJÁL
mondókák, énekek
kicsiknek
67 oldal, 1990 Ft
Juhász Magda
EGY KIS AUTÓ
NAGY KALANDJA
64 oldal, 1500 Ft

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

Laár Gyöngyi június 9-én 15 órakor,
Juhász Magda június 10-én délután
dedikálja könyveit a Vörösmarty téren
a Santos Kiadó standjánál!

interjú

Elválik – Beszélgetés Darvasi Ferenccel
Darvasi Ferenc elsô kötete érett darab, olyan igazi, zamatos – írja a fülszövegben Grecsó Krisztián
– Okosan és fegyelmezetten adagolsz, mint egy sok kötetes, érett
szerzô: nekem is ez volt az érzésem. Mintha a legjobb prózaírói
hagyományt folytatnád. A Bárka folyóirat szerkesztôjeként legutóbb
például a békéscsabai Bodor Ádám
estrôl írtál; a tudósítást úgy indítod, hogy mikor még csak kezdted
az ismerkedést a kortárs magyar
irodalommal, Krasznahorkain, Darvasi Lászlón, Tar Sándoron és Zalán Tiboron túl nem nagyon olvastál mást. Ez elég jó névsor!
– Ha a kisprózaírókat nézzük, valóban Darvasi Lászlón és Tar Sándoron nevelkedtem. Darvasi László „kínai” novelláit a mai napig
újra és újra elôveszem. De ha
egyetlen nevet kellene mondanom, akkor Tar az, aki döntôen
befolyásolta nemcsak a novella
mûfajához való hozzáállásomat,
de az életszemléletemet is. Nagyon ritkán olvasom már, de egyszerûen belém ivódott a világa,
úgy érzem.
– Sorsok – ezt írtam fel magamnak
olvasás közben. A novella mesélôje mindig más. Emberismeret, együttérzés,
finom megfigyelések – remekül tudsz a másik ember fejével gondolkodni, belebújsz
sorsokba, és ez nagyon izgalmas. Hogyan
történik az anyaggyûjtés?
– Nincs klasszikus értelemben vett anyaggyûjtés, nem sasolok folyton, hogy mit
hasznosíthatnék majd íróként. Egyszerûen
csak csinálom a dolgaimat, és olykor bekapcsol belül egy hang, hogy na, ezt kell megírnod. Azt sem állítanám, hogy különlegesen figyelmes lennék az emberekkel, vagy
mindenki problémáira nyitott lennék, viszont jól tudok hallgatni, háttérbe vonulni –
lehet, hogy a prózához ez is kell. Persze
számtalan recept van…
– Kovács András Ferenctôl hallottam, hogy a
vershez szavak kellenek, a prózához meg
mondatok. Elgondolkodtat. Mi a véleményed
errôl?
– Van, hogy elég egy jó kezdômondat, ami
kirajzolja aztán a szöveg ívét. Máskor elég
ránézni egy emberre, és ott van az arcán
minden, vagy az öltözete, testtartása ad ki
egy teljes történetet. „Meg kell a prózához
érni, a hajamnak megôszülni”, mondhat-
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nám a közismert dal sorait elferdítve: szóval, hogy talán a prózához – bármilyen régimódian is hangozzék ez – alapvetôen soksok tapasztalat kell. És ha az megvan, jönni
fognak a mondatok is.
– Te például az egyik novellában hosszan kanyargatod a mondatokat, a másikban meg
rövid mondatokkal építkezel. Mitôl függ ez?
– Kezdetben volt egy alapvetô vonzódás a
hosszúmondatokhoz, valószínûleg Krasznahorkai hatására, akitôl nagyon szeretem
például Az ellenállás melankóliáját (is). Jobban kézre esett eleinte hosszúmondatokat
írni, de egy-két éve már tudatosabb vagyok
ebben, és igyekszem a szereplôk gondolkodásának megfelelô beszédmódot találni –
plusz tömörségre törekedni, a felesleges
köröket lecsípni. Rövidebb, kopogósabb
mondatokban könnyebb ezt elérni, de
hosszúmondatot is lehet úgy összerakni,
hogy abban tényleg ne legyen semmi a valóban lényegi közléseken túl.
– Szép kis könyv! A borítón sínek és áramszedôk jelzik szinte az elbeszélt sorsvonalakat. A kötet címe: Elválik, ahogy az egyik novella címe is. A szó kétértelmû...

– A borítófotó nôvérem, Darvasi
Andrea munkája. Az év egyik leghidegebb napján, szétfagyott kézzel
készítette a képet. Igen, a novella
címe is többértelmû, és remélhetôleg a jelentések csak megsokszorozódnak, ha végigolvassa valaki a
könyvet.
– Békési mikrokultúra, Pest periférikus körzete, valamint a pesti értelmiségiek, ezek a témák. A bemutatón
Háy János elsôsorban az információk
késleltetését, leplezését, a hátravetett meghökkentô információt méltatta a novellákban, és ezt a megoldást
briliáns titokfeloldásnak nevezte. Mit
szólsz ehhez?
– Lehet úgy írni novellát, ahogy –
ha már említetted a nevét – Bodor
Ádám teszi: gyakorlatilag minden
titokban marad, soha nem mondd
ki a szerzô semmit, az olvasóra
bízza teljesen a megoldást. Az
ilyesmi zseniális. Én azonban inkább történetmesélôs vagyok.
Nagyjából végigmondom a megkezdett történetet, viszont az információk elhallgatása miatt a befogadó kénytelen az addig olvasottakat, a nézôpontját, a szereplôkhöz
való viszonyát átértékelni.
– Mi lesz a következô könyved? Novelláskötet, regény?
– Novellákon dolgozom. Novellafüzéren, de
semmiképpen sem regényen. Hogy nagyprózát tudjak írni, elsôsorban is más életkörülmények kellenének. És úgy érzem, az alkatomhoz, munkatempómhoz és létszemléletemhez sokkal közelebb állnak a kis formák. Jobban megy és jobban érdekel jelenleg egy-egy sors egy-egy mozzanatára koncentrálni csak, mintsem nagyobb, összetettebb rendszerben gondolkozni.
Szepesi Dóra
A szerzô portréját Darvasi Andrea készítette

könyvrôl
Darvasi Ferenc
ELVÁLIK
Palatinus Kiadó
184 oldal, 2500 Ft
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gasztro

Omlós határok
Ahogy a legtöbb mûvészeti ágban, úgy a gasztronómiában is a határok leomlásának vagyunk tanúi. A televízióktól kezdve a népünnepélyekig azt látjuk, hogy
ledôlnek a gátak a profik és az amatôrök, a féltve ôrzött családi receptek és a szájhagyomány útján terjedôk között. Semmi nem szentírás ma már, és önálló
kísérletezésre biztat az a sztárszakács is, aki saját éttermében nyilván kínosan ügyel arra, hogy az étlapot
hûségesen kövessék a konyhán.
A szakácskönyv-gyûjtôk annyiszor olvasták már, hogy
elhiszik: mindenkibôl lehet jó szakács. Ám ha tovább
olvasnak, azzal kell szembesülniük, hogy a fôzés is tudomány. A szakmai trükkök ma már nem titkok, a híres
séfek készségesen elárulják, mert ôket utánozni otthoni
körülmények között – lehetetlenség. Az ételkészítés és
az étkezés öröme viszont tanulható és tanítható, és
végsô soron a szakácstársadalomnak is kifizetôdô, ha
vendégeik tájékozottak.
A jó szakácskönyvek ezért kezdôdnek az alapokkal: az alapanyagokkal, az eszközökkel, az elkészítési módok ábrázolásával. Innentôl kezdve szabad a konyha-pálya.
A gasztronómia fenegyereke, a skót származású Gordon Ramsay
minden pályán és hangszeren kitûnôen tud játszani. Több Michelin-csillagot gyûjtöttek be éttermei, tévémûsorait a fél világ ájultan
figyeli, könyvei vezetik a bestseller listákat. A Baráti lakomák címû,
most megjelent kötete (Alexandra Kiadó) attól is vonzó, hogy
olyan emberközeli, mint a „pizsamás” interjúk. Ott kezdôdik, ahol
a filmek véget érnek: a sztárséf fáradtan hazamegy a munkájából,
és – csodák csodája – otthon is fôz. Szélesre tárja háza kapuját.
Egy hatalmas konyhát látunk, amelyben szaladgálhatnak a gyerekek, ahol még egy kanapé is elfér, és ahol a tûzhelyet az egész
család használja. Elmeséli, hogyan követi és újítja meg édesanyja
receptjeit, közreadja gyerekei kedvenc ételeit, vacsorájuk idôpontját. Megtudjuk, hogy hetente egyszer húsmentes napot tartanak,
és hogy általában kézzel mosogatnak.
A közös fôzés kiindulópontja a kiváló alapanyag. Feltûnô, hogy
Ramsay – a francia konyhához hasonlóan – sok vajat és tejszínt
használ. Ô, aki esküszik a friss ételekre, a húsos mártásnál megnyugtat, hogy lefagyasztható. Elárulja a házi tészták leírásakor, hogy leveles tésztát ô sem készít otthon,
mert az üzletben kiváló minôségût
talál. A receptjei nem sorvezetôk,
hanem iránymutatók. Az olcsóbb
húsok felé tereli az olvasót – az ô
fogalmai szerint ide tartozik a csirke- és nyúlcomb. Ezeket lassan, alacsony hômérsékleten kell készíteni,
mert a hús így magába szívja az ízeket és még zamatosabb lesz. Ramsay kedveli a húst gyümölccsel párosítani, és ezzel széles csapást nyit az
újdonságra fogékonyak számára.
A Michelin csillagos étterem konyhájából a családi tûzhelyéhez alászálló Gordon szimpatikus magánember, akinek az a törekvése, hogy
átadja a fôzés és a közös étkezés él-
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ményét. Otthon az alapléhez
nem serpenyôben pirítja a
csontokat, hanem sütôben.
Ezzel az egyszerûsítéssel máris
követhetô az ideál, mert azt
már mindenki tudja, hogy valamire való leves vagy mártás
nem készülhet alaplé nélkül.
Hogy mennyire a szabálytalan lett a szabály, azt még
jobban szemlélteti az Ételdíszítés (Cser Kiadó) címû
könyv, a jó kézügyességgel
megáldottak igazi csemegéje.
Számtalan követhetô és továbbfejleszthetô ötlet zöldségbôl, gyümölcsbôl. Liptai
Zoltán szakács is arra biztat, használjuk fantáziánkat, de jó, ha
tudjuk, hogy nemcsak a nemzeti konyhák, hanem a nemzeti díszek is jellegzetesek: a franciák nem cicomáznak, inkább a mártást tálalják mûvészien. A németek a tányér közepére halmozzák az ételt, és az egészet körbelocsolják. A kínaiak tobzódnak
a zöldségekben, legyezô, madár vagy sárkány formában helyezik el, a japánok viszont az ízek és a színek gazdagságát mutatják meg az ételkompozícióban. Nálunk az a gyakorlat, hogy a
dísz harmonizál az étellel, és arányaiban sem uralkodó.
A gasztrohatárok leomlásának köszönhetjük azt is, hogy a külföldi konyhák receptjei beépülnek a miénkbe. Titkos tortareceptek – mint például a Sacher, amit Metternich kancellárnak ajánlott a cukrászmester 1832-ben – kikerülnek a széfekbôl, és közkinccsé válnak. Ennek legújabb, igen dekoratív példája a Torták
címû könyv (Kossuth Kiadó), amelyhez nemzetközi csapat válogatta a világ minden tájáról a 200 híres süteményt.
A kôbe vésett szabályoknak hátat fordító cukrászok is túl vannak már azon a határon, hogy a sütemény csak édes lehet. A világ cukrászata a kis torták, a muffinok, a bonbonok felé halad,
tartalmában és textúrájában is változik a desszert. Nem szentségtörés ma már, hogy zöldséget használ a cukrász. Az elsô
nagy áttörés a répatorta volt, annak mintájára
itt a cukkinis diós kocka, a kakaós cukkinis
kuglóf, a csokis céklatorta. A nemzetközi válogatásba bekerült a mi Dobos tortánk is, Dobos
D. József cukrászmester alkotása, amit leszorított ugyan a népszerûségi listáról a tiramisu és
a fekete erdô torta, de azért jó olvasni, hogyan
készült ékessége, a „dobverô”.
Az alapanyagoknak ez a korábban ismeretlen
átjárhatósága olvasható ki a Szabadtéri ételek
címû könyvbôl (Saxum Kiadó). A nyári ételek,
kerti partik, piknikek és a grillezés tematikájára
felfûzött recept- és tanácsgyûjtemény komolyan veszi, hogy a fôzés legfontosabb célja az
élmény. Adni és kapni, hiszen minden érzékszervünkre hatással van a terített asztal, és
ékessége, az étel. Hogy ez az élmény tudatos
és komplex legyen, a szerzôk praktikusan haladnak a tervezésben: a vendégsereg maximum
8 ember legyen, ha menüt készítünk. Menü-
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gasztro
ajánlatokat állítottak össze, és ezzel
máris kihúzták a
vendégvárás méregfogát: mit fôzzek? Egyszerûen,
kevés hozzávalóból
készíthetôk el a levesek, a ratatouille,
a mártogatók. Elhisszük nekik –
mert gyönyörûen
tálalták –, hogy a
gyümölcs nemcsak
hússal jó, hanem
zöldséggel is. A
cukkini ôszibarackkal, a spárga narancs dresszinggel,
a paradicsomos lepény, mint sós sütemény, jó ízkompozíciót alkothat eperrel és mozzarellával.
A kerti partikkal egyetlen éttermi élmény sem vetekedhet. Ennek
sikere a felkészülésen múlik. Ehhez olyan mélységben adnak tanácsot a szerzôk, hogyan szervezzük a partit, hogyan díszítsük az
asztalt, a tányérokat, milyen legyen a menükártya, és a teríték,
mennyi fáklyára és lampionra lesz szükség. Az ajánlott ételek pontos leírása is megtalálható a vendégváró falatkáktól a bólé variációkon át az elôre elkészíthetô desszertekig.
A grillezés azért tudott járványszerû gyorsasággal elterjedni a mediterrán országokból, mert egyszerû és egészséges. De több annál,
mint egy szelet
húst rádobni a rostlapra vagy a grillrácsra, és amilyen
könnyûnek tûnik ez
a mozdulat, annyi
lehetôség a hibázásra, aminek végeredménye a nyers
vagy a szénné égett
steak. A grillezés
szabályai nem írhatók felül, mert az
alapanyagok egyformán viselkednek
az ôket érô hirtelen
hô hatására. Ezekkel bánni kell tudni, és ahhoz, hogy valóban ízletes legyen a grillétel, a tûzgyújtástól, a pácolástól a tárolásig sok minden szabályt
kell betartani. Ezek ismeretében már bátran lehet tôkehalfilét vagy
garnélát, zöldséget és gyümölcsöt a rácsra tenni, vagy fóliában
krumplit nyárson sütni. Hozzá a mártásokat saját kezünkkel ajánlott
készíteni. Akárcsak a kenyeret és a vajat, fûszeresen, fokhagymásan, paradicsomosan, citromosan. Gusztusosan, és olyan látványosan, ahogyan az a fotóalbumként is felfogható könyvbôl sugárzik.
Szikora Katalin
fôszerkesztô, Gourmet Gasztro
Gordon Ramsay: Baráti lakomák, Alexandra Kiadó, 272 oldal, 5800 Ft; Liptai
Zoltán: Ételdíszítés, Cser Kiadó, 88 oldal, 2495 Ft; Rachel Lane-Carla Bardi:
Torták. 200 híres torta és sütemény a világ minden tájáról, Kossuth Kiadó,
288 oldal, 6990 Ft; Szabadtéri ételek, Saxum Kiadó, 156 oldal, 4500 Ft
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A JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ AJÁNLJA
Bokodi Balázs: SZUICIDROMÁNC
125x199 mm, 217 oldal, 2490 Ft
Az elsôkönyves író sodró lendületû, morbid
humorú abszurdja igazi generációs
„kultkönyvnek” ígérkezik.
Kiss Angéla:
DOMINIKA CSAK ODA
125x199 mm, 209 oldal, 2990 Ft
Pompás tájak, izzó
szerelmek, nagy áskálódások:
Kiss Angéla a London
csak oda után új irányt vett:
Dominika csak oda!
Rugási Gyula:
A HISTORIZMUS
FANTOMJA
125x199 mm, 223 oldal, 2990 Ft
A neves vallásfilozófus az
európai gondolkodást
átszövô historizmus
teológiai, jogi, filozófiai
gyökereit kutatja.
Lola-Mia-Nyanyi: PACSITÁK
210x210 mm, 94 oldal, 2590 Ft
Volt egyszer egy mesebeli család, mind a 16
gyermekét Pacsitának hívták. Az elsô gyerekek írta mesekönyv, nem csak gyerekeknek.
A JÓSZÖVEG MÛHELY
VÖRÖSMARTY TÉRI PAVILONJÁNÁL DEDIKÁL:
Jún. 8. 17 óra – Rugási Gyula: A historizmus fantomja
Jún. 8. 18 óra – Kiss Angéla: Dominika csak oda
Jún. 9. 10 óra – Bokodi Balázs: Szuicidrománc
Jún. 9. 11 óra – Kolozsi László: Mi van a reverenda alatt?
Ki köpött a krémesbe?
Jún. 9. 15 óra – Nagy Zsóka: Megoldjuk, szívem
Jún. 9. 16 óra – LolaMiaNyanyi: Pacsiták
Jún. 9. 18 óra – Kiss Angéla: Dominika csak oda
Jún. 9. 19 óra – Kubiszyn Viktor: Drognapló
Jún. 10. 11 óra – Kiss Angéla: Dominika csak oda
Jún. 10. 16 óra – Erôs Ferenc: Szágundelli csodái
Jún. 10. 17 óra – Legát Tibor közlekedési slágerkönyvek és Kiss Ilona:
Mindenki szellemi kalauza Oroszország
Jún. 10. 18 óra – Bokodi Balázs: Szuicidrománc
JÓSZÖVEG MÛHELY KIADÓ
1066 Budapest, Ó u. 11. Postacím: 1244 Budapest, Pf. 826.
Telefon: 302-16-08 • Fax: 226-59-35
www.joszoveg.hu • E-mail: info@joszoveg.hu
Kövessen bennünket a Facebookon!

A GEOPEN KIADÓ AJÁNLATA
Amy Tan: A GYÓGYÍTÓ LÁNYA
A Mennyei Örömök Klubja címû, nagy sikerû könyv
szerzôjének legújabb regénye.
400 oldal, 3990 Ft
Regina O’Melveny:
TÉBOLY ÉS
GYÓGYULÁS
Regina O’Melveny elismert
költô az Egyesült Államokban. Orvosi egendákkal
teleszôtt, a reneszánsz
életet érzékien ábrázoló, izgalmas regénye varázslatos
és feledhetetlen debütálás a próza mûfajában.
336 oldal, 3990 Ft
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A MANDALA-SEVA KIADÓ AJÁNLATA

Sanaya Roman–Duane Packer:

A CSATORNÁD MEGNYITÁSA
A könyv a csatornázás vagy médiumi közvetítés
„bibliája”. Médiumok generációi tanultak belôle.
Tanítása szerint mindannyian csatornák, médiumok vagyunk, hiszen a teremtésben kapott elsôdleges emberi feladatunk a közvetítés Ég és Föld
között. Ennek módjai közül az egyik „leglátványosabb” a szóbeli csatornázás. A szerzôk tapasztalatai szerint ez teljes mértékben tanulható és fejleszthetô képesség.
Az elsô rész a csatornázó tanfolyam anyaga, melybôl egyénileg is megtanulható a szóbeli közvetítés.
A folytatás pedig egyenesen fantasztikus: „a spirituális tanácsadó nélkülözhetetlen kézikönyve”.
2990 Ft

Hamarosan megvásárolható
az espavo.hu weboldalon keresztül.

A NAP KIADÓ
AJÁNLJA
Korányi Kinga: LIZZIE BLUE
A szerzô Németh László 17 éves dédunokája,
aki Budapesten született, jelenleg Torontóban
él. A regény egy kanadai sztárversenyen induló fiatal lány néhány eseménydús hónapját
mutatja be, és hogy mennyire „kicsi” a világ,
mindez a mai Budapesten is játszódhatna.
Korányi Kinga könnyedén, biztos kézzel ír,
nagy felfedezésnek ígérkezik. A regény még
„nagyoknak” is izgalmas olvasmány!

226 oldal, 2835 Ft

www.napkiado.hu
Telefon: 208-0796
Siklósi Horváth Klára: VENCEL ÉS MÓR
Siklosi Horváth Klára legújabb regénye a VENCEL és
MÓR, szervesen illeszkedik az író valamennyi, eddig
megjelent (nyolc kötet!) munkájához.
Kérdések, keresések! – akár novelláit, szatirikus
kisregényeit, az elôzô három regényét olvassuk, az
út, a cél, van-e cél, van-e megismerés, témakörét járatja végig velünk a Szerzô, szinte monomániásan.
Nem törôdve „trendekkel”, irodalmi divatokkal, hôsöket, jobban mondva mindig ugyanazt, de mindig
más-más jelmezben, formában (kis-Emma, Széptermetû Guberáló, Jezefat, Vencel) megjelenô figurát
rajzolja: a makacsul kérdezô, keresô, hitetlen, hitre
vágyó, az ember isten-arcát reménylô figurákat.
Vagyis! Az író az élet örök, feloldhatatlan paradoxiáit írja, írja, írja – „korszerûtlen” mûveiben.
De, ez a korszerûtlenség, maga az idôtlenségbe elemelkedett valóság. Nem könnyû olvasmányok.
Siklósi Horváth Klára: VENCEL ÉS MÓR
LITTERA NOVA KIADÓ
340 oldal, 2790 forint

Siklósi Horváth Klára június 8-án 14 órakor
dedikál a Littera Nova Vörösmarty téri
pavilonjánál.

sikerlista

Sikerkönyvek május közepén
Változatosan alakult a négy nagy könyvforgalmazó sikerlistája a késô tavaszi hónapban. Korábban egységesen alakultak a dobogós helyek, most viszont nagy a szórás.

A legnagyobb olvasottságot
Paulo Coelho legújabb kötete
(Mint az áradó folyó) érte el,
amely a szerzô élete folyójának
egy-egy szakaszán folytatott elmélkedéseit
osztja meg
olvasóival.
Elsô helyen
áll a Libri és a
Líra listáján,
de Booklinenál is dobogós. A népszerû színész,
Szabó Gyôzô
drogos múltjáról írt vallomásai (Toxikoma)
a Librinél második, és a Bookline listán is szerepel. A kulinária iránti érdeklôdést mutatja,
hogy Gault&Millau: Magyarországi étteremkalauz 2012 (Molnár B. Tamás szerkesztésében) a
Bookline-nál elsô helyen, a Librinél negyediken szerepel. Több
mint háromszáz éttermet tesztelt, több mint száz borászatot
értékelt a szerkesztô gárda, és
szó esik még sörökrôl, pálinkákról, szállodákról. Az Alexandránál tarolt Suzanne Collins Az
Éhezôk viadala-trilógiájának elsô
kötete, de a listán szerepel a második rész is (ugyanezek a Librinél 5, ill. 7. , a Bookline-on a 5.
helyen állnak), míg a Líránál a 4.
helyet foglalta el a harmadik
rész. Georg R.R. Martin: Trónok
harcának új kiadásai (1–2. kötet)
2. ill. 4. helyen állnak az Alexandra listáján. (Olvasottságukra
mi sem jellemzôbb, mint hogy
az elsô, kemény fedeles kiadást
bármikor elôszeretettel megveszik az antikváriumok). Keresett-
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ségüket minden bizonnyal erôsíti, hogy az HBO-n indul a méltán
népszerû fantasy tévéfilmsorozat második évada. Egy jól ismert klasszikus,
Umberto Eco A
prágai temetô címû könyve egy
19. századi kalandregény,
amely a Librinél a
3., a Bookline listáján 4., a Líránál hatodik. Fôszereplôje és
egyik elbeszélôje egy fél Európa titkosszolgálatainak zsoldjában álló cinikus hamisító.
Szabó Magda
Az ajtó címû regénye még mindig elôkelô helyen áll az Alexandra listáján (3.), és Frei A
Bankár címû regénye is tartja helyét (5.). Böjte Csaba és Karikó
Éva beszélgetô könyveinek utolsó kötete a Párbeszéd a végtelennel címet viseli, és Csaba testvér ezúttal a hívôk Istennel való
mély és bensôséges kapcsolatáról beszélget kérdezôjével. A lelki épülést segítô kötet a Bookline és a Libri listáján egyaránt a
6. helyen áll. Sherrilyn Kenyon
Pokoli tûz c. kötete a nôi olvasóknak szánt szórakoztató irodalom, egyszerre szenvedélyes
és horrorisztikus, a Bookline listán a második. A fiatalabb korosztály könyvei is több helyen
szerepelnek a listákon. Az óvodásokat célozza meg Fekete
Csaba Kócos kalandjai címû kötete (7. az Alexandránál), amely
egy kiskutya viszontagságait
meséli el. Leiner Laura Szent Johanna Gimi címû ifjúsági regé-

nye már a hatodik kötetnél tart
(3. a Líránál). A kisiskolásoknak
szól Geronimo Stilton Az olimpia
hôsei címû kötete (8. az Alexandránál), ami az egerek olimpiájáról szóló mulatságos történet. Stilton az Alexandra egyik
sikerszerzôje, egérhôsének külön magazinja is van (6. a listán),
az elsô lapszámban bálnalesre
indulnak, ellátogatnak New
Yorkba, felfedezik Ausztráliát és
még sok-sok kalandban lesz részük. A Libri 9. és 10. helyén két
olyan könyv áll, amelyet minden
iskolás haszonnal forgathat. Helen Exley Édesanyámnak címû
kötetében a legszorosabb emberi kapcsolatokról, a családi és
baráti kötelékekrôl és a személyes értékekrôl találunk kifejezô,
örökzöld bölcsességeket. A Zsoldos Sándor összeállításában készült Ballagókönyv pedig az ismert dalok és versek mellett
hosszabb, prózai szövegeket is
tartalmaz. Müller Péter Sorsról
és életrôl címû könyve az Útravaló sorozat része (8. helyen van
a Librinél). Kordos Szabolcs Luxushotel, Hungary címû tényfeltáró munkája a belvárosi luxushotelek életét a takarítónô, a
boy, a recepciós és a menedzser
szemszögébôl örökíti meg, a
csillogó színfalak mögött zajló
botrányokkal, pletykával, romantikával és romlottsággal (A
Líránál az 5., a Librinél a 13. helyen). Murakami Haruki George
Orwell híres 1984-ére utaló regénye, az 1Q84, azaz Ezerkülöncszáznyolcvannégy egy Tengo nevû férfi és egy Aomame
nevû nô egymással váltakozó,
párhuzamos világában játszódik.
Harmadik kötete jelenleg a 7. a
Bookline listáján.
Sz. Zs.

románc

Szokatlan szerelmek
Síron sarjadt románc
Katarina Mazetti svéd írónôvel
személyesen is találkozhatott,
aki áprilisban kilátogatott a
XIX. Nemzetközi Könyvfesztiválra. A Park Kiadó gondozásában megjelent A pasi a szomszéd sír mellôl szerzôje a rendezvény egyik színfoltja volt a
maga vidám természetességével. Az írónô megjelenésében
afféle átmenet egy életvidám
fiatal nagymama és egy belevaló nô között, és regénye is mindenben magán viseli írója személyiségjegyeit: okos élettapasztalatról, humorérzékrôl,
optimizmusról árulkodik. Az
írónô könyve bemutatóján a
negatív kritikákat sem titkolta:
a franciák nyersnek találták a
szerelmi szálat, az oroszok pedig túl feministának a szemléletét, mesélte Mazetti, ami arra
bizonyíték, hogy semmiben
sem követte a könnyû sztereotípiákat. Mint a sokat sejtetô
cím is elárulja, a regénybeli románc egy temetôben indul, de
az író bátran köríti humorral a
halált is: nincs melodráma és
érzelgôsködés. És hiába az „ellentétek vonzzák egymást”
premisszára felfûzött történet,
ebben a love storyban nem a
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rózsaszín végkifejlet felé haladnak az események, de megnyugtatásul: még csak nem is a
tragikus szakítás felé. Nagyon is
életszerû A pasi… története:
nem vagyunk sem született Hamupipôkék vagy hercegek, de
gyatra vénlányok vagy trágyalapátolásra ítélt farmerek sem,
helyette százféle hangulatból,
hibából, erénybôl összegyúrt
nôk és férfiak, akik szeretetre,
szerelemre és jó szexre vágynak. Ez utóbbit nem is vonja
meg Mazetti hôseitôl, akik nagyon is egymásra találnak az
ágyi örömökben – annál nehezebben csiszolódnak össze minden másban. A végkifejlet nyitva is marad, természetesen a
folytatás kedvéért, amely, mint
azt a borító is hirdeti, már elôkészületben van.

Tükrök titka
Cecelia Ahern maga is szívesen
kering történeteiben sírok körül, ám jóval messzebbre rugaszkodik a valóságtól, és
többnyire misztikus mesevilágban ábrázolja a szerelem hatalmát. Ahern világszerte az egyik
legismertebb név a romantikus
szerzôtáborban, fiatal kora ellenére szép sikereket tudhat
maga mögött: a
P.S. I love youból
népszerû film is készült.
A magyar fordításban frissen megjelent kötete, a Lány a
tükörben (Athenaeum Kiadó) az eddigi
mûfajától eltérôen az
írónô két novelláját
tartalmazza, amelyek
azonban hûek maradnak a meseszerûség kellékeihez. Hogy
elônyére vált-e Cecelia Ahernnek e próbálkozás a rövidmûfajjal,
döntse el az olvasó, de
annyi bizonyos, hogy
sem a jellemábrázolásra, sem az események

kibontására nem maradt elég tere a történetekben. A címadó novella „fôszereplôje” egy tükör,
valamint az esküvôjére készülô Lila, aki épp
a készülôdés hevében
téved tiltott területre
nagyanyja házában, és
történik vele valami
visszavonhatatlan. A
novella egyszerre thriller-szerû és mágikus, a
probléma az, hogy teljességgel az olvasónak
kell megfejteni vagy megoldási
lehetôségen töprengeni – mint
egy korai Agatha Christie-elbeszélés, csak megoldás nélkül.
Rejtvényeket és misztikus gondolatokat kedvelôknek azonban
jó agytorna. A második történet, az Emlékek teremtôje már
sokkal logikusabban felépített,
„tisztább” és követhetôbb mese: egy férfi, hogy megszabaduljon az ôt nyomasztó emlékektôl, feltalál egy különös gépet… Vajon befolyásolhatjuk-e
emlékeinket, és segíthetnek-e
bennünket abban, hogy a múlt
helyett a jelenben éljünk? Ebben a novellában Ahern már jóval líraibban közelít a szerelem
témájához, és az ötlet, amellyel
eljátszik, értelmes továbbgondolkodásra ösztönöz.

ból, ahol él, a regény cselekményét egy baltikumi kisvárosba
helyezi. Hogy pontosan hová is,
az nem derül ki, mert e Pont
nevû városka fiktív hely: neve
nyelvi játék, mint ahogy minden
más földrajzi név e történetben
(a szomszédos város például
Umlaut). Bár a szereplôk neve
inkább délszláv vidékre utal, az
író ügyesen lebeg át a tér és idô
meghatározásának konkrétumain. A díszletek alapján az 50es években járunk: ekkor már
húsz éve végzi munkáját a címszereplô derék polgármester, Tibo Krovic, aki mindenben feddhetetlen, jó lélek. Reménytelenül eped titkárnôje, Agathe
Stopak után, aki egy tönkre-

A polgármester
is ember
Andrew Nicoll, akinek eddig csupán novellái, versei, és – újságíró lévén –
cikkei jelentek meg, A
derék polgármester (Gabo Kiadó) címû love-storyjában és egyben elsô
regényében egyáltalán
nem a szokványos románcok elemeibôl építkezik. Bár a szerzô skóciai, és a róla szóló rezümék szerint nem is
igen mozdult ki abból
a tengerparti városká-
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románc
ment házasságban egy részeges
férjjel küszködve keresi a boldogságot, és egy fordulat úgy
hozza, hogy sorsa elválaszthatatlan lesz a fônökéétôl. Vagy
épp mégis…
A regény legnagyobb erénye
maga az elbeszélés (a narrációnak a történet fölé emelkedô jelentôségét a szerzô is megfogalmazza) – a mesélô a városka
mindent látó és mindenütt ott lévô, ezerkétszáz éves védôszentje,
Walpurnia. A szakállat növesztett
nôi szent (nem tévedés!) hol fecsegve, hol tömör egyszerûséggel avat be bennünket a három
férfi – egy nô képletre épített
szerelmi történetbe, ahol tényleg
minden a szerelemrôl szól.
Andrew Nicoll mûve kidolgozottságában jóval több, mint
egy habkönnyû romantikus falat, kellô realitással és melankóliával átitatott regény, s ebben
minden dicséret benne
foglaltatik, ami a romantikus mûfajban elmondható.

fiú Henrik azóta férfivá cseperedett, és már a változás látványa elôhívja Diane-ból a nôt.
Kevésbé szokványos, hogy a távozásakor harmincas éveiben
járó nô a kamasz fiúért hevült –
ami ugyan abban a korban, és
a királyi udvarra jellemzô „fertôben” nem volt ritkaság, de a
regény jellemábrázolása szempontjából visszássá teszi az író
rajongását fôhôse karaktere
iránt. Henrik és Diane között
bekövetkezik a „sorsszerû” szerelem, ahogyan a sorsszerû különválás is, Henriknek ugyanis
Medici Katalint szánják feleségül. De ahogyan a mesékben
lenni szokott: Diane hûsége
nem marad jutalom nélkül…
Mint a szerzô utószava is kitér rá, a történet ugyan fô
vonalakban hiteles his-

Kamasz fiú,
érett nô
A „kosztümös” romantika kedvelôi
sem maradnak újdonság nélkül: Diane Haeger amerikai
írónônek eddig egy
Rafaello-festmény
titkát körüljáró regénye jelent
meg magyarul, ezúttal pedig, a
korszakhoz hû maradva, a francia Valois-ház uralkodójának, I.
Ferencnek az udvarába repíti
olvasóit A rivális címû regényben (IPC Kiadó.) Az írónô alapvetôen kedvelt romantikus sémákból építkezik: Diane de Poiters öt év számûzetés után
visszatér a királyi udvarba, ahol
mindenki összesúg a háta mögött, a múltját taglalva. (A mû
eredeti címe „A kurtizán”.) A
legnagyobb ellensége a király
szeretôje lesz, ám Diane oltalmat talál I. Ferenc fia, Henrik
személyében. Szintén szokványos toposz, hogy a számûzött
nô távozásakor még szinte kis-
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tóriailag, de számos lényeges
momentum csak fikció: Diane
Haeger regénye tehát történelem- (és etika) tanulmányokhoz kevésbé ajánlott, de
mint korszakfestô „szemléltetôeszköz” kiválóan alkalmazható.
Laik Eszter
Katarina Mazetti: A pasi a szomszéd sír mellôl, Park Kiadó, 208
oldal, 2500 Ft; Cecelia Ahern:
Lány a tükörben, Athenaeum
Kiadó, 136 oldal, 2990 Ft; Andrew
Nicoll: A derék polgármester,
Gabo Kiadó, 370 oldal, 3490 Ft;
Diane Haeger: A rivális, IPC
Kiadó, 544 oldal, 3290 Ft

interjú

A mûveltségtörténész jó,
ha távolságtartással lelkesedik
Monok István a 16–17. századi fôrendek mûveltségérôl
Mit olvashatott a mûvelt arisztokrata a kora
újkorban Magyarországon? Egyáltalán, kik
voltak a mûvelt arisztokraták? Milyen könyvekkel és könyvtárakkal rendelkeztek? Monok István mûvelôdéstörténész, könyvtáros és
bibliográfus harminc év kutatásait összegzi A
mûvelt arisztokrata címû kötetében.
– Ön jelenleg az egri Eszterházy Károly Fôiskola és a szegedi egyetem oktatója, ahol a sorozat címét viselô kulturális örökséggel foglalkozó kurzusokat vezet.
– 2007-ben a Szegedi Egyetem, az egri Eszterházy Fôiskola, az ELTE és a CEU részvételével
alapítottunk egy mesterképzô szakot Kulturális Örökség címmel. Eger két éve, Szeged most
indította az elsô évfolyamot, a CEU-nak és az
ELTE-nek még engedélyeztetnie kell a szakot.
Létrehoztunk egy egyetemközi kulturális
örökség központot, melynek célja, hogy a
mesterképzésen belüli szakmai irányok ne
konkuráljanak egymással.
– A bevezetôben rögtön feltûnt, hogy a korszak
kutatójaként nemcsak azzal kellett szembenéznie, hogy kevés és hiányos az írott forrás, a
könyvjegyzék és az ex libris, de azzal is, hogy
mit tekintünk a 16–17. században Magyarországnak, és kiket arisztokratáknak?
– Magyarország nem egyenlô Hungariával.
Történelmi Magyarországról beszélünk; de mit
is jelent ez? Egy sok kultúrájú országot, melynek része Horvátország, vagy 1541-ig, illetve
1848-tól Erdély (amely egyébként önálló fejedelemség). Soknemzetiségû lakói hungarus tudatúak. A nyelvi örökség mint összetartó erô
csak a 18. század végétôl vált hangsúlyossá, és
játszott szerepet a nemzetté formálódásban.
Az utóbbi idôben az a szakmai konszenzus alakult ki, hogy a 16–17. századi Magyarországról
beszélve nem értjük ide Erdélyt és Horvátországot. Ha a Magyar Királyságról beszélünk, akkor
Horvátországot igen. Épp ezért jelen kötetben
nem foglalkoztam az erdélyi családokkal, noha
mûveltségi és családi tekintetben szoros szálakkal kapcsolódnak a történelmi Magyarországhoz. Nehéz azt is meghatározni, ki az arisztokrata: per definitionem az, aki bárói, grófi vagy
hercegi ranggal rendelkezik. Bármennyire is fáj
például Ráday Pálról nem beszélni, aki köznemesi rangban jelentôs mûveltséget szerzett, és
olyan szervezôerôvel rendelkezett, mint a fôurak, vagy Szirmai Andrásról, akinek a testvérét
emelték csak fôúri rangra – nem teszem.
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– 23 fôúri család könyvtárát, illetve olvasmányait vizsgálja a kötetben. Mennyire tekinthetô
ez reprezentatívnak? Mennyire volt mûvelt ez
az arisztokrácia?
– A magyar arisztokrácia csakúgy, mint az európai, mûvelt, iskolázott és civilizált volt. Kételkedem abban, hogy voltak írástudatlan
arisztokraták. Valamennyi akkori fôrendû
családot vizsgáltam. A források persze különbözôképpen maradtak fent: van, ahol katalógus is maradt a könyvtárról, van, ahol a könyvek maradtak fent – ilyen az Esterházy-könyvtár. Van ahol mindkét forrás rendelkezésre
áll, ez az ideális, de sajnos, ritka eset. Zrínyi
Miklós könyvtárának például több mint fele
ma is kézbe vehetô a zágrábi egyetemi
könyvtárban. Tanulságos, hogy mit írt a lapok
szélére, de az is információ, hogy egyáltalán
kézbe vette a könyvet. A nyugati szakirodalomban meglehetôsen kétségesnek tartják a
levéltári források ilyen jellegû vizslatását, azzal, hogy nem biztos, hogy olvasták is azt,
ami dokumentálhatóan megvolt egy-egy
könyvtárban. Csakhogy egy 16. századi francia fôúrnak Párizsban legalább 12 könyvesbolt állt a rendelkezésére, míg a magyar
arisztokrata nehezen jutott hozzá a könyvhöz, tehát valószínûleg használta is azokat.
Jóllehet épp Zrínyi esetében derült ki, hogy
volt egy Guicciardini kötete (aki alapvetôen
meghatározta az ô történetfilozófiai gondolkodását), amit Klaniczay Tibor a hatvanas
években felvágatlanul vehetett kézbe. A mûvelôdéstörténészt ez arra inti, hogy megfelelô távolságtartással lelkesedjen egy-egy korabeli ember mûveltsége iránt. Balassi Bálintról

senki nem mondhatja, hogy mûveletlen volt,
de nincs forrásunk az olvasmányairól.
– Azokat a családokat vizsgálta a kötetben,
akik ex librisszel, könyvjegyzékkel rendelkeztek, így például az Esterházyakat, a Forgách
családot, a Nádasdyakat, az Istvánffy-könyvtárat, A Thurzó családot, vagy a Pálffyakat, hogy
csak néhány nevet említsek.
– Az elmúlt harminc évben a történelmi Magyarország lényegében minden tervezhetô
könyvtárában jártunk, több mint 2000 könyvjegyzéket fedeztünk fel. Ezek közül azonban
kevés számú az arisztokrata könyvtár. Legteljesebb a Thurzó család bicsei könyvtárának
összeírása, de itt is csak a mutató maradt fenn.
Fô forrásunk mindig a hagyatéki összeírás volt,
amelyben ritkán részletezték a vagyontárgyakat. A polgári hagyatéki inventáriumokban általában sokkal részletesebbek az összeírások,
még a „lyukas fazekat” is feltüntették. Mikulich Sándor fônemes beleci vagyonát például
jószágvesztés miatt írták össze, és az összeíró
csak azt tüntette fel, hogy 1800 könyve van,
de nem részletezte, micsodák. Ez a könyvtártörténésznek nagy csapás. A Batthyányiak
1740-es évekbeli összeírásánál például csak a
hálószobában talált könyveket részletezik (ezeket valóban gyakran forgathatta), a többit úgy
tüntették fel, hogy „bibliotheca”. Az örökségek aztán osztódtak, nemcsak a családokhoz,
hanem rendházakhoz, iskolákhoz kerültek
(például a rekatolizált Batthyányi Ádám a protestáns könyveket a protestáns iskolának adta). Egy átlag magyar arisztokrata könyvtára
valószínûleg nem haladta meg a 3–400 kötetet, jellemzôen történeti (magyar, családi és a
környezô területek) és krónikás olvasmányokkal, a protestánsoknál ehhez csatlakoztak a
megfelelô protestáns alapmunkák, illetve a
földrajzi elhelyezkedésnek megfelelôen különbözô idegen nyelvû könyvek.
Szénási Zsófia

könyvrôl
Monok István
A MÛVELT
ARISZTOKRATA
Kossuth Kiadó
470 oldal, 3800 Ft

www.könyvhét.hu

