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KÖNYVHÉT, 2012. NEGYEDIK SZÁM
A nyári szünet után kezdetét veszi a második félévi könyves
szezon, ami a tanévkezdéssel indul, és a karácsonyi könyvvásárral fejezôdik be. A naptári évnek ez a második – rövidebb – idôszaka az, amelyben – az eddigi tapasztalatok szerint – a könyvforgalom nagyobbik része szokott realizálódni.
A könyvesek nyilván abban reménykednek – velünk együtt –,
hogy ez idén is így lesz, azonban a helyzet olyannyira változékonynak tûnik, hogy alighanem lehetetlen reális prognózist készíteni az elôttünk álló idôszakra.
Prognózis készítése helyett tesszük a dolgunkat: e számunkban is könyvekrôl beszélünk.
Beszélünk például arról, hogy Balázs Ágnes Lufi-sorozata
az új kötet – Lufi és a párizsi randevú – megjelenésével lezárul, és a szerzôvel készített interjúból fény
derül arra is: ennek talán egyik oka az, hogy a sorozat fôhôse kamasz lett, ha a sorozat folytatódna,
már másképpen kellene szólnia kamaszról kamaszokhoz. Az interjúból kiderül, hogy a sorozatzáráshoz
események, játékok kapcsolódnak, amelyekrôl a Móra Könyvkiadó honlapján lehet majd tájékozódni.
A magyar könyvkiadás sikerágazatának mondhatjuk a gyerek- és ifjúsági könyvkiadást. Ezt a megállapítást a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülésének könyvforgalmi statisztikájára hivatkozva igazolhatjuk: tavaly például az általános könyvforgalmi visszaesés közepette a gyerek- és ifjúsági könyvek forgalma nem csekély mértékben nôtt. Ez volt a témája az idei utolsó Könyvhét LapNap
rendezvénynek is, a meghívott vendégek kerekasztal-beszélgetésen járták körül a magyar gyerekkönyvkiadás és gyerekirodalom helyzetét. A szeptember 12-én a Petôfi Irodalmi Múzeumban lezajlott
rendezvényrôl tudósítunk e számunk 192. oldalán.
Technikai okok miatt annyi újdonság volt a korábbiakhoz képest a mostani LapNapban, hogy a rendezvényt megalapozó interjúkat és cikkeket nem a nyomtatott Könyvhétben tettük közé, hanem a
honlapunkon (www.konyv7.hu). Ennek nagy elônye az volt,
hogy kevésbé kellett korlátoznunk a közlemények számát és
Könyvhét-törzsasztal
terjedelmét, emiatt úgy jelenhettek meg a cikkek, interjúk,
a Hadik Kávéházban
ahogyan a nyomtatott lapban biztosan nem lehetett volna.
(Budapest
XI.,Bartók Béla út 36.)
Ha már szóba került honlapunk, gyorsan felhívom olvasóink fiNyílt
szerkesztôségi
fogadóóra
gyelmét, hogy megritkult lapszámaink mellett sûrítettük a honla2012.
október
11.,
17 óra
punkon megjelenô írások számát, és azokat az interjúkat, cikkeket csak ott, a honlapunkon olvashatják, az azokról összeállított
ajánló válogatásunkat e számunk 226. oldalán találhatják meg.
Visszatérve számunk tartalmához, a Börcsök Máriával készített interjút ajánlom itt elolvasásra. Börcsök Mária különös sorsú könyvvel hívta fel munkásságára a nagyközönség figyelmét:
a Kettészakadt Magyarország címû kötete elôször nyolcvan példányban jelent meg, majd a Kossuth Kiadónál újra megjelentetve országos sikert ért el. (A kötetrôl 2012/2. számunk 81. oldalán közöltünk
recenziót.) Mostani számunkban Szakadozó mítoszok címû új kötetérôl beszél, amelyben a magyar irodalom klasszikusaihoz fûzôdô szerelmi legendákról mutatja be, hogy csak legendaként léteznek.
Irodalomnak és társadalomtudománynak egyaránt vizsgálódási terepe az élet értelmének kérdése,
még ha más-más megközelítésbôl is. Hankiss Elemér új kötete is az élet értelmére vonatkozó kérdésre
igyekszik választ találni, és a szerzô erre vonatkozó gondolataihoz a vele készített interjú elolvasásával
is közelebb kerülhetnek.
Az élet értelméhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a halál gondolata, Szilágyi Ákos új verseskötete
a halálra reflektál, a vele készült interjúban olvasójának nyújt fogódzót a versek értelmezéséhez, befogadásához.
Feltehetôleg Budapest városának rajongói vitték sikerre Török András Budapest-könyvét, amelynek
új, módosított kiadása is sikeres. Török András elmondta, hogy a könyvet évtizedek óta írja folyamatosan, és a kezdetben kitalált elbeszélômód visszaigazolásaként „zúdultak rá” az információk. Az is kiderül: a könyv mögött ott a város.
Klasszicizálódott – másoktól ellesett – befejezési formulát választok e számunk ajánlójának befejezéséül, kicsit a gyerekkönyvkiadásra is visszautalva: itt a vége, fuss el véle...
(A Szerk.)
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„Az olvasókra bízom…”
Beszélgetés Balázs Ágnessel
A Lufi és a párizsi randevúval lezárul a Pöttyös Könyvek legújabb sikersorozata, de minden bizonnyal találkozunk még Balázs Ágnes szimpatikus hôseivel az egyes részek esetleges újabb kiadásaiban, és a rajongók még részesei lehetnek egy különleges záróeseménynek, ami pályázat és játék.
S mindeközben a kamaszregények szerzôje újabb korosztály meghódításán munkálkodik. Állandó rovatomban a nyolcadik Lufi-kötetrôl és egy újabb sorozat elsô darabjáról is beszámolok, ám a különleges alkalomból másról is teszek fel kérdéseket az írónak, akirôl persze az interneten is sok információt találhatnak olvasóink önéletrajzában, olvasói levelekben, hírekben, interjúkban.

– Milyen érzés megválni egy olyan regényhôsétôl, akivel sok-sok
éven át „együtt lélegzett”, „együtt élt”; akit részben saját magáról
mintázott?
– Nehéz és könnyû is egyben. Nehéz, mert Lufi világa valóban életem részévé vált, s mert rendkívül élveztem a Lufi-könyvekkel való
munkát. És könnyû, mert úgy érzem, hogy a mi közös történetünk
véget ért. A Lufi-könyvek fôhôse együtt nôtt fel a lányommal, mindketten kilencévesek voltak az elsô kötet megjelenésekor. Szülôként
és drámapedagógusként átélhettem, közelrôl „tanulmányozhattam” a korosztályt érintô problémákat, s könyveimben ezekkel a témákkal foglalkozom. Azt is tapasztaltam, hogy tizenhárom éves kor
körül egy új szakasz kezdôdik a kamasz életében, s ha Lufi mesélne
magáról, ezt már másképpen tenné. Az olvasókra bízom, hogy tovább gondolják a sorsát.
– Csináljunk egy kis számvetést: milyen számok, adatok és élmények,
tapasztalatok bizonyítják tételesen a Lufi sorozat sikerét!

190

– A Lufi-sorozat elsô része, a Lufi és Szamóca hét év alatt négy kiadást ért meg, és a második kötet – Lufi és a zûrös vakáció – is túl
van már a harmadikon, két-két kiadást ért meg a Lufi és a boszorkányfarsang, a Lufi és a hajmeresztô szerelem, a Lufi és az elcserélt
születésnap, a Lufi és a nyolcpecsétes titok. Ez a hazai könyvkiadásban abszolút sikert jelent. Az egyik tankönyvkiadó beemelte Lufi
történetét a tananyagba, s több iskolában ajánlott vagy kötelezô olvasmány. Rengeteg levelet kapok rajongó gyerekektôl és hálálkodó
szülôktôl, akik azért mondanak köszönetet, mert a gyerekük a Lufikönyvek hatására kedvelte meg az olvasást. Külön öröm a számomra, hogy író-olvasó találkozókon kiderült, sok gyerek együtt olvassa
Lufi történeteit az édesanyjával vagy a testvérével. A közös olvasás
valószínûleg fontos beszélgetésekhez vezet, ahogyan ez velem és a
lányommal is megtörtént. Felnôtt férfi olvasóról is tudok, drámaiskolám egyik növendéke lelkesen mesélte, hogy a Lufi-könyveket sorra kölcsönkéri tôle a matematikatanára.
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címlap
– Közel hét év alatt született meg ez a nyolc kötet, melyek közül az
utolsó elôttit is nevezzük meg: Lufi és a hóba rajzolt szív. Hogyan illeszkedett életébe, sokrétû tevékenységébe a megírásuk?
– Ma egy anyának, dolgozó nônek idôzsonglôrnek kell lennie. A fiam születésekor tanultam meg, hogy csak akkor tudok végezni a teendôimmel, ha a nap minden pillanatát kihasználom. És persze nem
esem kétségbe, ha egy kicsit szalad a lakás, vagy odaég az ebéd, miközben „alkotok”. Szerencsére a családomban mindenkinek remek
humorérzéke van, így könnyedén túljutunk a nehezebb idôszakokon. Ahogyan az írás egyre jelentôsebb szerepet kapott az életemben, eredeti hivatásom, a színészet mind jobban háttérbe szorult.
Ezt egyáltalán nem bánom, hiszen az ember változik, újabb és újabb
kihívásokra van szükségünk. Gyereket nevelek, írok, drámát oktatok, színjátszótábort vezetek. Így teljes az életem.
– Az utóbbi idôben a Már tudok olvasni sorozatban jelent meg két kötete, a Torkos Turpi és a felhôgyár meg a Rakoncátlan Rozi Ramazuriországban, a Borka és Hajcihô „saját jogon” lesz sorozat, ugyancsak
nagycsoportos óvodásoknak, illetve kisiskolásoknak. Mintha az Andersen, avagy a mesék meséje, a Feladó: Fekete Szivárvány és a
szintén kiskamaszoknak szóló Lufi-sorozat után figyelme a fiatalabb
korosztály felé fordult volna…
– Ha kisgyerekkorban nem szereti meg valaki az olvasást, akkor
késôbb sem keresi majd a könyvet. Fontos, hogy a szülô sokat meséljen, hogy az összebújós közös olvasás meghatározó élmény legyen a gyermek számára. A Borka és Hajcihô sorozatban elsôként
megjelent Menjünk világgá! címû könyvet az óvodásoknak írtam,
s azokkal a felnôttek számára talán aprónak tûnô problémákkal
foglalkozom benne, melyek egy pici emberke életében nagyon is
fontosak. Ha a szülô felolvassa a mesét, beleképzelheti magát a
gyermeke helyzetébe, s talán megértôbbé válik vele szemben. Késôbb aztán eljön az önálló olvasás ideje. A mindenre nyitott és fogékony kiskamasz manapság rengeteg csábításnak van kitéve. Ahhoz, hogy ne a könnyebbik utat válassza – a tévét, számítógépet
–, hanem a fantáziáját használva és a szókincsét gyarapítva olvasson, elsôsorban meg kell szerettetni vele a betûket, és ez roppant
nagy felelôsség! A Mesélô ABC címû könyvem erre a nemes feladatra vállalkozik. Mivel ez a korosztály igen vonzódik a természethez, állatok és növények mutatják az ábécé betûit, s minden
meséhez egy-egy színnel és
rajzzal kiemelt hangzó tartozik.
Kállai Nagy Krisztina elbûvölô
rajzai gyereknek, felnôttnek
egyaránt élményt jelentenek.
– Hallottam, hogy a Lufi-sorozat
utolsó kötetének megjelenése,
a sorozat lezárása alkalmából a
kiadó nagyszabású akciót tervez. Mit lehet tudni errôl?
– Hamarosan pályázatot hirdetünk a Móra honlapján. Olyan
csoportok jelentkezését várjuk,
akik a Lufi-sorozat bármelyik
kötetébôl színpadra vagy filmre
visznek egy-egy jelenetet. A pályázati anyagot internetes szaBalázs Ágnes
vazásra bocsátjuk, s a döntôbe
LUFI ÉS A PÁRIZSI
jutott mûveket egy nagyszabáRANDEVÚ
sú Lufi-buli keretében díjazzuk
(Pöttyös sorozat)
majd. Kíváncsian várom az alkoIllusztrátor: Békés Rozi
tásokat!
Móra Könyvkiadó
176 oldal, 1990 Ft
Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit
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magyar gyerekkönyvkiadás – a sikersztori

Kicsi olvasók, nagy lehetôségek
Prosperál a hazai gyermekkönykiadás, vagy csak a különféle kiadványok száma nô? Elárasztanak
bennünket a gyermekponyvák, vagy igényes irodalommal fordulunk az ifjúsághoz? Megszûri-e
mindezt a szakma, vagy elsô az üzlet? Ezekrôl és még sok minden másról beszélgettek
a Könyvhét LapNap vendégei szeptember 12-én a Petôfi Irodalmi Múzeumban.

Válságban virágzás?
Ha valamely könyves területen igazán látványos az elmúlt két évtizedben lezajlott változás, a gyermekkönyveknél biztosan az: a
könyvesboltokban messzirôl láthatóan tarkállik-csillog (szirénázik, nyávog, kattog) a rengeteg, fiatal korosztálynak szóló kiadvány, a legkisebbek szektorában járva szinte játékboltban érezzük magunkat. Egyáltalán: mi számít
gyermekkönyvnek? A fürdôkádba vihetô felfújható gumikönyvtôl a tinivámpírosig minden? Többek között ezt is megvitatták a
Könyvhét LapNap meghívott vendégei, akik
ugyan más-más szerepben, de mindannyian
érintettek a gyermekkönyvkiadásban.
A kerekasztalnak akár apropóul is szolgálhatott volna a Móra Kiadó szerkezeti átalakulása
Móra-csoporttá, ami szóba is jött az est során.
A beszélgetésen a kiadót képviselô Merényi
Ágnes a tôkekoncentrációt nevezte meg
kulcsszóként a kisebb gyermekkönyvkiadók
talpon maradásához: a kiadói csoportok létrejötte biztosíthatja a kis kiadók jövôjét. A nagy
múltú ifjúsági kiadó jelenleg a Csimotában és
a Csodaceruzában szerzett részesedést. De
kell-e egyáltalán félteni a kiadókat? Nánási
Yvette, a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülésének igazgatója szavaiból kiderült: a válság
közepette is folyamatosan jönnek létre újabb
és újabb gyerekkönyves vállalkozások, tehát
látnak fantáziát a gyerekkönyvben, és a meglévô kiadóknál is növekednek a címszámok.
Hasonlóképp „húzóágazata” lett a Líra Könyv
Zrt.-nek a viszonylag újonnan alakult Manó

gyarázatot, hogy az általános gazdasági válság ellenére a gyerekek az utolsók, akiktôl
megvonunk bármiféle javakat, magyarul: a
gyerekre végsô erônkig költünk. Merényi Ágnes a Mórából is egyetértett: a gyerekkönyvek
piacán egyszerûen nagyobb a vásárlóerô.

Kicsik, nagyok,
nagyon nagyok

Könyvek, mely amolyan „kicsi a bors, de erôs”
helyzetet teremtett a kiadói csoportban – tudtuk meg Csapody Kingától, aki a távollévô Kolosi Beáta helyett képviselte a kiadót.
S még egy érdekes tény. A beszélgetés moderátora, Kôrössi P. József ismertette az MKKE
könyvforgalmi jelentésébôl kirajzolódó statisztikai paradoxont: míg a hazai könyvpiac az elmúlt három évben összességében több mint
huszonhat százalékos veszteséget szenvedett
el, addig a gyermekkönyvek forgalma „nominálisan káprázatos”, tizenhárom százalékos
növekedést mutat. Hogyan tud a könyvszakma általános hazai válságában ilyen bravúrosan szerepelni az ifjúsági ágazat?
Csapody Kinga, a Líra Könyv Zrt.-ben mûködô Manó Könyvek részérôl abban látja a ma-

A Könyvhét honlapján (www.konyv7.hu) a Könyvhét LapNap menüpontra
kattintva olvashatók az eseményhez kapcsolódó interjúk és cikkek:
Magyar gyerekkönyvkiadás – a sikersztori (A szerk. bevezetôje)
Kolosi Beáta a Manóról és egy új divatról
Erôsödik a gyerekkönyvkiadás – megalakult a Móra-csoport
Beszélgetés Janikovszky Jánossal és Merényi Ágnessel
Gyermekkönyv: A jövôbe vetett hit. Beszélgetés Nánási Yvette-el
Pompor Zoltán: Tíz plusz, avagy mit olvas(sa)nak a kamasz fiúk?
Lassan, mesélve. Beszélgetés Tasnádi Istvánnal
Csokonai Attila: Emlékek mai tapasztalatok tükrében. Gyermek- és ifjúsági
könyvkiadás és irodalom
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A gyermekirodalom-kutatással foglalkozó
Pompor Zoltán óva intett a túlzott általánosításoktól: egyáltalán nem mindegy, hogy a
kisgyermekeknek készült foglalkoztató,
mondókáskönyvek és társaik piacáról beszélünk, vagy az ifjúsági irodaloméról.
Utóbbi kategóriában ugyanis lényegesen kisebb a növekedés. Ezt megerôsítette saját
példájával Tasnádi István író is, aki drámákkal
tette nevét ismertté a felnôtt olvasók körében, majd megjelent a Rozi az égen címû, kicsiknek szóló meseregénye, amit a közelmúltban A kômajmok háza követett, a
10–12 éves korosztályt megszólítva. Tasnádi
elmondta: nagyságrenddel jobban „pörgött” a Rozi a Kômajmoknál (nem beszélve a
drámakötetrôl). A két kiadót képviselô egyegy munkatárs eltérôen ítélte meg a korosztályi tagozódás különbségeit: Merényi Ágnes
a többiekkel egyetértve gyengébbnek minôsítette a Móránál az ifjúsági irodalom kelendôségét, mint a kisgyerekeknek szóló könyvekét, a Manóban viszont minden sikeres,
tudtuk meg Csapody Kingától, bár a fiatal kiadói vállalkozás nyilván kevesebb címet kezel, mint a nagy múltú ifjúsági kiadó. A Móránál a munkatársaknak szervezett „raktártúrák” jól érzékeltetik annak a helyzetnek az
üzleti felelôsségét, mit jelent több raklapnyi
könyvet eljuttatni a vásárlókhoz.
A korosztályi különbségek mégis merôben
meghatározzák az ágazat kínálatát, s hogy a
szülôk mennyire nem figyelmen kívül hagyható tényezôk, arra bôven hoztak példákat a
vendégek. A legkisebbek még lelkesen kiabálnak a koncertek közé iktatott író-olvasó találkozókon, és hat-hétéves korig általában lelkesen fogyasztják azt, amit apuka-anyuka megvesz számukra, s jó esetben mesél, felolvas be-

www.könyvhét.hu

Könyvhét LapNap
lôle. Ebben a stációban a szülô épp olyan fontos olvasója a gyerekkönyvnek, mint maga a
gyerek. A kezdô-haladó olvasók már ügyesebben válogatnak a maguk ízlése szerint, majd
10–12 éves kor fölött elérkezik az önálló választás idôszaka – s ezzel együtt az eladott példányszámok csökkenése. A kamaszok nemcsak az ízlés differenciálódása miatt jelentenek
nehezen megszólítható célcsoportot, de egy
12–14 éves gyerek már szívesebben választ
magának felnôtt olvasmányokat. Ráadásul, ha
a szülô a háttérbôl akár észrevétlenül nem
„terelget” valamilyen módon, akkor a divatkönyvek menthetetlenül elözönlik a fiúk-lányok polcait. A lányoknál ez a romantikus irodalmat jelenti, a fiúknál a krimisebb, kalandosabb irányok a menôk, az „átfedést”a különféle varázslós ôrületek jelentik.

A felnôtt szerepe
De ki és hogyan segíthet az ízlés formálásában,
ha a szülô nem? Természetesen a pedagógus,
s ha a tanári aktivitásról, hatékonyságról mindannyiunknak vegyesek is a tapasztalatai, abban mindenki egyetértett a teremben, hogy a
könyvtárosok az olvasásra nevelés „szentjei”.
A tanárok sajnos sokszor restek tájékozódni és
utánamenni a friss, modern szemléletû, jól olvasható irodalomnak, azok a könyvtárosok viszont, akik rendszeresen megszervezik az írók
meghívását, rengeteget tesznek a gyerekek
helyes olvasási szokásaiért. Hogy a pedagógusok dolga sem könnyû, azt alátámasztotta egy
felszólaló is a közönség soraiból, aki tanárként
képtelenségnek tartja, hogy háromezer forintos könyvek megvásárlására bírja rá a családokat. De talán erre is van orvosság: mint a kiadók jelen lévô képviselôi megerôsítették, minden esetben nagy kedvezményeket adnak, ha
iskola a megrendelô, különösen, ha a könyv a
tananyagba kerül. Az információ pedig az internet (és a tarka prospektusok) világában már
akadály nélkül juthat el a tanárokhoz – erre
szolgáltatott példát a Rainbow Könyvközösség
hozzászóló munkatársa.
Igen jótékony hatású mind a gyermekkönyvkiadás fellendítésében, mind az ízlésformálásban a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülésének pályázata, az Aranyvackor, melyet Nánási Yvette ismertetett. A kiírás immár negyedik alkalommal jelenik meg, szerzôk és illusztrátorok pályázhatnak közös munkatervvel a
megadott tematikában. Idén a Mítoszok és legendák témakörben várják a pályázatokat,
melyeknek száma évrôl évre nô.

Trendek és brandek
A trendek természetesen a gyerekkönyveket
sem kímélik. Attól a hazai piac szûkössége
okán szerencsére még messze vagyunk, amit
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Merényi Ágnes is leírt
külföldi tapasztalatai alapján – ott az úgynevezett projektalapú könyvkiadás piaci sémákban
gondolkodik. A kiadókban korosztályi referensek felelnek az egyes tematikai blokkokért,
és megrendelésre szállíttatják a készenlétben
tartott írókkal a „kalózos”, „varázslós”, „csajos”, „vámpíros” és egyéb címkékkel ellátott
típuskönyveket. S bár Tasnádi István íróként
megerôsíthette, hogy ilyen felkérés – hál' istennek – hozzá még nem érkezett, de a külföldi szerzôktôl származó szériamûvektôl az
itthoni kínálat is hemzseg. Ez a mûfaj is részese volt a beszélgetés során kibontakozott
egyetlen nagyobb nézetkülönbségnek, mely a
cikke okán megszólított Csokonai Attila, a
Könyvhét munkatársa, és a meghívottak – elsôsorban a kiadók képviselôi – között alakult
ki. Csokonai Attila a Könyvhét honlapján közzétett nagyobb elemzésében áttekinti a hazai
ifjúsági könyvkiadás múltját és jelenét, s nem
megy el szó nélkül a sokszor megdöbbentôen
silány minôség mellett. Senki nem írja meg,
hogy a gyerekkönyvek komoly hányada botrányosan rossz minôségû, állapította meg hozzászólásában a szektort a Könyvhétben rend-
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szeresen szemlézô költô-szerkesztô. Csapody Kinga meglátása szerint semmi
akadálya annak, hogy a kritikusok, recenzensek ezt szóvá tegyék, ez a dolguk. Ez azonban
már a gyerekirodalmi kritika, azaz tágabb
kontextusba helyezve az irodalomkritika feladata lenne, amely idehaza mintha elhanyagolná a gyermekkönyveket. A hozzászólásokból kiderült: sokkal jellemzôbb a nevét a felnôtt mezônyben már ismertté tett egy-egy íróra fókuszáló figyelem (csak példaképpen: Darvasi László Pálcika címû gyerekkönyvét is nagy
kritikai érdeklôdés fogadta), mint a gyerekkönyvek rendszeres és módszeres kritikai
szemléje, ami egyelôre „hiánycikk”.
Egy költô-író sikere, mely a kritika figyelmét is
felhívja, sajátos módon fordítva is mûködhet:
Kôrössi P. József Kányádi Sándort idézte, aki elmondása szerint a felnôtt költészetét építi fel
azzal, hogy gyerekek közé jár. Tekinthetjük tehát Kányádit önmaga „brandje” felépítôjének
is – a marketinges mûszó immár megkerülhetlenül elôjön minden könyves fórumon is. De
hogyan építhetnek fel egy írói brandet a kiadók? Pompor Zoltán e kérdésben is az óvatosságra intô szerepét vállalta fel: a brandépítés
nem a felolvasókörutakon kezdôdik, hanem jóval az elôtt. S egy konkrét, friss tapasztalatra
építve a Lakatos István–Bátki András szerzôpáros „összehozását” említette, mely eklatáns
példája lehet annak, hogyan lehet jó brandet
teremteni. (Az író-illusztrátor szerzôpáros Bazsó
és Borka címû kötetérôl van szó, mely a Manó
Könyvek gondozásában jelent meg.) S bár illusztrátoraink nemzetközi díjainak száma az
utóbbi években kissé megcsappant, az nem
kérdés, hogy a gyermekkönyvkiadás felvirágzásában oroszlánrészük volt a hazai mûvészeknek.
Hogy milyen gazdag a választék, arról bárki
meggyôzôdhet maga is, mert itthoni viszonylatban a kárhoztatott „selejttel” szerencsére felveszi a versenyt a felnôtteknek is egyre inkább
kedvencévé váló igényes gyermekirodalom.
Laik Eszter
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interjú

Értelmes élet a bizonytalanság korában
Beszélgetés

Hankiss Elemérrel egy elfojtott kérdésrôl

Az élet értelmérôl elmélkedô könyve élére Cseh
Tamás és Bereményi Géza 2004-es, Megyek az
utcán lefelé kezdetû dalszövegébôl emelt ki egy
részletet Hankiss Elemér. A Nincsbôl a Van felé
– ez lett a kötet címe. Nyilvánvaló az üzenete:
mai tudásunk szerint nincs elegendô ismeretünk ahhoz, hogy meghatározzuk az élet lényegét, de keresni kell, menni tovább a Van, vagyis a válasz megtalálása felé.
– A kérdés, hogy miért vagyok, szinte mindenkiben felmerül. Kódolt bennünk ez a felvetés?
– Újra és újra felmerül életünk értelmének a
kérdése, bár mindent elkövetünk annak érdekében, hogy elhárítsuk ezt a kérdést. Félünk tôle, szorongunk, mert nem vagyunk biztosak
magunkban és a válaszban, és felágaskodik
bennünk életünk, és általában az emberi élet
értelmetlenségének a félelme is. Amennyire
csak lehet, kitérünk a kérdés elôl. Ebben nagyok vagyunk. Kevésbé jeleskedünk a kérdésre
adható igazi válasz keresésében. Pedig fontos
feladat, izgalmas kaland volna ez.
– Melyiket találja a legtalálékonyabb hárítási
módszernek?
– Tele vagyok gonddal, bajjal, mondjuk magunknak, a napi megélhetés teendôitôl nem érek rá
azon töprengeni, hogy mi az értelme mindennek, annak, hogy mozdonyvezetôként, tanárként vagy háziasszonyként serénykedve telik el
(üresen? értelmesen? értelmetlenül?) az életem.
– Hogyan tegyünk különbséget az élet célja és az
élet értelme között?
– Az visz elôre az életben, hogy állandóan kitûzünk magunk elé kisebb s nagyobb célokat.
Ezekkel húzzuk magunkat elôre, mint horgonyokkal valami csónakot. Le kell érettségizni,
munkát kell találni, családot alapítani, esetleg
valamilyen társadalmi probléma megoldásában
segédkezni. Ezek, ha nem is könnyen, de mégis
többé-kevésbé elérhetô célok. Egész életünkön
átívelô célt már sokkal nehezebb kitûzni magunk elé. Óvodáskorunktól kezdve tanulnunk
kellene, mit akarunk kezdeni magunkkal, honnan hova akarunk eljutni. Jó volna, ha mindenkinek volna egy olyan, az egész életének lendületet adó célja, mint mondjuk egy nagy tudósnak, aki fölfedezi kamaszkorában, hogy neki a
cserebogárral kell foglalkoznia, majd élete vége
felé a cserebogárral foglalkozó kutatásaiért kap
Nobel-díjat. Az emberek többségének életében
nincs ilyen húzóerô. Vannak hosszú távú célok.
Sok család életét például évtizedeken át kitöltheti az a cél, hogy felépítse a maga családi házát, otthonát. De gyakran elôfordul, hogy ami-
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kor elkészül a ház, hirtelen kiürül az élet. Hugo
von Hofmannsthal írja valahol: „Elkészül a ház,
eljô a halál”. Elérvén a célt hirtelen nem tudunk
mit kezdeni magunkkal.
– Joggal reklamálhatnának a mostanában pályamódosításra kényszerülôk, amiért ôk megtették a
magukét, kitûzték és megvalósították a céljukat, de
a körülmények keresztbehúzták a számításukat.
– Nincs könnyû dolguk. Az általános bizonytalanság korában élünk. Az emberélet mindig kiszámíthatatlan volt, de vannak olyan korszakok, mint a mostani, amikor a bizonytalanság
megsokszorozódik. A gazdasági, a politikai, a
társadalmi modell, a világkép, az emberi magatartások rendszere mind-mind összezavarodott
az elmúlt ötven évben. Ebben a helyzetben kell
megpróbálni értelmes életet élnünk.
– Talán a jelenkori bizonytalanság indokolta,
hogy elôvegye ezt a témát, amelynek végül is
könyvtárnyi irodalma van?
– Évezredek óta sok kiváló gondolkodó próbált
választ találni arra a kérdésre, mi az emberi élet
értelme. Rengeteg fontos gondolat merült fel,
de a kérdés mind a mai napig nyitva maradt. Úgy
látszik, könnyebb volt megtalálni a Higgs-bozont, mint ezt a választ. Ámde az évezredes válaszkísérletek tele vannak fontos tanulságokkal.
Könyvemben az elmúlt kétezer év nagy gondolkodói, teológusai, filozófusai, tudósai, mûvészei
által adott válaszokat követtem nyomon, és belefûztem a gondolatmentbe egy mai ember személyes útkeresésének történetét is.
– Teszteljünk egy-egy választ! Értelmet adhat-e
az életnek a cél, hogy nyomot hagyjon valaki? A
gyerekeiben él tovább, vagy az általa megtervezett épület marad fenn, a megírt mû évszázados
ismertséget szerez neki...

– Ez fontos és nemes emberi törekvés, de
azért nagyon is kétséges, hogy az ember alkotásai valóban maradandóbbak-e az ércnél.
Egész kultúrák tûntek el szinte nyomtalanul.
Bár ki tudja, szellemiségük talán ott lebeg valahol a világmindenségben, mint T. S. Eliot
macskájának mosolya.
– Mit kezdjünk azzal a válasszal, hogy „csak a
derû óráit számolom”?
– Mérei tanár úr szavaival élve nem azt jelenti ez a szép és fontos latin mondás, hogy az
élet „tûzoltómajális”. Csak azt sugallja, hogy
ne rokkanjunk meg az emberi élet megannyi
szenvedését látva. Próbáljunk idônként visszahúzódni a mindennapi élet zûrzavarából, ricsajából, és derûbe oldott rezignációval szemlélni, mondjuk Gottfried Benn német költô
versének sorain át, ahogy az útra készülô
fecskék a víztükröt súrolva, „elmúlást isznak
és éjszakát”.
– Könyvében megírja, hogy az élet értelmének
személyes vonatkozásairól senkit sem illik faggatni, én mégis megteszem: ön mely elemét
emeli ki, milyen értékeket próbál követni a mindennapokban?
– Mindazt, amit leírtam a könyvben. Mert a fölsorolt megannyi válasz mindegyikének van valamilyen fontos igazságmozzanata. Felsorolom
magatartásformák egész sorát, amelyek értelemmel, vagy legalábbis az értelem reményével
tölthetik el az ember életét. Arra a kérdésre adható választ azonban még homály fedi, hogy
végsô fokon mi célja, értelme van az ember,
vagy akár az emberiség életének, létének egy
végtelen világmindenségben. Sokan, sokféleképpen próbáltak válaszolni erre a kérdésre.
Csak egyet emelek ki közülük: nagyszerû lehetôség az, hogy minden ember másként látja a
világot. Az évezredek során ennek a sokféle kis
tükörnek a fényébôl állhat össze egy kép, egy
csillogó mozaik a világmindenségrôl. Jó volna,
ha értelmes kép alakulna ki belôle.
Mátraházi Zsuzsa
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interjú

Híres szerelmek, szépelgés nélkül
Beszélgetés Börcsök Máriával
Börcsök Máriával igazán felszabadító beszélgetni: a Kettészakadt Magyarország szerzôje remek
humorral anekdotázik és mesél, miközben észrevétlenül árad belôle az ismeret is. Valószínûleg
született tanár. Új kötetében, a Szakadozó mítoszokban az irodalom „szoborképzô” legendáit
tisztázza: errôl faggattuk egy szintén legendás irodalmi helyszínen, a Centrál Kávéházban.
– Hogyan született meg a Kettészakadt Magyarország után a Szakadozó mítoszok?
– Az elôzô könyv sikere hozta a
második ötletét. Egy tévémûsorban beszéltem arról, hogy a maguk korában a félistenek – például Vörösmarty – is csak egy volt a
sok költô közül. A veszélyt mindig a vájtfülûek ítéletei jelentették, nem a primitív emberé, aki
nem olvas. Tóth Kálmán, elismert
19. századi akadémikus írta egy
helyen: szegény öreg Vörösmarty
eltûnôdhet a kuckójában, hogy
kár volt ennyi ostobaságot összeírnia. Ezeket a szavaimat hallotta
meg az adásban a Kossuth Kiadó
igazgatója – a Kossuthnál jelent
meg elôzô kötetem –, s azt
mondta: megvan az új könyv,
csak írjam meg.
– Azelôtt nem jelentkezett kötetekkel…
– A Kettészakadt Magyarországot
elôször a CET Belvárosi Kiadó jelentette volna meg, csak a nyomdából nem tudták már kihozni.
Amikor a húgom költségén megjelentetett nyolcvan példány után
hatalmas érdeklôdés jelentkezett,
a Kossuth jelentette meg újra, s
nekem jól jött a lehetôség. Korábban fôként a CET-ben publikáltam
esszéket, de a folyóirat megszûnése után úgymond légüres térbe
kerültem, mert a Belvárosi Esti
Gimnázium is bezárt, amelynek az
igazgatója voltam tíz évig. Elôtte
rendszeresen megjelentek írásaim
az Élet és Irodalomban és a Kortársban, de Mezei András halála
után a többi lapnak lassan mind
kicserélôdött a fôszerkesztôje, én
meg már nem voltam fiatal és
kezdô, hogy az újaknál házaljak a
kézirataimmal.
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– Korábbi esszéiben már foglalkoztatták az írók, költôk szerelmi
mítoszai?
– A történelem erkölcsi kérdései
foglalkoztattak. Az, hogy néha
az erkölcs is hibás. Olyan ez,
mint amikor a zöld pázsiton egyszer csak kitaposnak egy utat. A
Horváth-kertben például úgy jött
létre egy kis ösvény, hogy mindenki ott vágott át, aki a buszhoz sietett. Ha az erkölcsök terén
is mindenki elköveti ezt – márpedig elköveti –, akkor megengedôbbnek kell lennünk. A peda-

gógia is az engedelmességet célozza meg, holott az embernek
támadni kell megtanulni, mert az
élet támadásokból áll. A legtöbb
tudóst, költôt agyon akarták verni a saját korában.
– Tanárként nem került konfliktusba a hagyományos pedagógiai
szemlélettel?
– A pedagógiai elveken túl, ha az
ember bemegy egy osztályba,
ott lényegében azt csinál, amit
akar. Nem akarok hencegni, de
sokaktól ma is kapok visszajelzéseket, mennyire jó volt, amikor

tanítottam. Ezek nagyon jólesnek. Az utóbbi tíz évben azért
volt „nyugtom” az esetleges
konfliktusoktól, mert akkor már
igazgató voltam.
– Hogyan lehet olyan kényes erkölcsi-etikai, magánéleti problémákat megtanítani 12–13 éveseknek, amelyeket a könyvében érint,
és egyáltalán: kell-e?
– Én ezt a korosztályt soha nem
tanítottam, csak idôsebbeket
vagy felnôtteket. De a kisgyerekeknek is meg lehet tanítani a
tisztánlátást a maguk szintjén.
Ahogyan a karácsony mítoszát is
megteremthetjük anélkül, hogy
ködösítenénk. Hazugságot kisgyereknek sem szabad tanítani.
A könyvem szórólapján utólag
fedeztem fel, hogy ott az szerepel: örök kérdés, hogy ezeket a
tényeket meg kell-e írni. Az nem
lehet kérdés, hogy igazat kell
mondani! Az illúzió mindig hazugság: akkor is, ha van olyan fajtája, ami érzékcsalódásból adódik, és van, ami szándékos, meg
van, ami jószándékú. Mindig
hangoztatom, és a Szakadozó
mítoszokban is leírtam: nem az a
cinikus, aki illúziót rombol, hanem aki mániákusan ragaszkodik
a ferdítéshez. Ahogyan telnek az
évtizedek, hajlamosak leszünk az
idealizálásra. Az ember a nagymamáját csak nagymamakorban
ismeri meg – el sem tudja képzelni, hogy a nagyi, aki ma ipari
mennyiségben gyártja a palacsintát, egykor a nagypapa elôdjével
csókolózott a parkban, amiért a
dédpapa leüvöltötte a fejét.
Többnyire csak a jó marad fenn
az emlékezetünkben, annak is
egy idealizált szobor-arca: ez a
költôk esetében különösen igaz.
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interjú
– Ezt jelenti az irodalomban a mítoszképzés?
– Adyra mára költôistenként
tekintünk, de annak idején a
búcsúztatót mondó Tóth Árpádot testôrök kísérték a temetésre, mert sokan meg akarták
verni, mert egy ilyen magyargyalázó költôt temet. Szabolcska Mihályt pedig dicsôítették.
Aranynak azért volt könnyebb
dolga, mert nem volt benne
semmi provokatív: a Toldi egy
jó gyerek története, aki szereti
a mamáját, simogatja a farkaskölyköket…
– A Kettészakadt Magyarországban még az ideológiai „tudathasadásokat” térképezte föl, ebben az
új kötetében viszont a költôk, írók
szerelmi életébôl szôtt legendákra
koncentrál.
– Itt is célom volt az értékítéletek változékonyságának megvilágítása, például hogy Lisznyai
Kálmán a maga korában sokkal
„nagyobb”, népszerûbb költô
volt, mint Petôfi. Az Arany utáni
korszakban Endrôdi Sándort
tartották a legnagyobb költônek. Másrészt azt akartam tisztázni, hogy ezek az emberek
sem éltek különlegesebb erkölcsû életet, mint bárki más. A
kapcsolataik elfáradtak egy idô
után, ahogy azt Jékely Zoltán
gyönyörûen megírta egy versében. Petôfiék koltói idillje is csak
mítosz: a költô ekkor már látta,
hogy Júliával komoly konfliktusaik lesznek, de annyira szerette, hogy vállalta a boldogtalanságot. A Szerelem országában
címû versét nem is szokták tanítani; én idézem a könyvben, nagyon tanulságos. Nem a felhôtlen szerelem gondolatai szólalnak meg benne.
– Hogyan kezdte ez a téma foglalkoztatni?
– Régebben az volt az egyik irodalom érettségi tétel címe, hogy
„A hitvesi szerelem a magyar lírában”. A gyerekek kérdezgetni
kezdtek errôl. Akkor döbbentem
rá, mennyire kevés helyen szólal
meg a költészetben a valódi hitvesi szerelem. Tóth Árpád szólaltatta meg egyedül az Esti sugárkoszorúban, hét év házasság
után. A többi vers vagy vágyakozás, vagy átkozódás. A kötetnek
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a címét egyébként nem én adtam, Kocsis András Sándor javasolta, hogy a Kettészakadt Magyarország után legyen Szakadozó mítoszok. Amikor érdeklôdött, hogy készül-e már a harmadik kötet, csak annyit mondtam,
hogy ha kötetterv még nincs is,
de a címét már tudom: „Máma
már nem »szakad« tovább”.
– Azért mítoszokra, példaképekre
mégiscsak szükség van.
– Miért ne lehetne mítosz valaki
ferdítések nélkül is? Móricz majd'
elpusztult Simonyi Máriáért, azt
mondta, otthagyja az egész írói
pályáját, mindent, csak az övé lehessen. Amikor a felesége öngyilkos lett, az egész ország felzúdult. De lássuk be: Jankához képest Simonyi Mária egy vérbeli nô
volt. És utána a Csibe-kapcsolat?
Hát nem természetes, hogy egy
ötvenegynehány éves férfi örömmel veszi, ha egy huszonéves
lány van mellette?
– Csak egy gondolatjáték: ezek az
emberek vajon ma nem igyekeznének mindenáron eltitkolni e kényes történetekben megmutatkozó esendôségüket? Ön is írja,
hogy Jókai mennyire szégyellte
aggastyánkori megaláztatásait
Bellácska mellett.
– Amiket leírok, tények, már
mind megjelentek. Nem én hozom ôket nyilvánosságra, nem
„leleplezek”. Ebben a kötetben
már lesz irodalomjegyzék, itt
mindenki böngészhet a források között.
– Elôzô kötete kapcsán érték kritikák, hogy „lazán” kezeli, nem közli a forrásokat.
– Csakhogy ezek a tények még
a tankönyvekben is benne vannak! Hogy egy mítoszt tisztán
lássunk, például Mátyás személyét, csak el kell olvasni, ami a
tankönyvekben is áll: a kor legnagyobb humanista koponyái
akarták, hogy tûnjön el.
– Ön tehát inkább arra tanít, hogy
tanuljunk meg olvasni.
– Pontosan. Petôfi említett versében ott van minden leírva. A naplók, a levelek ki vannak adva.
Adynak három kötetben jelentették meg a levelezését, csak rá kell
pillantani: hány nônek írogatott
Csinszkával egy idôben. A házasságot Csinszka akarta, Ady bele-

ment, mert gazdag és fiatal kislány volt. És azért sem akartam
egy jegyzetelt, (ál)tudományos
mûvet, mert akkor az emberek
nem veszik meg.
– Önmagát, személyes véleményét is nagy kedvvel szövi bele a
szövegbe.
– Ezek esszék, nem tanulmányok,
s az esszé eleve személyes mûfaj.
Egy történész nem lehet szubjektív, én itt lehettem.
– A szépítô torzítások, melyeket leleplez, az elmúlt rendszer erkölcsnemesítô törekvéseibôl fakadnak?
– Minden rendszernek mûködnek
a maga torzításai, ahogy Hahner
Péter is sok tévhitet leleplezett a
köteteiben. Volt, aki azt írta Kaffka Margitról, hogy nagy fekete
szeme volt, mint Adynak, és volt,
aki azt, hogy végtelen kék. Mindkét szerzô udvarolt neki. Ha valamirôl tudom, hogy nem igaz, azt
kötelességem leleplezni. Kosztolányinak nem besározása, ha
megírom a furcsa háromszöget
közte, a szeretôje és a felesége
között. Szerette ô Manyikáját; és
Tanner Ilonkának, Babits feleségének is borzasztó nehéz volt egy
haldoklóval küszködni éveken át.
Sokszor árnyaltabb, bonyolultabb
a kép annál, mint ami a köztudatban él. Álszentek vagyunk, még a
saját életünkben is.
– Milyen sikert prognosztizál ennek az új kötetnek? Az irodalom
biztosan szûkebb közönséget érdekel, mint a történelmi kérdések.
– Mondtam is szkeptikusan Kocsis Andrásnak: többen esznek,
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mint olvasnak. Ez nem közéleti
téma, ami mindenkit érdekel,
jóval kisebb kör érdeklôdésére
tart számot például, hogy Juhász Gyula mennyire szerette a
kedvesét.
– Tudatosan ilyen „szûk a merítés” a feldolgozott szerzôk szempontjából?
– Abból indultam ki, hogy Bánk
bánt vagy Petôfi, Jókai életeseményeinek fô vonalait még mindenki ismeri, Csáth Gézát például viszont már jóval kevesebben.
Nem tudományos munkának
szántam, inkább kicsit „bulvárnak”, lektûrnek. Lehet komoly
kérdésekrôl is könnyedén beszélni. Fiatal koromban hallgattam
Devecseri Gábor elôadásait az
ókori görög irodalomról, amit nagyon szerettem, meghatározó
élmény volt számomra. Úgy tudott görög istenekrôl beszélni,
mintha a szomszédokról mesélne. Nagyon megmaradt bennem
ezeknek az elôadásoknak a hangulata. Devecseri nem volt közvetlenkedô, mégis közvetlen.
Szórakoztatóan tudott kultúrát
tanítani. Manapság eltûnt a középiskolai tanárság rangja, holott
nagyon nagy felelôsséggel jár: a
jövô természettudósai, kutatói
irodalmat és történelmet itt tanulnak utoljára a legmagasabb
fokon; az egyetemen már nem
foglalkoznak ezzel.
– Költôként is publikál olykor...
– Mostanában különös hangulatú istenes verseket írok, gyakran
meg is kérdezem a húgomat a
magam megnyugtatására: hogy
biztosan nincs inkvizíció? Jelentek
már meg versesköteteim is, és
tankönyvekben is felbukkant már
egy-két versem. A Kettészakadt
Magyarországból csináltak egy
hangoskönyvet is, aminek a végén mondok párat a saját verseimbôl is. Van egy kedves görög
szerzôm, Lukiánosz, ô fogalmazta meg: aki ír, úgy kell írnia, mintha egy hazátlan idegen lenne,
akit nem kötnek a szokások, a
törvények, és nem tartozik az
uralkodó alá. Én ízig-vérig magyar vagyok: elsôsorban a magyar irodalom és történelem érdekel, azt szolgálom.
Laik Eszter
Fotó: Szabó J. Judit

197

interjú

A régi és új dolgok szimbiózisa teheti
Budapestet sikeressé
Nagy siker Török András Budapest könyvének új kiadása

Török András több mint 25 éve írja könyvét Budapestrôl. Lokálpatrióta,
aki nagy lelkesedéssel kutatja fel a nagyváros minden izgalmas pontját,
hogy megtalálja a város igazi arcát. Ennek a nagy múltú,tekintélyes és
nevezetes épületek éppúgy részei, mint a kiskocsmák, az eldugott szobrok vagy a kortárs mûvészek kedvenc helyei. Útikönyve nem a múltba
tekintô várostörténész szakmunkája, hanem személyes jegyzetek sorozata, egy kávéházi emberé, aki élvezni tudja azokat az örömöket, amiket egy nagyváros, a szülôváros nyújthat az ember számára.
– Budapest könyve távol a klasszikus útikönyvtôl, a személyes hang, az
élet apró örömeinek a felfedezése motiválja inkább, egy civil városvédô
ír nemcsak civileknek. Hogyan talált rá annak idején erre a hangra?
– 26 éve írom a könyvet. Irodalomtudós akartam lenni valamikor, Mark
Twain filológus voltam, ô volt a szakdolgozatom témája is. Ô azért volt
más, mint a kortársai, mert azt a nyelvezetet használta, amit gyerekkorában a rabszolgák és a nem mûvelt emberek beszéltek. Sohasem szerettem az itthoni útikönyvek nyelvezetét, valamiféle birodalmi hangulatot árasztottak, csodás és különleges világnak állították be a várost,
olyannak, amilyen sohasem volt. Kiszemeltem tehát egy külföldi barátomat, és hozzá címeztem az írásomat. Így alakult ki az angol nyelvû
könyv. Úgy tettem, mintha mindent tudnék a városról. Ez csak egy felvett szerep volt, mégis, hónapokon belül elkezdett mûködni. Mint egy
önbeteljesítô jóslat. A barátaim, ismerôseim elkezdték zúdítani rám az
információkat. És ez máig tart. Beteljesült a vágyam, hogy mindent tudjak a városról, amit tudni érdemes. Mióta internet van, még könnyebb a
dolgom, rengeteg információt felcsipegethetek a legkülönbözôbb oldalakról. Az angol könyv sikere után a kiadó biztatott, hogy fordítsam le a
könyvet magyarra. Mondtam nekik, hogy ez lehetetlen, mert a könyv fó-
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kusza egészen máshol van, mint a magyaré lenne. „Akkor írj egy másik
könyvet”, mondta az akkori kiadóm. Gondoltam, írok egy könyvet a
nem budapestieknek, akik csak látogatók itt, vagy mondjuk itt dolgoznak, és keresik a szülôváros-érzést. 1998-ban jelent meg elôször a magyar útikalauz, aztán még kétszer átdolgoztam. Stílusában arra törekedtem, hogy hasonló legyen Szerb Antal Budapesti kalauz Marslakók számára címû klasszikusához. Simplicissimust – akit 1993 óta használok alteregóként – beépítettem a könyvembe (korábban a 2000, ill. a Budapest címû folyóiratban is használtam a nevet), és a dolog elkezdett mûködni. Simplicissimus legjobb barátja, Complicatus is megjelent a könyvben, idônként egyetértenek, idônként nem, egyiknek ez tetszik, másiknak az. A könyv szerkezete így megbolondítva sokkal teherbíróbb lett.
– A könyvvel igazi felfedezô sétákat tehetünk Budapesten, és rájövünk,
mennyi mindent nem tudunk még a városról. Szerintem egy budapestinek épp annyi érdekesség van benne, mint egy nem budapestinek.
– Igyekeztem érdekessé tenni, nemcsak a kisebb-nagyobb látványosságok ismertetésével, hanem rejtvényekkel, különféle ajánlásokkal (étterem, könyvesbolt, benyomások), hogy mindenki azt érezhesse: az övé is
a város. A rejtvények gyártását azóta a Facebookon folytatom, nagy
népszerûségnek örvend az oldal, nem is gondoltam volna. A korábbi kiadásokban nem voltak fényképek, nem szeretem a színes fényképeket
az útikönyvben, mert mindig lódítanak. A Fortepan gyûjteménybôl kiemelt régi, fekete-fehér fotográfiák viszont valami különlegeset mutatnak meg a régi Pest-Budából. Felvidéki András barátom rajzai is fantasztikusan sokat hozzáadnak a kötethez Beillesztettem Budapesttel kapcsolatos tárcáimat is, melyeket annak idején a Budapest c. folyóiratba írtam, de a nagy elôdök kiváló karcolatait (Lengyel Péter, Szerb Antal,
Kosztolányi) is berángattam vendégszövegként a könyvbe. A végén már
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nagyon elszemtelenedtem, és belezsúfoltam a könyvbe egy sor dolgot,
ami már nem is Budapestrôl szól, hanem a nagyvárosról általában. Sôt,
még életvezetési tanácsokat is adtam.
– Mennyire kellett átírni a könyvet? Hiszen sok minden elavult tíz év alatt!
– A mondandóm legalább 50%-a új a könyvben, például az étkezési fejezetek (3 elegáns hely – ahová érdemes meghívatni magunkat, 3 ingujjas hely, vegyes közönséggel, 3 étterem, ahol a magyar konyha nem
szitokszó, vagy 3 hagyományos kisvendéglô, ahová nemcsak a rendszer
nyertesei járnak), és a mondatok 90%-án változtattam. Úgy érzem,
ezen túlmutatóan már csak egy honlap irányába lehet terjeszkedni. Az
eddigi kritikák nagyon kedvezôek voltak.
– Találtam olyan blogbejegyzést, ahol egy idegenvezetô úgy emlegette
Török Andrást, mint aki már életében legenda lett. Különösen értékelte a
könyvben, hogy „egy eldugott kocsmaszerûség faliújságja éppen olyan
fontos és pontos leírást kap, mint mondjuk a Zeneakadémia. A zöldséges
boltja, a hányattatott sorsú cukrász család üzlete vagy a szabó mûhelye
ugyanúgy érdekes neked, a városlakónak, mint a Parlament…”
– Nagyon sok idegenvezetôt ismerek, akik kedvelik a könyvet, a kis színeseket és pletykákat jól tudják használni a munkájukban. Azt is meg
lehet unni, ha mindennap 15-ször el kell mondani, milyen magas a Parlament… Az általam megszabott séták nagyjából ugyanazt az útvonalat követik, mint az idegenvezetôké, csak másképp vannak elmondva.
– Sok helyen fogalmaz meg kritikát a városról, például épületek esetében.
– Az én könyvembôl hiányzik az átlag útikönyvek ájult tónusa, amik
mindent szépnek láttatnak, vagy jobb esetben semleges hangvételûek.
Az enyémben markáns véleményt fogalmazok meg. Ugyanakkor tele
van romlandó dolgokkal, elavuló információkkal – például a Lukács
Cukrászda azóta bezárt.
– Magyarul a harmadik, angolul a hetedik kiadásnál tart a könyv. Milyen
példányszámokról beszélünk?
– A magyar Budapest könyv most csak 3000 példányban jelent meg, a
kiadó az utánnyomásra számít. Az idegen nyelvû könyvek legalább
százezer példányban elkeltek a húsz év alatt, de egyre csökken a példányszám. Németül, franciául, olaszul sajnos meghalt a kötet, nem lehet eladni. Az útikönyv-kiadás „hollywoodizálódott”, nagy sorozatok
alakultak ki, amelyek a világ minden részében és részérôl ugyanabban
a szerkezetben jelennek meg, tehát a külföldi ezt veszi meg, bárhol is
jár. Csak véletlenszerûen találnak rá az én könyvemre.
– Olyan, polgári városkép rajzolódik ki a könyvbôl, ami egykor élhetô volt
és ma is élhetô lehetne. Ehhez az életérzéshez nagyon is passzolnak a fekete-fehér fotók és a grafikák.
– Igen, a tartós értékekre koncentrálok, nem az eldobható, mûanyag életérzésre. Létrehoztuk
Saly Noémival még 2002-ben a
Nagy Budapest Törzsasztalt, ami
tulajdonképpen egy beszélgetôkör, minden hónap elsô keddjén
összejövünk és beszélgetünk budapesti ügyekrôl. Mindenféle Budapest-rajongó, profik, amatôrök
együtt. Együtt szinte mindent tudunk. Igaz, ôket inkább a régi dolgok érdeklik, engem a modernek
is. A régi és új értelmes szimbiózisa teheti Budapestet sikeressé. A
Török András
klub egyébként bárki számára nyiBUDAPEST KÖNYV
tott. Azt gondolom, hogy a város
avagy Simplicissimus
megismerése az elsô lépés afelé,
szerint a világ
hogy megszeressük, sôt: tegyünk
Park Könyvkiadó
valamit érte.
560 oldal, 4500 Ft
Szénási Zsófia
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Egypercesek a halálról
A lét és nemlét örök kérdés, válasz pedig talán nincs is. Szilágyi Ákost új verseskötetében a modern
halállíra, vagyis az emberiséget ôsidôk óta foglalkoztató élet-halál kérdés ragadta magával.
– Kifogyhatatlan, ám komor témát dolgoz fel a
verseiben. Miért erre a kérdéskörre esett a választása?
– Szó sincs választásról. A téma nem megelôzi a vers születését, hanem a versben, a verssel együtt formálódik ki és születik meg. A vers
alkotásának folyamatában a kiindulópont
nem a téma, hanem valamilyen „neszme” –
így magyarította Arany az angol „nonsense”
szót: „nem”plusz„eszme” –, vagyis valamilyen értelmetlen kis szójáték, rímpár, különös
hangulatú verskezdemény, amelynek se füle
se farka. Ilyen kis neszmékbôl bontakozik ki
aztán jó esetben – mert rengeteg neszme hal
meg csírájában – a vers témája vagy tárgya. A
Szokatlan ügy versei is ilyen kis neszmékbôl
születtek, sôt olykor alig mennek túl ezen a
szinten, élethelyzetek lesznek, gondolatok.
Pontosan így válnak az emberi létezés abszurditásának allegóriáivá, hiszen maga az ember
is fölfogható neszmeként, kezdeményként,
akibôl még nem tudni, mi lesz: istenek társa
vagy „sárkányfogvetemény”?
– A halál mindenesetre az örök lírai témák közé tartozik…
– Természetesen. A halál vagy a szerelem
örök lírai témák, de a költô nem ezekrôl az
örök témákról ír verset, hanem arról a megrázkódtatásról, arról a boldogságról vagy rettenetrôl, ami egy élethelyzetben vagy akár
egész életére szólóan hatalmába kerítette és
fogva tartja, és amin csak úgy lehet úrrá,
hogy formába önti kínját, örömét, reményét.
Úgyhogy eszem ágában sem volt valamilyen
„komor témát” választani. A halál különben
sem feltétlenül komor téma. Ha meggondoljuk, az egész kereszténység egy ember halála
és sírja körül forog, de ettôl még nehéz lenne
ezt a vallást morbidnak nevezni, a szóban forgó halál – a kereszthalál – ugyanis éppen a
haláltól megváltó halált jelenti, a nevezetes
sírbolt pedig tudvalevôleg üres, hiszen az a
halott feltámadt. Azért említem ezt, mert a
Szokatlan ügy – legalábbis a szerzô szándéka
szerint – éppen erre a megváltó, a halált eltörlô halálnak az érvényességére kérdez rá, amikor a versekben megszólaló egyén saját halálát szóba hozza. Az embert persze már négyötéves korában is megrázkódtatásként éri a
felismerés, hogy egyszer ô is meg fog halni, a
kamaszkor zûrzavarában vagy a viszonzatlan
szerelemtôl gyötrôdve pedig olykor hevesen
kívánja és hívja a halált. De ahhoz, hogy az
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ember saját halálát mint legközelebbi, mint
holtbiztos kilátást elképzelje, sem a gyereknek, sem a fiatalembernek nincs elég képzelôereje. Ehhez alaposan meg kell öregedni.
Az öregség azt jelenti, hogy bármerre indul
el, bármerre fordul, bármerre nyújtja ki kezét
az ember, beleakad a halálba. Elôször is persze mások, hozzá közelálló emberek, szerettei és kortársai halálába, hiszen minél öregebb, annál többen mennek el korosztályából, és ezen keresztül saját halálába is, mert
mások halála is ennek tükrévé válik. A haláltudatnak ez az intenzitása azonban nem feltétlenül lehangolódást, letargiát, elsötétülést
jelenthet, hanem új érzékenységet, felhangolódást a világ, az élet csodáira, másfajta látásmódot, méltóságtudatot, felelôsségérzést. A
halál valójában sokkal kevésbé morbid valami, mint az élet.
– A kötet címe Szokatlan ügy – az élet vagy a
halál metaforája ez?
– A szokatlan ügy az egyes ember élete – az
én életem –, aki merôben szokatlan módon,
semmibôl nem következôen megszülettem,
és éppoly szokatlan módon, semmibôl nem
következôen nemsokára meg fogok halni a
világegyetem Föld nevû bolygóján. Az élet
színfalai, a megszokások, a társadalmi együttélés egész készen kapott rendje eltakarják
szemünk elôl annak szokatlanságát, képtelenségét, hogy vagyunk. Azt, hogy évmilliókon át nem voltunk és nem leszünk, még
csak felfogja valahogy az ember, ez érthetô,
ez rendben van, de mi az, hogy vagyok és új-

ra nem leszek majd? Mert nem általában az
emberrôl beszélek, hanem a konkrétan létezô
egyes emberrôl, aki ugyan mindenki mással
osztozik a létezésben, de a maga személyes
létezését nem oszthatja meg senkivel: nem
cserélheti el, nem adhat belôle azoknak, akik
már nem léteznek, nem veheti kölcsön másokét. Egyetlenegyszer él és meghalni is egyetlenegyszer fog majd. Ez az „egyetlenegyszer”
az, aki elgondolja magát, és aki azt mondja:
„vagyok”. Hétmilliárd ilyen „egyetlenegyszer” él ez idô szerint a Föld bolygón, nemsokára pedig tízmilliárd. De mivel ez a sok milliárd „egyetlenegyszer” nem adódhat össze,
azt is mondhatnánk, hogy a földgolyón
egyetlenegy ember él: hétmilliárd alakban
ugyanaz az egyetlen én.
– Kinek szólnak akkor ezek a gondolatok?
– Talán inkább versgondolatok. Tehát nem
versbe szedett gondolatok és nem is gondolati versek, hanem versgondolatok. Úgy kell
olvasni ôket, mint egy groteszk lírai egypercesekbôl álló gondolatnaplót. Kinek szólnak?
Természetesen mindenkinek. Az már más
kérdés, kiket szólítanak és találnak meg. Szövegverset egyre kevesebben olvasnak és még
ennél is kevesebben értik a verset. Ez azonban csak a megtévesztô látszat. Elég a verseket megmutatni zenei szépségükben, intonációs drámaiságukban és gazdagságukban,
vagyis fennhangon elmondani, olykor elénekelni ôket valamilyen hallgatóság elôtt, hogy
a költészetet sújtó gonosz varázs megtörjön,
és hirtelen tömeges érdeklôdés és lelkesedés
ébredjen a versek iránt. Tapasztalatból mondom ezt, hiszen nagyon gyakran mondom
verseimet, a köteteim is gyakran CD-melléklettel jelennek meg, és rengeteg versem
meghallgatható a neten. Úgyhogy meghalt a
versolvasó közönség, éljen a vershallgató közönség! Azt tervezem egyébként, hogy a
Szokatlan ügy hangzó változatát is nemsokára fölteszem a netre.
KO
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Szemtanúregény
Megbolygatott múlt
A Megtagadva címû könyv szerzôje, Kováts
Judit történelem-levéltár szakon végzett, húsz
évig levéltárosként dolgozott, majd a férje alapította lapkiadó munkatársa lett. Szépírói
munkásságát korábbi kutatási tapasztalataira
építette, egy szomorú családi esemény pedig
elvezette a mostani regényhez, élete elsô nagy
lélegzetû mûvéhez, amelyben a történelem a
fôszereplô.
– Pályakezdésem Sátoraljaújhelyhez kötôdik,
Zemplén megye levéltárához, ahol 1815-tôl
egészen 1831-ben bekövetkezett haláláig Kazinczy Ferenc is vármegyei hivatalnokként tevékenykedett – vázolja fel munkája hátterét. –
Ott ültem a régi vármegyeháza helyiségében,
ahol ô is töltötte a hivatali idejét, a szemem
elôtt volt a hajdani íróasztala, széke, és a kezembe vettem azokat az aktákat, amelyekkel
ô is dolgozott.
– Akár nyelvészkedni is kezdhetett volna a nagy
elôd nyomán, mégis a szépirodalom felé fordult. Mi indította el ezen az úton?
– Az ezredforduló táján az 1817-es éhínségrôl
szóló tanulmányra készültem, és miközben a
nyomorúságban élôk folyamodványait olvastam arról, hogy segítség nélkül lassacskán
mindenki elpusztul a falujukban, kiesett az iratok közül egy csatolmány, egy fakéregbôl és
fûrészporból készült kenyérminta. Akkor
szembesültem elôször azzal, hogy mit jelent
valójában az éhezés szó. Úgy éreztem, a szerzett információkat nem a tudományos munkákra jellemzôen, lábjegyzetekkel, a végén
forrásjegyzékkel ellátva kellene feldolgozni,
hanem rendhagyó módon. Teremtettem egy
fiktív személyt, Medgyesaljay Péternek kereszteltem, kineveztem Szatmár vármegye fôjegyzôjévé, és ô, mint magas rangú hivatalnok
mesélte el egyes szám elsô személyben az éhínség a történetét.
– Regénye a második világháborúban a lakosságot ért szörnyûségeket dolgozza fel. Hogyan
került 19. századi kutatási területérôl a 20. század kellôs közepébe?
– Annyiban a régmúltban gyökerezik a regény is, hogy éveken át sokféle levéltári forrás
alapján láttam, miként keletkeztek ezek az
iratok, mifajta szelekció alapján kerültek be
az anyagok a késôbbi történelmi munkákba.
Ettôl lassacskán furcsán kezdtem szemlélni a
hétköznapi értelemben vett történelmet. Felvetôdött a korszaktól független kérdés: tudomásunk van-e a valós eseményekrôl? Hajlok
afelé a talán szélsôséges nézet felé, hogy a
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történelemnek, mint múltismeretnek nem
sok értelme van, hiszen az emberiségnek
nem egy, hanem milliónyi története van, s az,
ami elénk kerül, csak a válogatott, hivatalos
változat. Az, hogy mi kerüljön be vagy maradjon ki a szakkönyvekbôl, mindig hatalmi
érdek szerint dôlt el, s a szelekció miatt torzult történelem nem szolgálja az objektív
megismerést. Aztán 2007-ben, édesanyám
halálos ágyánál ülve veszteségérzésemet fokozta, hogy nem tudtam a gyerek- és ifjúkoráról szinte semmit. A nagynénémhez mentem el, és ô lett az elsô, aki a múlt feltárásában segített. Utána elvitt más idôs emberekhez is, akik ugyancsak megadták ismerôseik
címét, akár egy másik országrészbôl, akikrôl
tudták, van mit mesélniük az életükrôl. Így
lettem a megélt és elbeszélt történelem, az
„oral history” híve és mûvelôje.
– Mennyiben dokumentarista a regénye, amelyet a történelem köznapi tanúival való találkozás ihletett?
– Nem lett dokumentarista, mert noha a benne szereplô háborús események megtörténtek, és utánanéztem még annak is, milyen filmeket játszottak akkoriban, vagy milyen beszédeket mondtak az iskolai évnyitókon, a
szereplôk fiktív személyek. Egyetlen család
történetét sem lehet rekonstruálni belôle,
mert a hôsök sorsában több életutat gyúrtam
össze. Eleve nem azért kerestem fel az embereket, hogy regényt írjak az általuk megtapasztaltak alapján, csak egyszerûen nem tudtam abbahagyni a személyes kutatást. A
visszaemlékezések már meghaladták a százórányi terjedelmet, mire a feldolgozásuk mellett döntöttem.
– Túl sok szörnyûség történt a 20. században:
holokauszt, kitelepítés, az ÁVH ténykedése, az
'56-os forradalom megtorlása… Biztosan
ezekrôl is meséltek a visszaemlékezôk. Miért
éppen világháborús regényt alkotott?
– A velem megosztott megrázó történetek
közül elôretolakodtak az elsô olyan totális
háborúról szólók, amelynek a civilek is elszenvedôi vagy áldozatai lettek, a hadszíntér-

könyvrôl
Kováts Judit
MEGTAGADVA
Magvetô Kiadó
264 oldal, 2990 Ft

ré vált Magyarországon is. Az embereknek
nem volt befolyásuk az események menetére. Csak a szerencsén, illetve annak hiányán
múlt, hogy valaki megmenekült vagy áldozat
lett. Ezt a döbbenetet azzal a kontraszttal kívántam érzékeltetni, hogy a fôhôst, Somlyói
Annát tizenkilenc éves lányként ismerjük
meg, egy diákszerelem kibontakozásakor, és
ebbe az idillbe hasít bele az életét derékba
törô történelem.
– Több lehetséges értelmezést sugall a regény címe. Ön melyikre gondolt: ki tagad
meg kicsodát?
– Olykor az emberek önmagukat, máskor a
múltjukat. Már-már közhely, hogy Magyarország nem nézett szembe a történelmével,
sem a vészkorszakkal, sem a szocialista idôkkel, sem 1956-tal, sem a rendszerváltással. A
visszaemlékezésekbôl olyan kettôség bontakozott ki, amelyet az egyes ember nem tudott feldolgozni, inkább hallgatott tehát. A
regényben a Farkas Sanyi nevet adtam annak
a férfinak, akit a megkérdezettek egyik fele
áldott, a másik átkozott. És egyikük sem hazudott. Mert ugyanazok, akik kenyeret
csempésztek be a deportáláskor a gyûjtôhelyekre vitt zsidóknak, és akár a saját életük
árán is mentették az üldözötteket, nem sokkal késôbb egy katonai raktár kifosztásakor
egymást ölték a zsidók után maradt holmikért, és lehúzták a halott katonákról a zubbonyt, a csizmát. A másik hôsöm, Koncz
Gyurka elfogott fiát csak úgy engedték el a
szovjetek, mivel málenkij robotra vitték volna, ha az apa tíz másik embert nevezett meg
helyette. A fiát ugyan megmentette, de másik tízet Szibériába küldött. Ahelyett, hogy
ítéletet mondanánk róla, azért fohászkodhatunk, hogy soha ne kerüljünk hasonló választás elé. Mivel magam sem akartam véleményt alkotni, csak a láttatásra szorítkozva
írtam meg a regényemet.
Mátraházi Zsuzsa
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a család könyvespolca

Játszva megtanulja!
Játék vagy tanulás? Ezzel a kérdéssel általában hatévesen szokott szembesülni a gyermek, és
persze a szülô, aki ráadásul azt is jól tudja – talán éppen Róbert Gidától –, hogy az iskoláskor
beköszöntével vége a korlátlan szabadságnak, ezentúl már nem lehet felelôtlenül semmit tenni,
tanulni kell kész, punktum. Számos úton lehet azonban megérkezni az iskolába, és az iskola (a
jó iskola) is számos utat kínál a tudásvágyó gyerekeknek. A családi könyvespolcra ezúttal olyan
könyveket gyûjtöttünk, amelyek „módszeresen” nevelik a tanárokat, szülôket és gyerekeket.
Persze nem sokat ér egy könyvespolc szépirodalom nélkül, két friss, izgalmas képeskönyvet is
ajánlunk, illetve egy praktikus kézikönyvet tanácstalan apukák számára.
A borsodi Hejôkeresztúr általános iskolájáról az a hír járja,
hogy a helyi pedagógusok
csodákra képesek. A halmozottan hátrányos helyzetû családból származó gyerekek szívesen járnak ebbe az iskolába,
rendesen tanulnak az órákon,
illedelmesen viselkednek, sôt,
nyolcadik osztály után egyre
többen vágnak neki a középiskolának. És mindezt nem
kényszerbôl, hanem önszántukból, örömmel. A Több mint
csoportmunka címû könyvben
az iskola igazgatója, K. Nagy
Emese mutatja be a tengerentúlról importált Komplex Instrukciós Programot, amelyet
hazai elemekkel egészítettek
ki. Így került be a differenciált
csoportmunka mellé a táblajáték (a diákok órarendbe építve ismerkednek
meg közel 500 táblajáték szabályaival!),
mindemellett
nagy
hangsúlyt helyeznek a
családok bevonására
az iskolai életbe.
A szülôk másféle bevonását helyezi pedagógiai módszerének
középpontjába Glenn
és Janet Doman könyve (Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk
intelligenciáját?)
A
szerzôk kutatásai szerint az egyéves gyerekek sokkal gyorsabban tanulnak meg például olvasni, mint a hatévesek. Lendületes, lehengerlô retorikájú könyvükben „a gyengéd forradalom” módszerét gyakorlati példákon keresztül hoz-
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zák közel a szkeptikus szülôkhöz (az olvasás mellett az
enciklopédikus tudás bôvítésének és a számolás elsajátításának módszertanával ismertetik meg az olvasót).
Úgy vélik, hogy a gyerekek sokkal szívesebben tanulnak, mint játszanak, és ezt a végtelen tudásvágyat nem
használják ki kellôképpen a szülôk. A szellemi teljesítmény növelését örömteli szülô-gyermek kapcsolatba
ágyazva képzelik el, a módszer alkalmazásához intelligencia-kártyákra, egy kevés idôre és némi következetességre van szükség. Nem árt azért arra is figyelni,
hogy az IQ fejlesztése mellett az EQ (érzelmi intelligencia) erôsítésére is maradjon energiánk.
Mire nevelitek a gyerekeiteket? – szegezi a szülôknek
a kérdést Deákné B. Katalin legújabb könyvének címe.
A provokatív kérdéssel a szerzô célja, hogy a szülôk elgondolkozzanak: elég tudatosan, mondhatni progresszíven nevelik-e a gyermekeiket. A könyv hatéves
koráig kíséri végig a
gyermek és a szülô közös útját, és igyekszik
segítséget adni alapvetô nevelési helyzetek
megoldásához.
Hajlamosak vagyunk
elfeledkezni arról, hogy
az apa–gyermek kapcsolatnak milyen fontos
szerepe van egy család
életében. A munka látványos – egyben hálátlanabb – része az otthon lévô anyáké, de a
gyermek
óvodába,
majd iskolába kerülésével sok apa is kiveszi a
részét a „piszkos munkából”. Az utóbbi idôben egyre több olyan
könyv jelent meg magyar nyelven is, melyek
arra hívják fel a figyelmet, hogy nem szükségszerû, hogy az apák
virtuális lényekké váljanak, akik otthon nagy ritkán fordulnak
csak elô (elég, ha Rob Parsons A hatvanperces apa vagy Süveges
Gergô Apa-kép-írás címû könyvére gondolunk). Az Apák kézi-
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a család könyvespolca
könyve nevelési iránytûnek készült –
tanácstalan apukák számára. Talán
azért, mert a hirtelen jött elhatározást
(több idôt szeretnék a gyermekemmel
tölteni) nem egyszer tanácstalanság
követi: jó, jó, de mit is tudnánk közösen csinálni. A könnyen befogadható,
képes ötlettár olyan otthoni és szabadtéri aktivitásokat kínál az apáknak, amelyek segítségével feledhetetlenné tehetik az együtt töltött órákat.
Az olvasási szokások kialakulásában,
különösen a fiúk esetében, nagy szerepe van a példamutatásnak. A magyar ifjúsági irodalom kézikönyvének szerzôje
Illés György nem kevesebbre vállalkozik,
mint hogy az utóbbi évtizedek ifjúsági
irodalmának keresztmetszetét adja – segítve ezzel a szülôknek az olvasmányválasztásban. S bár a könyv címe és tartal-

ma nincs összhangban, és a gyermekés ifjúsági irodalom történetének áttekintésekor a hazai szakirodalom eredményeinek összefoglalásán kívül jobbára szubjektív könyvajánlásokat és
nem elemzéseket olvashatunk, az alkotói interjúkban egy olyan dimenziója mutatkozik meg a kézikönyvnek,
amely a pedagógusok és a könyvtárosok szakmai érdeklôdésén túl a szülôket is megszólíthatja. A klasszikusok
felidézése mellett egészen napjainkig
sorolja a szerzô az ismert és kevésbé
ismert regényeket, bizonyítva ezzel
azt, hogy igenis van mibôl válogatni,
csak ismerni kell az étlapot.
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Az érzelmi intelligencia fejlesztésének
egyik hatékony módja, ha rendszeresen mesélünk a gyerekeknek. A történetekben kibomló kapcsolati struktúrák életre szóló
mintákat és ellenmintákat adnak a történetek hallgatóinak, befogadóinak saját késôbbi kapcsolataik formálásához. Sven Nordquist abszurd humorú Pettson és Findusztörténetei a magyar olvasók szívéhez is hamar közel kerültek. A zsivány macska és öreg
gazdájának legújabb epizódjában (Findusz
elköltözik) Findusz úgy dönt, hogy kipróbálja, milyen a különélés. Természetesen, mint
azt a korábbi kalandok során már tapasztaltuk, ez a kiruccanás sem zökkenômentes. Kiderül, hogy a nagyszájú kandúr jobban érzi
magát Pettson ölében, mint a kerti budiban
kialakított saját lakosztályában.
Pierre Delye és Cécile Hudrisier Az éhes
kismanó címû könyve gazdag képi világával
szórakoztat, emellett enciklopédikus ismereteket is ad:
megtudjuk belôle, hogyan
lesz a búzából kenyér. Igaz,
fordított sorrendben… A
tréfás vándormese hôse, a
jópofa piros sapkás manó
megpróbál kenyeret szerezni
a péktôl, ám mivel nincsen
pénze, a pék elküldi a molnárhoz, a molnár a gazdához, a gazda lóhoz és így tovább. Az éhség hajtotta kismanó végül elnyeri jutalmát,
aznapra akad finom betevôje, hiszen megdolgozott érte. De mihez kezd a következô napon?
Pompor Zoltán
K. Nagy Emese: Több mint
csoportmunka. Nemzeti Tankönyvkiadó, 152 oldal, 1990
Ft; Glenn Doman – Janet Doman: Hogyan sokszorozzuk meg gyermekünk intelligenciáját?
Tudatos Lépés, 280 oldal, 3500 Ft; Deákné B.
Katalin: Mire nevelitek a gyerekeiteket?
Tudatos Lépés, 176 oldal, 3200 Ft; Ballnik,
Peter: Apák kézikönyve. Móra, 208 oldal, 3990
Ft; Illés György: A magyar ifjúsági irodalom
kézikönyve. Dekameron, 226 oldal, 2490 Ft;
Sven Nordquist: Findusz elköltözik. General
Press, 32 oldal, 2500 Ft; Pierre Delye – Cécile
Hudrisier: Az éhes kismanó. General Press
Kiadó, 34 oldal, 2800 Ft
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Könyvek szép ôszi színekben
Ej, mily’ jó könyvek!
Petôfi Sándortól az Anyám tyúkja c. válogatás sok olyan költeményt tartalmaz, amely régóta
az általános iskolai irodalmi tananyag része (pl. a címadó mû, a
Mi kék az ég!, a Pató Pál úr, a
Füstbement terv,
az István öcsémhez, Az Alföld, A
Tisza), de alapmûveltségünkhöz kell
hogy tartozzék az
Itt van az ôsz, itt
van újra, a Falu végén kurta kocsma,
az Ôsz elején, a
Téli világ, A négyökrös szekér, a
Szülôföldemen. A Kass János szuggesztív illusztrációival kiadott kötet egynéhány darabja
a költô játékos oldalát, humorát is megmutatja: Szeget szeggel, Orbán, A tintásüveg, Csokonai. És megszólal a katonaköltô Petôfi, és a
népdalokat imitáló lírikus is.
Borka és Hajcihô annak a kicsiknek szóló sorozatnak a címszereplôi, amelynek elsô kötete, Balázs Ágnes Menjünk világgá! c. könyve
nemrég került a könyvesboltokba. Az író alkotótársa ezúttal is Békés Rozi grafikus, aki természetesen színesen illusztrálta a kiadványt,
lévén az képeskönyv. Hogy kicsoda Borka?
Egy kedves, érzékeny kislány, akinek kék szeme, rövid, sima, barna haja van, s aki gyûjti a
kavicsot, a fenyôtobozt és a vadgesztenyét.
Így talál rá valamire, aminek nevet ad. Borka
társa, nyugodtan mondhatjuk, barátja nem
más, mint az utcán, egy hideg téli napon talált
és a hóból felemelt félresikerült mézeskalács
figura. Akár az egész könyv kiolvasása/meghallgatása, de akár már az elsô epizód megismerése után elkészíthetô Hajcihô: a recept ott
található a kötet utolsó oldalán.
Sokat elmond Maros Krisztina Tücsök a Holdon c. képeskönyvérôl, hogy a kiváló pályatárs, Szegedi Katalin grafikus írt hozzá a borítóra ajánló sorokat. A Kiadó pedig, nagyon
helyesen, jónak látta ugyanott az érdeklôdôk
tudomására hozni, hogy „a Tücsök a Holdon
már megjelenése elôtt messzire jutott: két éve,
a belga Clavis gyerekkönyvkiadó által kiírt
nemzetközi pályázaton dobogós helyen végzett a fôdíjra esélyes 7 legjobb gyerekkönyvterv között. Maros Krisztina a 2010-ben Szép
Magyar Könyv Díjjal jutalmazott illusztrátor
most ezzel a történettel mutatkozik be meseíróként.” A mesét elôadó tücsök a nagyapja
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nagyapjának dédapjáról mond el egy fantasztikus és egyben szívhez szóló történetet,
amely a tücsökzene varázslatos hatását, az
említett ôs helytállását példázza.
Nemrég számoltam be arról, hogy Tersánszky Józsi Jenô meséibôl remekül illusztrált válogatást jelentetett meg a Holnap Kiadó A rejtelmes bábu címmel, amelyben elôfordult Kacor Dani. Most két újabb történetet ismerhetünk meg, amelynek írója Tersánszky, s amelyeket négy éven felülieknek ajánl a kiadó. Az
elsô mese fôhôse egy kedves kislány, Julika
valamint egy kedves kisfiú, Makk Marci. A
történetnek még számos szereplôje van, de
közülük csak nagyapót említem, akinek kérésére a két gyerek kihajt a legelôre gyepelni,
vagyis legelni három (szeleburdi) kismalacot,
és a ravasz rókát, aki mézesmázos szavaival
megkörnyékezi a hasukat szeretô malacokat... A másik, ugyancsak tanulságos eset két
iskolakerülô kölyök kalandjairól számol be –
méghozzá meglepô módon: versben. A verses mese csínytevô Danija és Janija ellógja az
állattani órát, ezért úgy okoskodnak: kint a
szabad természetben sokkal többet tanulhatnak, mint az iskolában. Végeredményben
igazuk van, hiszen találkoznak prücskökkel,
hangyákkal, vadgalambokkal, kakukkal,
csakhogy a dolgok mégsem egészen úgy alakulnak, ahogy szeretnék. A Pásztohy Panka
színes rajzaival illusztrált történet természetszeretetet sugároz és aktuális mondanivalójú.
A Sue McMillan Balerina a barátnôm c. kötetében egymást követô kedves történetek a
balett világába kalauzolják a kiskamaszokat
– igen, ezt úgy kell érteni, hogy nem csupán
lányoknak szánta a Kiadó a Történetek nem
csak táncosoknak alcímmel ellátott, Kim-

berly Scott illusztrálta, Pataki Andrea fordította kiadványt. A balettiskola különleges körülményei között játszódó epizódokban szó esik számos olyan tulajdonságról, amely
természetes módon
együtt jár a versenyzéssel, de olyanokról
is, amelyek megnehezítik illetve megkönnyítik bármely
közösség összetartását-összetartozását.
A bélelt borítójú, színes megkötôszalaggal ellátott szép kiadvány
méltó ajándékként is adható.
A Brumi a Balatonon c. kötet középsô
(vagyis harmadik) darabja Bodó Béla öt részes Brumi-sorozatának. Ahogy mondani
szokás: nemzedékek nôttek már föl ezeken
az 5 éven felülieknek ajánlott, kedves, (mackó-)gyereknyelven megfogalmazott, tanulságos történeteken. Brumit, Jócsontot, Panasz
Mukit és Dagit ezúttal balatoni nyaralásuk
közben „leshetjük” meg, amikor is megfogadják, hogy vízisárkányt nem találnak ki,
mert az ijesztô, ellenben egy négy kéményes
hajót igen, amelyen mind a négyen kapitányok, de Dagi a fôkapitány, mivel ô a legerôsebb. Labdáznak, vitorláznak, horgásznak,
rejtelmes szigetet „fedeznek fel”, úszni tanulnak, stb. A sokféle kaland során megmutatkozik a bocsok egy-két rossz tulajdonsága, de azon igyekezete is, hogy ha hibáznak,
azt bevallják, és jóvá is igyekszenek tenni. A
sorozattal most ismerkedôknek Brumiék kalandos hétköznapjait Quirin Ágnes és Pálfi
Zsolt színes illusztrációi teszik emlékezetessé.

Játékok, feladatok, kísérletek
Foltika feladatai „játékos és egyben fejlesztô
feladatok óvodásoknak”. Deákné B. Katalin
3., azonos címû munkafüzete válogatás a Tudatos Szülôk Lapja címû magazin Kölyökoldalaiból. A szerzô abból indul ki, hogy a gyerekek – és itt most a megjelölt életkort („3 éves
kortól” vagy „5 éves kortól”) nem kell túl szigorúan venni – könnyebben tanulnak, ha vidám, játékos feladatok közül válogathatnak, a
motiváció az önálló munkához, a tanuláshoz,
a fejlôdésükhöz a kihívás, a szórakozás együtt,
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hogy ha láng keletkezik, az egyúttal azt is jelenti, hogy éghetô gáz van a közelben? Vagy:
Tudod-e, hogy a holdfogyatkozások sokkal ritkábbak, mint a napfogyatkozások? (Illusztrálta
Daniel de Latour és Martin Tophoven, fordította Frenkel Attila és Nagy Gabriella.)

Tudnivalók érdekesen,
játékosan, vidáman
s nem valami külsô kényszer. Minden oldalon legfelül színes margón
jelzik, melyik korosztálynak ajánlott
a feladat, és mi a lényege: milyen
képességet fejleszt; pl. megfigyelés,
gondolkodás, számolás, de vannak
ismeretbôvítô feladatok is.
„Verses találós kérdések 4-8 éves
gyerekek számára” – így jelzi a Rejtélyes állatok c. kötet tartalmát az
alcím. Szondy Zsuzsanna minden oldalon 5
páros rímû, négysoros szakaszban, tanulságos
és mókás versben jellemzi a keresett állatot, az
utolsó rím az állat nevének beírásakor születik
meg. A páros oldalakon a bal margón, a páratlanokon a jobbon betûk állnak, ha a gyerek
a megfelelô betûket kiszínezi, függôlegesen
olvasva megkapja a megfejtést. És a különbözô színû oldalakon van egy üres kör, ahová a
megtalált állat képét be lehet/kell ragasztani.
A kedves állatfigurák képe a füzet közepén található. A színes matricákat ki kell vágni, és be
kell ragasztani a megfelelô vershez. Aztán a
kedvenc verset persze meg is lehet tanulni
memóriafejlesztéshez.
Deák Dorka Minden nap rajzolj valamit! c. kötete az esztendô minden napjára kínál valami
ötletet: mit rajzoljon a gyerek, hogy például ne
unatkozzék. (Minden hónap a Bohóc kiszínezésével kezdôdik!) Ezek a feladatok nem sablonosak, vannak köztük furcsábbnál furcsább tippek, ahogy erre a füzet borítóján az ismertetô
szöveg is felhívja a figyelmet. Itt olvashatja az
érdeklôdô szülô-nagyszülô, hogy „A rajzolás
így nem csupán a kéz munkája, de a kis agytekervényeket is alaposan megmozgatja, fejlesztve ezzel a fantáziát és a kreativitást.” A választékból néhány feladat: Rajzolj egy hatalmas teknôsbékát, aminek a páncélján egy
város térképe van! Tervezz
ötféle vázát! Tervezz egy kerekes vitorlást! Rajzolj egy
vonallal állatokat! Rajzolj öt
kört! Legyenek belôle arcok
más-más színû és formájú
hajjal! Tervezz furcsa táblákat, például: kutyát fürdetni
tilos, ne bántsd a pókot!
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A Mi micsoda sorozatba tartozó, habár sorszámot nem viselô Kísérletek könyve népszerûségét, kelendôségét mi
sem bizonyítja jobban,
mint hogy immár hetedik
kiadásban jelent meg.
Szövegét, azaz a 155 kísérlet leírását dr. Rainer
Köthének köszönhetjük, aki mindenekelôtt
elôszóval fordul a szülôkhöz. A gyerekek a kísérleteket folytathatják levegôvel és vízzel, meleggel és hideggel, hanggal és fénnyel, vannak
továbbá csillagászati, mechanikai, mágneses
és elektromos, aztán kémiai, biológiai, az érzékeléssel, az éghajlattal és a megújuló erôforrásokkal kapcsolatos kísérletek, amelyek persze
különbözô nehézségûek, a szinteket kis ikonok különböztetik meg. Miután sorra vettük,
mi mindenre van szükség a kiválasztott kísérlethez, jöhet a munka. A magyarázatokból nagyon fontos tényeket, tudományos eredményeket ismerhetünk meg. A szerzô idônként
érdekes kérdésekkel fordul a könyv használóihoz, pl. Tudod-e, hogy fölöttünk több kilométeres levegôóceán húzódik? Vagy: Tudod-e,

L. A. Levinova–G. V. Szapgir kötete elsôsorban
mesekönyv, amely a két jó barát címszereplô
csodás kalandjait adja elô, összesen negyven
frappáns fejezetben. Már a 3–4 évesek is élvez(het)ik Pipacska és Kockapaci kalandjait,
nekik persze még fel kell olvasni fejezetenként
a történeteket. De ez a könyv nem csak mese
(amely 4 éven felülieknek szintén ajánlott) – állítja a szerzôpáros az Elôszó-ban. A mesehallgatók ugyan még messze vannak az iskolától,
de e mese folyamán elsajátíthatnak néhány
matematikai fogalmat. (A nagyobbaknak a
matematikai ismeretanyag túlságosan egyszerû.) A Vidám matematika 1. alcímû kiadvány
szerzôi joggal hangsúlyozzák, hogy nem a
mennyiségeket jelölô számnevek használata a
legfontosabb, egyelôre, hanem például az egy,
egyenként, sok, annyi-ahány. De a tárgyak hiányát is jelezni kell: nincs, egy sincs, egyáltalán
nincs. Az iskolai oktatásra felkészítés eme játékos formája megtanít a tárgyak szélesség,
hosszúság és magasság szerinti összehasonlítására: hosszabb-rövidebb, magasabb-alacsonyabb, egyforma hosszú, egyforma magas,
szélesebb-keskenyebb, egyforma széles. Továbbá: a kicsiket meg kell tanítani a térbeli irányok megkülönböztetésére, az irányokat jelzô
szavak használtára. Az esti közös meseolvasás
lebilincselô fejlesztôjátékká válik
– állítja a kiadó. De ehhez figyelmesen el kell olvasni az Elôszó-t,
és be kell tartani az abban olvasott utasításokat, melyekbôl itt
csak ízelítôt adhattam. (A fordítás
Láng Rózsa munkája.)
Az ôsi Amerika, a Kolumbusz
elôtti korszak legkiemelkedôbb
és máig legismertebb népei Közép-Amerikában a
maják és az aztékok,
Dél-Amerikában pedig az inkák voltak. A
maja népek városállamokban éltek, amelyeket helyi királyok
irányítottak, az inkák
hatalmas birodalmat
hoztak létre, amelynek élén a Nap fia
állt. Az aztékok fôvá-
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rosa, Tenochtitlán volt az ôsi Amerikában a
legnagyobb település, a hódító spanyolok is
elámultak különlegességein (ma Mexikóváros
áll a helyén). „A három magas szintû kultúrával rendelkezô nép közül a maja az egyetlen,
amely máig fennmaradt” – olvashatjuk a két
kiváló német kutató, Lars Frühsorge és Bernd
Schmelz Maják, inkák, aztékok c., rendkívül
élvezetes olvasmányt jelentô, gyönyörûen illusztrált kötetében, Rónaszegi Éva fordításában. A szerzôpáros e népek nyelvérôl és írásáról, családi viszonyairól, építészeti és tudományos teljesítményeirôl csakúgy beszámol, mint
a földmûvelésrôl, kereskedelemrôl, kézmûvességrôl, a hitvilágukról, az uralkodók, a papok
és a harcosok szerepérôl. Megtudhatjuk, mi
minden került át a 15–16. században meghódított Újvilágból Európába: pl. csokoládé, kukorica, paprika, paradicsom, dohány, ananász
és a tengerimalac.
Apropó tengerimalac, „a rágcsáló állatok az
emlôsök egyik kifejezetten sokszínû csoportját
alkotják, és a Föld minden szárazföldi és édesvízi életterét benépesítették… Az emlôsök között a rágcsálók rendje a leggazdagabb fajokban. A világ 5400 ismert emlôsfajából körülbelül 2300 rágcsáló…” Sokan tartanak otthon
tengerimalacot, aranyhörcsögöt, ezért a biológus és szakíró Sabine Steghaus-Kovac Hörcsögök, hódok és más rágcsálók c. kötete nem
csupán a rágcsálófajokkal és azok életmódjával ismertet meg, hanem fontos praktikus tanácsokat is ad. Talán még ezek elôtt a legfontosabb figyelmeztetés így hangzik: A hobbiállat nem játékszer, hanem élôlény. A legismertebb rágcsálók talán: mókus, mormota, csincsilla, hód, aguti (aranynyúl), nutria, pele, tarajos sül és vízidisznó (kapibara) – úgyhogy a Johann Brandstetter illusztrációival, Rónaszegi
Éva fordításában megjelent kiváló kötet bizonyára sokak érdeklôdését felkelti.
Lapunk hasábjain már volt szó a Miért sós a
tenger? címû Móra-kiadványról, amely a természettel kapcsolatos izgalmas kérdéseket és
megdöbbentô válaszokat tartalmaz. Ennek a
játszva tanító kötetnek a folytatása Friederike
Wilhelmi újabb munkája, a Miért jön vissza a
bumeráng? A két kötetnek azonos a felépítése: itt 66 kérdést tesz fel a szerzô, ilyeneket
például: Miért hoz tojásokat a húsvéti nyúl?,
Ki találta fel a farmernadrágot?, Honnan ered
a ketchup neve?, Miért esznek pálcikával a kínaiak? Olvasás közben bebarangolhatjuk a
kultúra és a tudomány izgalmas világát – ígéri
a könyv fülszövege. A kérdések akár egyszerûek, akár izgalmasak, a válaszok sokszor humorosak és meghökkentôk, és a három megadott válasz közül mindig csak az egyik igaz.
Talán éppen az, amelyik elsô olvasásra a leghihetetlenebbnek, a legvalószínûtlenebbnek tûnik. A helyes választ természetesen megtaláljuk minden kérdés után. Ehhez a kötethez is
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Kalmár István készített sok-sok színes, ötletes,
karikatúraszerû rajzot. (Fordította és átdolgozta Majorosi Anna és Tatár Sándor.)
A Móra Kiadó nemrég új sorozatot indított
Rázós kalandok címmel, ennek második darabja a Michael Ford (író) – David Antram (illusztrátor) szerzôpáros Rázós kalandok az
ókori olimpián c. kötete. A Kiadó így jellemzi
röviden a szóban forgó szériát: „A Rázós kalandok sorozat köteteiben az olvasó a történelem nem túl kellemes eseményeinek fôszereplôjévé válik… Jókat nevet a vicces rajzokon, álmélkodik az érdekességeken, hüledezik a szörnyûségek felett, s a
végén felsóhajt: »Ó, de jó,
hogy nem voltam ott!« A történelem ilyesfajta megközelítése
ugyan messze esik a tankönyvek komoly hangnemétôl, de
talán éppen a frivol, azaz kissé
tiszteletlen, ámde annál szórakoztatóbb ábrázolás teszi felejthetetlenné a lényeget. Az
információk elsajátítását a közvetlen megszólítás is megkönnyíti: „Képzeld el, hogy egy
kis faluban cseperedsz fel
Athén mellett az i.e. 5. század
közepén, a görög civilizáció
fénykorában.” Szó esik a görög városállamokról, az oktatásról, a katonai szolgálatról,
de leginkább a stadionban zajló versenyeket,
a szabályokat és a jutalmazást ismerteti a rövid szöveg és a képregényszerû illusztráció.
(Fordította Zsuppán András.)

Sorozatzárás és
könyvkülönlegesség
Lufi és Szamóca megbeszélték, hogy az Eiffeltorony tetején fognak találkozni, vagyis randevúzni, ott, ahol a fiú szülei elôször megpillantották egymást. Persze Lufi nem lenne Lufi, ha nem felejtené otthon a mobilját, ami
igencsak megnehezíti, hogy felvegye a kapcsolatot a már Párizsban tartózkodó Szamócával. A társaságból még Gombos Zsuzsi
olyan izgatott, mint barátnôje, ô ugyanis végre újra láthatja Pierre-t, valamint a csapat új
tagja, Halász Bea, ô az apukáját szeretné
megtalálni, aki sok évvel ezelôtt ide jött Párizsba. A repülôn a Teri néni vezette lánycsapattal együtt utazott egy fiú csoport is,
amelynek vezetôje ugyancsak töri tanár, Frici
bácsi, aki mindent elmond Párizs nevezetességeirôl, a Champs Élisées-rôl, a Bastille-ról, a
Diadalívrôl, és persze megnézik a Louvre-ot, a
Pompidou Központot, a Notre Dame-ot, a
Concorde teret. A lányoknak feltûnik, hogy a
két tanár szinte sülve-fôve együtt van… Balázs Ágnes Lufi és a párizsi randevú c. kötete,

amely a sorozat lezáró kötete ugyancsak tele
van izgalommal, fordulattal, humorral, és
most kicsivel talán több benne a romantika is.
A történetet Békés Rozi grafikái kísérik.
Végezetül egy olyan kiadványról, amely a
NemKönyv címet viseli. Akkor most könyv,
vagy nem könyv? Könyv, amennyiben úgy
néz ki, mint egy könyv, olyan az alakja, van
gerince, vannak lapjai, van benne – ha nem is
történet – szöveg és ábra, stb., nem könyv,
hiszen már az elsô oldalán azt olvassuk, hogy
86 olyan dolgot megtehet vele az olvasó,
amit már eddig meg szeretett volna tenni egy
könyvvel, de amit mindig
tiltottak. Például: nem rajzolunk bele egy széttrancsírozott málnával, nem
égetünk bele lyukat egy
nagyító segítségével, nem
öntjük le a kedvenc italunkkal, stb. A grafikustervezô Stephanie Rothmeier ezzel szemben arra
biztat, hogy NemKönyvünket gyûrjük, zsírozzuk
össze, tépjünk ki belôle lapokat, használjuk légycsapóként, poháralátétként,
töltsük ki rajta a dühünket, stb. Jól teszi az olvasó, ha rögtön követi
az elsô szöveges oldalon található felhívást:
„Nézd meg, mások mit mûveltek a NemKönyvvel, csináld te is! További információk:
nemhonlap.manokonyvek.hu.” (A magyar kiadás grafikai megvalósítása Hanák Katalin, a
fordítás Mesés Péter munkája.)
Cs. A.
Balázs Ágnes: Lufi és a párizsi randevú. Móra Könyvkiadó 176 old., 1790 Ft; Balázs Ágnes: Menjünk világgá! Móra Kvk., 24 old., 1990 Ft; Bodó Béla: Brumi a
Balatonon. Holnap Kiadó, 132 old., 2500 Ft; Deák
Dorka: Minden nap rajzolj valamit! Tudatos Lépés
Kft., 28 old., 990 Ft; Deákné B. Katalin: Foltika feladatai 3. Tudatos Lépés, 40 old., 990 Ft; Ford, Michael–Antram, David: Rázós kalandok az ókori olimpián. Móra Kvk. 32 old., 1990 Ft; Frühsorge,
Lars–Schmelz, Bernd: Maják, inkák, aztékok. Tessloff
Babilon, 48 old. 2790 Ft; Köthe, Rainer: Kísérletek
könyve. Tessloff Babilon. 128 old., 3470 Ft; L. A. Levinova –G. V. Szapgir: Pipacska és Kockapaci kalandjai.
Typotex, 230 old., 2900 Ft; McMillan, Sue: Balerina a
barátnôm. Napraforgó Kvk., 160 old., 3490 Ft; Maros
Krisztina: Tücsök a Holdon. Manó Könyvek K., 32
old., 2490 Ft; Petôfi Sándor: Anyám tyúkja. Holnap
K., 68 old., 2300 Ft; Rothmeier, Stephanie: NemKönyv. Manó Könyvek K., 176 old., 1490 Ft; Steghaus-Kovac, Sabine: Hörcsögök, hódok és más rágcsálók. Tessloff Babilon, 48 old., 2790 Ft; Szondy Zsuzsanna: Rejtélyes állatok. Tudatos Lépés., 24 old.,
1150 Ft; Tersánszky Józsi Jenô: Kacor Dani. Holnap
K., 88 old., 2500 Ft; Wilhelmi, Friederike: Miért jön
vissza a bumeráng? Móra Kvk., 143 old., 2890 Ft
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szubjektív

Akinek ennyi pokol kevés
Alapkönyv. Valami létezôrôl? Egy elnevezésrôl? Nézzük.
Létezik-e a pokol? Képzetként igen. Valóságként sosem annak hívják. Csak kulturálisan, mûvészien. Civilizatorikusan? Hogy
szellemi emberségünk mindhárom alapkategóriáját felsoroljam. A pokol, melyrôl Minois könyve beszél, az emberi szellem, gondolatiság, filozófia, mûvészet stb. képzôdményeként van jelen e lapokon. Mondhatni, a
szerzô a pokol tornásza. Elsôsorban a kötelezô gyakorlatokat mutatja be. Értelemszerûen vékony pár tucat oldalt szentelhet
(szent? és pokol? íme, szavakról van szó elsôsorban – ez a kifejezésben magában is „a
pokoli” – szavakról van szó mindig, ha bármirôl is szó van... ), befejezésként biggyesztheti oda, ami a legjobban érdekelne minket:
mi a mai pokol? mi a mindennapok pokla?
Sartre híres alapmondása kétszer is elôjön.
Persze, a pokol = a Többiek, fordítja a kiváló munkát végzô Sujtó László, gondozza a
gondozó Miklós Tamás (ah, pokolgondozó,
mely kifejezés!), magam így vicceltem erre:
„a pokol = mások; de mi sem vagyunk mindig ugyanazok.” S az intézményesedések
jellegváltozásai szerint a pokolértékelés-ismertetés szempontjai is változtak. Nincs „a
régi értelemben vett két-péz-hány-péz”, bocsánat, se a vallásoknak, se az ideológiáknak, se a történetiségnek etc. nincs olyan kizárólagosan meghatározó szerepe ma már,
ellenben közelebb kerültünk egymáshoz, mi
emberek, nem tudunk hittel, bízással, értelemmel, de nem bírunk még kényszeresen
sem azonnal egymásnak esni, errôl Lord Byron néven már a tizenkilencedik század jó
elején ír valaki valamit, és Graham Greene
néven az értékes szabadgondolkodás fel is
használta a szentenciát, megnézendô A
csendes amerikai mottóhelyén.
A testet ölni – ez vált közvetlenebb cselekménnyé? –, a lelket menteni (haha! ez?)...
egyik se, korunk mégis egészen más. Némely korok primer mód pokolforgások voltak? Kifordult ebbôl, hogy minden más kor
másképp más. Minois végigveszi a kultúratörténetet. Mit vegyem el a tartalomböngészôk kenyerét? Évezredek és égtájak pokolszempontjai érik egymást, izgalomra izgalom. Minket, ismétlem, a költôi kifejezés
szépségén túl a gyakorlati élet érdekelne.
Más, persze, egy uralmak alól felszabadulgató, felszabdalgatott vidék pokla, mint a
kolumbiai börtöndzsungeleké, vad vizek kalózainak rabtartóalvilága és a metrók tömegszállítódarája... kinek mi. Hol a határ?
A pokol határtalan, akár az üdv. Illik rá, ami
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bármire? Igen. Hogy
minden a kifejezés. Ha épp nem a poklot éljük. Minden pokolfeldolgozó könyv érdemi
sikere-hitele a kifejezés módozatain áll, bukik. Középütt jár, mint Minois mesternél is,
a történetiség. Az esztétikailag élvezetesen
megfogalmazott dolgok legalább ennyiben
igazak. A Szép és az Igaz? A Szépet, szintén
két évszázaddal ezelôtti felfedezés, lelkünkrajta, így érezzük szépnek. Az Igaz? Nehezebb ügy. Még Kosztolányi is visszatáncolt
(állítólagos) esztétikaközpontúságából...
Igaz-e a pokol? Ideológiák haszoneszköze
csupán? A büntetés abszolutizálása
„csak”? De miért mondjuk: menj a pokolba? A másik p... szó hitelesebb? Eldönthetetlen. Igazságszolgáltatási célok, az elkárhozás szépséges szörnyûségeinek meglebegtetése... populáris és filozófiai álvilágok... Platon és Vergilius kontrasztjai... ám
Dante költôisége (fôleg ha tercinákban fordítják, amikben pokolian nehéz, s nem üdvözülnek fordításával drámai, pôre jambusok által, pardon!).
Dosztojevszkij szereplôinek megannyi
„ôrjöngése”, ám mûvészileg megdolgozatlan, mégis hatásos hajós- és szextörténetek,
családi csôdök, szerelmi gyilkosságok, Kosztolányi és Babits rémséges halála alig ötvenévesen... egy megúszott félgyilkos baleset
emléke, kéz-láb nélküli élet iszonyképe
így... régi idôk eleven-nyúzatásainak, olajbafôzéseinek csak a gondolata is, Balkán és
lövészárki anyagháború... nem folytatom.
Ráfanyalodom a tartalomjegyzékre. Az isz-

lám pokol ereje és gyengesége. A poklok,
mint a szkepticizmus jegyei. Látomások. A
bûnök régi és új osztályozása. A pokol politikai célú használata. A barbár pokol darabokra hullása. Ágoston és Aranyszájú Szent
János a pokollal összefüggésben. Királyi és
isteni igazságszolgáltatás. Látomások a zsidóságnál, a kereszténységben, az Utolsó
Ítélet képében. A túlzsúfolt pokol. A pokol
lényege... és még 60-valahány fejezetcím.
A pokol lényegét, „krimi” (utálom, pokolian, e szó túlhasználtságát), magán-detektívregény, nem árulom el most. (A Minoisváltozatot.) A könyv utolsó oldalai igen
életesen üres oldalak. Ki-ki beleírhatja a
saját (családi, hivatásbeli, kontinensnyi,
idôszámítási, felmelegedéstani stb.) poklát, és eldöntheti, igazi pokol volt-e a rémes köz-és-magánélet, vagy semmiség,
és az igazi a negyedik szélütéssel jön...
vagy az elsôvel.
Nem merek nagy szavakat mondani
ilyen nagy témáról, mint a pokol. Akinek
ennyi jó kevés, mint amit szerzô és kiadó
elôterítenek, tényleg... üdvözüljön habcsókos fulladásig.
Megéri mármost az egész élet-komplexitás? Nos, hagyjuk a pokoli fantazmagóriát, hogy az is lehetne, hogy nem lehetünk. Maradjunk ennyiben: élni (néha pokolian) szép, tûrjük el saját valós vagy téves képzeteinket.
Ne feledjük mégse, és sosem mondhatom
el ezt elégszer: „Az egzisztencialitás = a tematizálatlan.” Amit mi nem bírunk elviselni.
Lásd ebben is Nemes Nagy Ágnest, hogy
szégyenét az észnek mindenféle megsejtések helyett olyan jó volna – épp a szavakkal!
– kimondva elrejteni. Döntse el ki-ki maga.
Örömeink (szerintem) köznapiak, csak
nagy-nagy üdvökké túlozzuk el ôket. A
poklokról alkotott véleményeink azonban
nem úgy fest, hogy túlzások lennének. Ismeretszomjunk viszont poklokon át is – úr.
Enyhítsük!
Tandori Dezsô

könyvrôl
Georges Minois
A POKOL
TÖRTÉNETE
(A Francia Szellem
Könyvtára sorozat)
Atlantisz Könyvkiadó
620 oldal, 4495 Ft
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reklám

Reklámidô
A reklámról legtöbbünknek még a hagyományos tévéreklámok jutnak eszébe,
azok közül is a végtelen számú mutációban létezô mosóporhirdetések, holott jó
ideje elárasztják életünket a felugró bannerek, a Facebook-események, a vírusvideók, a gerillakampányok, a médiahackek – vagyis azok a 21. századi reklámeszközök, amelyek már-már ki is szorították a jó öreg tévészpotokat a piacról.
Ha valaki up to date ismeretekhez szeretne jutni a trendek mai állásáról, nem
hagyható ki az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Reklám, vagy amit
akartok címû kötet. A tanulmánygyûjtemény kizárólag elméleti szempontból közelít ahhoz a kérdéshez: hogyan változott
meg napjainkra a hirdetések kommunikációja a „klasszikus” metódusokhoz képest? Ám a múlt csupán fel-felvillan a kötetben: történet helyett szinkronmetszetet kapunk a reklám mint mûfaj jelenlegi
sajátosságairól. A kötet szerkesztôje, Hargitai Lilla a Médiaunió Alapítvány ügyvezetô igazgatója, egyetemi tanár, a politikai és társadalmi célú reklám kutatója – a
kötetvégi életrajzoknál megtaláljuk valamennyi szerzô szakmai múltja és jelene
rövid bemutatását. A szerkesztô bevezetô
tanulmánya nagyobb távlatokból tekinti
át mindazokat a kérdésköröket, amelyeket a felsorakozó cikkek érintenek majd,
elsôsorban a fôbb szereplôk: a fogyasztói
és a hirdetôi közeg, valamint a közvetítô
eszköz, azaz a média totális átalakulását.
A könyv egyik elsô mondatának, miszerint „a magyar reklám nem kevésbé beteg, mint a magyar gazdaság és társadalom” látszólag harsányan ellentmond fogyasztói tapasztalatunk, amely sokszor
arra sarkallja az embert, meneküljön,
amíg tud egy lakatlan szigetre, ahol nem
zúdul rá az agresszív hirdetések árja.
Hogy ez a zuhatag mégsem jelenti a reklámipar jó állapotát, azt világosan fogjuk
látni a kötet végére.
A médiapiaccal valamiképp mind kapcsolatban álló szerzôk írásai összhangot

könyvrôl
Hargitai Lilla
REKLÁM
vagy amit akartok
Akadémiai Kiadó
208 oldal, 3500 Ft
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mutatnak a tekintetben, hogy a tömegmédia világában radikálisan megváltoztak azok az eszközök, melyekkel a hirdetôk megszólítják a fogyasztókat, s ez
utóbbi csoport egyre felkészültebben és
immunisabban fogadja a kísérleteket.
Szándékosan nem támadást írtunk, mert
hát háború volna? Ezt a kérdést boncolgatja a kötet egyik legérdekesebb tanulmánya, Sas Istváné (az életrajz szerint „a
magyar reklámszakma doyenje”), aki
most látja elérkezettnek az idôt arra,
hogy a hagyományos támadó-védekezô
harcmodort gyümölcsözô kiegyezés váltsa fel, hiszen elérkezett a prosumerek
kora. A szó a producer (elôállító) és consumer (fogyasztó) összevonásából született, vagyis a fogyasztó immár aktívan
részt vehet kedvenc márkái, termékei
alakításában, létrehozásában is. Mint a
többi tanulmány is alátámasztja: az internet a fogyasztóknak is korábban soha
nem volt befolyás, hatalom lehetôségét
adta a kezébe: nincsenek többé végletesen kiszolgáltatva, és akár maguk is hirdetôvé válhatnak. A hagyományos oneto-one kommunikációt tehát felváltotta
a many-to-many: sok ember szól sokhoz,
van módunk számunkra vadidegenek
széles csoportjával kommunikálni. Az
úgynevezett „webkettes” (web2.0) korszaknak ez az egyik legfontosabb vonása, valamint a közösségi oldalak mûködése, ahol önszervezôdô módon, gyakorlatilag magunktól, spontán hirdetünk
számunkra fontos dolgokat. Horváth Dávid cikke szerint ma „közösségi ordibá-

lás” van, de ahogy Horváth Lajos
érzékletesen megfogalmazza írásában: „minden reklám, ami alkalmas arra, hogy beszédtémát szolgáltasson az embereknek”. A reklám tehát beleszervülne életünkbe,
intellektuális génmódosulásként,
pusztán létezésünk által? Igen, a
tendencia ezt mutatja. (S hogy e ma
még kissé utópisztikus elképzelés
milyen szellemes – vagy riasztó? –
helyzeteket teremthet a mindennapi
életben, arra a közelmúltban megjelent LoveStar címû regény páratlanul
szórakoztató leírásokkal szolgál.) Ezzel együtt szó sincs arról, hogy valamiféle orwelli médiauralom venné
kezdetét, hiszen a reklám, ha jól csinálják, nem kiûzendô élôsködô, hanem színfolt lehet az életünkben – állítja a kötet több írása is.
A tanulmányok rengeteg szempontot
vetnek fel, a szakmai perifériákról és a
speciális területeirôl is: Monspart Sarolta
az idôseket mint célközönséget hiányolja,
Hankiss Elemér a parfümök és reklámjaik
mûvelôdéstörténetét tekinti át, Pintér Róbert a gyerekkultúra „sanyarú helyzetét”,
Csermely Ákos a Benetton-reklámokon
keresztül Oliviero Toscani mûvészetét. A
kötet fôsodra pedig az immár feltalálóvá
alakult szövegírók, vagyis kreatívok világát, a szabályozás funkcióját, a reklámok
értékrendjét és a tömegmédia mûködését
tekintik át. A szintézisre törekvô esszék
közül különösen ajánlható Nagy Bálinté,
„A reklám metamorfózisa” címmel,
amely a leginkább történeti szempontú
írás, és Kaszás Györgyé, aki magyar reklámszakma helyzetét tárja fel.
Mindazonáltal a gyûjtemény több pontján anyagszegénység, vagy talán a felkérésre születettség érzôdik: nem egy tanulmány kimaradhatott volna. Csalódást
okoznak a legfiatalabb nemzedék képviselôinek írásai: épp ahol a legfrissebb
szemlélet megjelenését, invenciózus közelítést, kreativitást várnánk, érthetetlenül lapos írásokkal találkozunk. (Holott
lenne választék…) A kötet arányait tekintve túlexponáltnak tûnik a Geszti Péterrel készült interjú. E helyi aránytalanságokkal együtt aktuális és párbeszédre serkentô könyv a Reklám, vagy amit akartok.
A döntéshez, hogy tényleg akarjuk-e vagy
sem azokat a bizonyos reklámokat, mindenképpen érdemes elolvasni.
Laik Eszter
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történelem

Szabad szél
Az „56-os” Széll Jenô fia apjáról írt könyvében annak a férfinak állít emléket, akit mind a Horthy,
mind a rákosista diktatúrát követô Kádár-féle kommunista rezsim börtönbe csukott.
A szerzô részben a saját, részben ismerôsök életrajzaiból merített alaphelyzetekbôl
dolgozott. Nem minden konkrétum tehát,
amit olvasunk, de történelmi alapokon
nyugszik. A visszaemlékezés a magyar történelemnek egy olyan idôszakát mutatja
be, amelynek eseményei a mai napig hatnak. Egy kisfiú szemén keresztül látjuk az
ötvenes-hatvanas éveket, a magyar börtönvilágot, a börtönviselt édesapa visszatérését, beilleszkedését. Miközben a közelmúlt számos közéleti személyisége
megjelenik, akikkel az édesapa pozíciójánál fogva kapcsolatban állt – hiszen Nagy
Imre titkárságán dolgozott, majd a Szabad
Kossuth Rádió kormánybiztosaként, és rábízták a Népmûvészeti Intézet megszervezését is –, mégis a gyerekkor a fôszereplô,
ami minden körülmények között szép és
boldog. Széll András imponáló részletességgel írja le a hétköznapokat. A fôszereplôk: Marci, azaz Wind Marcell, aki 56ban elsô osztályos, a mama, a papa, és
Kati, a nôvére. A kisfiú gyakran kérdez és
válaszol a vele megtörtént eseményekkel
kapcsolatban: „Jó élni vagy rossz élni? Jó
élni. Jó élni vagy rossz élni? Rossz élni.”
Könyve azt sugallja, hogy jó élni; minden
rossz ellenére jó.
Hogyan magyarázza el a szülô, hogy mi
történik a világban, és mit ért meg a gyerek a korra jellemzô különbözô igazságok,
hitek és titkok halmazából? Megrendítô,
ahogyan az édesanya ebben a szorongatott korban egy igazi gyermekkor háttere
lehet. Szerintem kulcsfigura ô, alakjával a
szerzô minden hasonló módon érintett
család hátországának állít emléket. A gyereknek azt mondja az édesanyja, hogy a
papa külföldön dolgozik, majd amikor
meglátogatják a börtönben, azt, hogy nagyon fontos munkája miatt vigyáznak rá
ennyire. Még a Mikulás bácsi is tudja, hogy
a papa nincs itthon. A Mikulás-ünnepsé-
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gen ezt mondja neki: „Jól van. Szorgalmas
vagy és az édesanyádnak is segítesz… jól
teszed. Tudod, neki sem könnyû most,
nem csak neked meg a testvérednek.” A
kisfiú leveleket ír apjának az iskoláról, a
nyaralásról, ô meg válaszol: „…Édes Marcikám, érezd magad jól, számlálni fogom a
napokat, hogy mikor érsz haza. És majd irtó pöpec dolgokat fogunk együtt cselekedni. A jelszó: „Szabad szél!” (Szállj,
szállj…) Sok csók kopasz papádtól.” Az
Oral History-interjúból a Szabad szélben is
találunk idézeteket. Innen tudható, hogy
rabtársai szerint Széll Jenô rendíthetetlen
jó kedélyével, végeérhetetlen viccmesélési
talentumával börtönben és szabadon
egyaránt a reményt testesítette meg. Úgy
tûnik, a humor a túlélés egyik lehetséges
eszköze. Ez a 350 oldalas könyvecske is tele van humorral, a szorongatott helyzeteket mindig a derû oldja. Érdekes kettôsség
az is, hogy a lefojtott, szolid élet mellett
ott a magas kultúra – gondolunk itt arra,
hogy milyen környezetben nô fel ez a gyerek: a kor legnagyobb mûvészei, Yehudi
Menuhin, Pablo Casals, Sosztakovics is ellátogatnak a Kodály iskolába, ahol Marci
hegedülni tanul. Egyébként, ha a könyvbeli kisfiút vesszük alapul, akár azt is gondolhatnánk, hogy a szerzô hegedûmûvész
lett. Ami igaz: Széll András hegedült, és
vonzódott a zenéhez. De lehetne akár madarász is. „Milyen jó a madárnak – gondolja Marci –, ha átrepül a határon, nem ütközik bele szögesdrótba, szabadon repülhet.” Ornitológus akar lenni, persze, majd
megalapítja a „marcizmus-lemmingizmus”
mozgalmat a lemmingek megmentésére.
Sok szívet melengetô emlék felelevenedik,
az olvasó, bármelyik generációból való,
szinte a maga gyerekkorával talál párhuzamokat. A „zsemle” például egy bensôséges játék, szülô és gyerek között, egy kis
szertartás, amit, ha jól viselkedik, kérhet a
mamától: hátmasszázzsal kezdôdik, ilyen
módon a gabona ôrlése, dagasztása, sütése is benne van – amíg el nem készül a
„zsemle”. A kor jellegzetességére, a kettôs
nevelésre is találunk példát. Az iskolában
volt egy idôs tanárnô, aki elmagyarázta a
Darwin-elméletet, és utána felhívta a figyelmüket a Biblia teremtéstörténetére. A
gyerek bélyegsorozatok, az Élet és Tudo-

mány folyóirat segítségével tájékozódik a
világban, miközben a világ olyan, amilyen… Amikor a papa börtönben volt, valakik pénzt dobtak be a postaládájukba.
Érdekes momentum: a fordulat utáni években egy taxiban utazik a szerzô, szól a rádió, és a Déli Krónikában éppen a Hungaricus-perre emlékeznek, a sofôr megszólal:
„– Mind ismertem ôket, Méreit, Litvánt,
Hegedûst, Széllt…
– Pont hozzá megyünk. A fia vagyok.
A sofôr hátrafordult.
– Én is dobtam be a levélládájukba borítékban pénzt. Mondja meg az édesapjának, hogy szívélyesen, nagy tisztelettel
üdvözlöm!”
Még egy bekezdést idéznék: „A háborúkban minden fél ugyanazért az igazságért küzd. A hazáért és a szabadságért.
De melyiké az igazi, a valódi igazság? Na,
mit gondolsz, melyiké? A gyôztesé. Övé
az igazi igazság. Mert gyôzelmével bebizonyította a végzet, a sors könyörtelen
vasakaratát. Tehát ki kell várni, ki lesz a
gyôztes, és hozzá, az ô igazságához kell
csatlakozni.” – Ezeket egy bácsi mondja a
kisfiúnak, akivel jóban van és komoly dolgokról beszélgetnek. Elgondolkodtató ez
a pár mondat. Ennyire egyszerû lenne?
Széll András (1948–2012) érdekes, élvezetes, lebilincselô olvasmányt alkotott. Szép
könyv a Szabad szél. Jó, hogy megírta.
Szepesi Dóra

Széll Andrással interjút szerettünk volna
készíteni, de sajnos erre már nem kerülhetett sor. A könyv májusi bemutatóját még
megérte, autóval hozták el otthonából,
Bécsbôl, tolókocsiban. Gyógyíthatatlan beteg volt. Fantasztikus derûvel szemlélte a
helyzetét, lenyûgözô életöröm áradt belôle. Mérnök volt, nem író, kötelességbôl,
szeretetbôl írta meg ezt a könyvet, hogy
emléket állítson a korszaknak és édesapjának, Széll Jenônek, aki idén lenne százéves. A másik fia, Széll Péter saját kiadásában jelentette meg azt az interjút, amit az
Oral History Archívum számára készítettek
édesapjával. Széll András mûve, a Szabad
szél, félig-meddig fikció.
(a szerk.)
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regény

A fenyegetô fényes jövô
Az izlandi író, Andri Snær Magnason
regénye, a LoveStar magyar fordítása (Papolczy Péter munkája) nagyjából egy idôben jelent meg nálunk
azokkal a hírekkel, amelyek a Google
„okosszemüvegének” és a Samsung
legújabb okostelefonjának várható
piacra kerülésérôl számoltak be. (Ez
nem a reklám helye, rögtön kiderül.)
Mindkét készülék látványos újításokkal rukkolt elô a kommunikációs technológia terén: lényegében eltüntetik a
határokat a virtualitás és a valóság elemei között – elég egyet pislantanunk,
és üzenetünk eljut a szemünk elôtt lebegô „kontakthoz”, vagy hangosan kimondanunk valamit, és a kedves kis kütyü nyomban válaszol, vagy épp szemünk elé vetíti, amit, akit keresünk.
Magnason regénye az informatikai
csodákkal már biológiailag összeszervült ember világának „valóságfantáziája”: egy jövôkutató is írhatta volna, leszámítva két nagyon fontos tényezôt: a
humorát és a fantasztikus elemek segítségével megformált történetet.
A LoveStar a nem túl távoli jövôben játszódik, amikor a vezetéknélküli kapcsolatokhoz szükséges elektronikus nyalábok
már oly mértékben behálózzák a világot,
hogy valami új és más típusú frekvenciára
van szükség a kapcsolattartáshoz. Ezt a
különleges kommunikációs formát a madarak tájékozódásához használt hullámokban vélik megtalálni a LoveStar elnevezésû izlandi megacég tudósai.
Csakhogy a világ nem csupán hullámokkal telítôdött, de marketinggel is: akkora a
reklámzsivaj, olyan hipertökéletesre fejlôdtek már a marketingtechnikák, hogy nincsenek betöltetlen ûrök. A regény ötletessége ebben a tekintetben éri el a csúcspontját: Magnason egy olyan groteszk világot vizionál, amelyben mindenki eladó és
vevô egyszerre, két lábon járó, élô reklám:
álmában és ébren, munkájában és szabadidejében, vadidegenek és ismerôsök között.
A cél, hogy hirdessen – a cégek, bankok
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pedig nem ismernek mértéket. Azáltal,
hogy szabadon használhatják a „vezetéknélküli emberek” beszédközpontját, az
ember nem maga dönt többé, hogy akar-e
hirdetni vagy sem: ha „rikkantásra” kötelezik (például egy banki adóssága törlesztése
fejében), az utcán fogja kiáltozni a termék
nevét, vagy ennek kifinomultabb változatai
szerint idegeneket szólít le, utcai színjátékba kezd, meztelenül mozgólépcsôzik, vagy
mellette elhaladók ruházatát ócsárolja/dicséri. De az is elôfordulhat, hogy egy-egy
napra az „igen” vagy a nem” szavak helyett bizonyos termékek nevét szajkózza.
Ilyen közegben fejleszti vállalkozásait
LoveStar, az üzletember (neve azonos a
saját cégéével), aki élete ötletét igyekszik
tetô alá hozni, amely, paradox módon, a
halálra épül. LoveStar sorsa végzetszerûen találkozik a regény végén a történet
középpontjában álló szerelmespáréval:
Indri∂i és Sigri∂ur a klasszikus, már-már
mesebeli, egymásnak rendelt szerelmeseket testesítik meg, akiknek jövôjérôl
azonban a szerelmet pontosan „kikalkuláló” InLove elnevezésû leányvállalat másképp gondolkodik: a cég agresszívan terjeszkedô párkeresô rendszere mást detektál Indri∂i és Sigri∂ur párjának. Akik pedig
a szabadság hívei, pontosabban áldozatai
eme szép új világ üzletfilozófiája szerint,
az életüket kockáztatják.

Magnason klasszikus világirodalmi és
mesei toposzokat fordít át sci-fi mesébe,
ám a LoveStar alapjaiban különbözik a
70-es, 80-as évek hagyományos sci-fijének világlátásától. Szó sincs földönkívüli
életrôl, idegen lényekrôl: a regény nagyon is földhözragadt, abban az értelemben, hogy e földi életünk keretei között
képzeli el az információs forradalom ijesztô mértékû evolúciós megszaladását,
amely az ember mentális és fizikai környezete szempontjából katasztrofális következményeket rejteget. A szédítô precizitású gépi párválasztó „kikalkulálás” során ugyanis a legfontosabbat hagyják figyelmen kívül: a lélek, a szeretet, a döntések, a választások kikalkulálhatatlanságát, azt a képletekkel leírhatatlan halmazt, amelybôl az egyes ember össze van
gyúrva. (A távoli befolyás által irányított
cselekvés egyik fontos kelléke a regényben a Megbánás nevû vonal, amely a bizonytalanságot hivatott csírájába fojtani:
ha valaki felhívja a Megbánást, megnyugodhat, hogy nem döntött rosszul, mert
bizonyosan meghalt volna, ha másképp
tesz, mint ahogy történt.)
Magnason a jövô társadalmának riasztó
világképét festi meg a sirályvijjogás és hullámcsapkodás hangjával telített, hófehér
északi tájban. Orwelli és huxley-s birodalom árnya borul az egyéni boldogulás még
el nem metszett lehetôségei fölé is, de a
LoveStar a klasszikus utópiáknál sokkal
szatirikusabb, helyenként kacagtató, csillogó humorú mû, amely a költôi szépségû
kellékeket sem nélkülözi. Annak ellenére,
hogy regényként számos problémát felvet:
a dramaturgiai hiányosságoktól kezdve a
karakterek kidolgozatlanságán át a történettôl leváló, hosszan taglalt „háttérmagyarázatokig”, a helyenként szószaporító,
mesterkélten lírizáló szövegbetétekig vagy
akár a szerencsétlen címválasztásig. Pedig
a LoveStarban benne van a lehetôsége,
hogy – legalábbis e mûve erejéig – Andri
Snær Magnasont Észak Szorokinjának tekintsük. De hiányzik belôle az a drámai
erô, az a nyelvi precizitás és szépség, a mesei arányosság, amely olyan autentikussá
teszi orosz kollégája regényeit. A LoveStar
mindettôl függetlenül „mûködik”: kíméletlenül hatásos szatíra; aki elolvassa, motívumait garantáltan felidézi magában lépten-nyomon, akár egy mindentudó okostelefonról olvas hírt, akár újszerû marketingfogások áldozatává válik.
Laik Eszter
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könyvbölcsô

Teljes kiôrlés
Kosztolányi szerint tisztességes író
mindig a halálról ír. Az ugyanilyképp, csak parányit másként tisztességes író a halálról és a szerelemrôl, tehetjük hozzá. Jóry Judit
mint tisztességes író megint más
utat jár a Kalligramnál közzétett

Szerelem és gyászdal
címû, „66 epizód” megnevezésû
regényes rövidtörténet-füzérében.
Az és kötôszó nála fordítva rendezi el az egymásba feledkezô-haló
fô témákat. A neves mûvészettörténész már nem elsô szépírói sikere – mondanám, de e könyvet író írta, bár
erôs mûvészeti-(mûvészet)filozófiai gondolat-kalandozásoknak engedve, szépirodalmi
rögökké formált szakmai tapasztalatokat is
görgetve. Életrajzi-számmisztikai tartalma
ugyancsak izzik a 66-nak, ám ahhoz nem
elég eredeti a laza szerkezet heve, hogy e
mennyiséget megbírja. Sok ismétlés és mellékesség maszlagát kell átvészelnünk, és
túllépnünk az írástechnikai balfogáson: Jóry
szerelmes, öngyilkos, veszendô, diadalmas,
élô, halott megidézettjeit sokszor fölöslegesen nevezi valós nevükön, repülôszerencsétlenséget és vonat elé fekvést, római eseményt és a Francia Intézet egy újdonságát
az epikai fragmentum rangjáról az újsághír
érdekességszintjére szállítva le. Igazán önfegyelmezô, „kigyakorlott” író azonban talán
nem is produkálhatná
a szöveg azon érlüktetését, vérzékenységét,
amelyet a Szerelem és
gyászdal olykor brutális pulzálása magából
sebez. A könyv erotikája poénos szókimondásból képes egy
nyelvi pillanat alatt a
testlélek olyan felsötétléseibe ragyogni,
amelynek legszebb
példáit manapság Nádas Péter prózája
nyújtja. Elemi vizualitású áradás a mindig a hiperszenzibilis „nô”
köré szervezett félálomi naplószerûség,
még jó, hogy „vignettákra” tördeli a kívülrôl belevitt 66-os minta (és más átvett,
hommage-os szabályozás). Majdnem mindent kisodor magából a mû. Az olvasó a
hordalékokra is kíváncsi: élmény és ismeret,
szerelem és halál összefonásának intenzitása nehezen térhetne ki.
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Esô
a címe a huszonöt
éves Miklya Anna az
elôbbi kettôt sebesen követô harmadik regényének (Jelenkor). A kétszázötven oldalt átfogni hivatott cím-motívum
elég mesterkélten
találja meg helyét,
viszont egyéb mesterkéltségek között
megfér. A Békéscsaba-Szeged szárnyvonalon fekvô, kistelepülésbôl lett városkába Budapestrôl hazatérô
fôalak, a várandós Diána története születést
és pusztulást társító erôs kezdéssel
indul („Felhívott anyám, hogy az
esôzések miatt megroggyant a Rudolf-major egyik fala, menjek le D-be
és vizsgáljam meg. És ha már úgyis
lent vagyok, tette hozzá, itt is maradhatnál szülni”), és lágy, agyonírt képbe torkollik (anya, lánya, Dia méhében a magzat, hárman az ágyon,
„parttalannak tûnô, csöndes álom”).
A könyvben nem mond magáról sok
újat az áldott állapot (a terhesség
okozta testi és lelki módosulásokat is
a has, a mell megduzzadt térfogata,
a tudat túlérzékenysége beszéli el,
újszerû stiláris látásmód
nélkül). A véletlenül
apává lett, jámbor Gergô, a
mindig mindenbôl fölénnyel kikeveredô hôsnô, a kora hatvanas évek némely magyar filmjeibe visszaillô mellékkarakterek körében kevéske a társadalmi töltet az Isten háta mögötti „Rokonok”-konfliktus dimenzióihoz. A másodlagosabb
közlések, az események nélkül
elnyugvó állapotrajzok nyelvileg feszesebbek. Így a váratlan
szexuális felajzódás, hiszen Dia
kereken megtagadta leendô
anya-önmagát a nem szerelemmel szeretett
férfitól, akit nem is kívánt volna ifjúsága
színhelyén tudni. A Dia-Gergô kapcsolat elmélyülése a legeredetibb, legmeggyôzôbb.
A takarékos (a hagyományosan jelölt párbeszédet mellôzô) írásmóddal való kísérletezés
öröme és aggodalma egyértelmû – egyelôre csak körvonalazódik a lehetséges eredmények bármelyike.

Holnap más leszek
– ígéri a pszichológus rendelôjében feltárulkozó tizenhét éves nagylány Oláh Gábor ifjúsági regényének címének szavaival (Ciceró). Nóra nem a tûrhetetlen családi körülmények, nem az iskolai szorongatás, nem a
nagy érzelmi megrázkódtatások hatására
szökik meg késô bakfis (vagy kora felnôtt)
évei babaházából. A könyv erénye, hogy a
lázadás egyértelmû oka nem fejthetô ki az
elmondottakból (a lány maga sem tudja), és
szükségképp nem fedi a valóságot a befejezô mondat: „Összeállt a kép, tessék, ez itt a
Nóra”. A képet az olvasónak további lélektani, életismereti rakosgatással kell kiegészítenie. Ehhez jó indítást kap az írótól. A filmrendezô író újabb sikere? Oláh Gábor már
évekkel ezelôtt
teljes
jogúan
megérkezett irodalmunkba. A rövid fejezetek ruganyosan alakítottak, szlengjük
túlzások nélkül
hatásos (talán néha szemérmeskedô, a tizenévesek
beszédét csitító:
para, bocsi, depi
stb.), a vázlatosabb vagy sematikusabb részek is
elevenek az önelemzô beszámoló kanyargásában. Mégis
felmerül, hogy Nóra szembeszegülése Pi és
Pá (a nagypapi és nagymama), valamint a
szülôk, sôt a baráti kör és részben az eszményített figurák normáival nem más, mint viszonylag kényelmes, komfortos lázadás,
amelynek tétjét olyan epizódok sem teszik
ténylegesen súlyossá, mint a diszkótragédia
kitûnôen megírt örvénye. A fôalak Jim Morrison-os lebegésében, intellektualizált útkeresésében, az Elbocsátó, szép üzenet „macsó” Adyjának odadöfô (a tanár által nem
honorált) dolgozatában mintha egy leendô
bölcsész készülôdne, akit tárt karokkal várnak az egyetemen (persze fizetôs helyre).
„Veszek két teljes kiôrlésû pizzaszeletet”:
az étkezésére ügyelô Dia tesz így. Mindhárom itt tárgyalt könyvünk egészséges szöveg, ajánlható az igényes szellemi táplálkozáshoz, de (másként forgatva a hasonlatot)
mindhárom többet próbál kiôrölni magából, mint amennyire futja.
Tarján Tamás
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Történetek a képrôl és az idôrôl
Nagyon jó felhozatalt produkált az elmúlt néhány hónap, ha szabad ilyen hányaveti üzletiességgel beszélni a
magyar novellisztikáról. Két sikeres, ismert szerzô új kötetét szorítjuk most egy írás keretei közé anélkül, hogy
erôltetetten párhuzamokat keresnénk.
De a közel hasonló életkoron kívül az íráshoz való viszonynak is vannak közös nyomai kettejük esetében.
Márton László közel három évtizedes, különlegesen
gazdag eddigi életmûve egyedülálló módon teremtett
meg egy olyan narratív helyzetet, amiben a szerzô pozícióját magyarázó és állandó pontosításra törekvô
kommentárjait vegyíti a gyakorta a történelem különbözô rétegeibôl származó cselekménnyel, mellyel a
történelmi regény és színmû fogalmát is újradefiniálta. Az elmúlt négy év két elbeszéléskötete után az
M.L., a gyilkos alcímében három, egy regénybôl származó történetet ígér – és az idôrendet és a kontinuitást megtörve bár, de teljesíti is ezt. Életrajzi hátteret felskiccelve, bizonyos idôpontokat, helyszíneket
és nevesített embereket dokumentarista hûséggel
idéz föl: némelyeket összevon, picit átnevez, kiemel, eltol, anélkül, hogy azonosításukat túlontúl
megnehezítené.
34 évvel korábbi katonatörténet a címadó írás. Ottliki, a Garaczi László-féle Arc és hátraarc világát is felidézô rémálom,
egyetemi elôfelvettek – a
nyulak – világa az alföldi laktanyában, az egri borkombinátban, a nyírségi Gagarinmajorban. Nyúlnak lenni, „a
velünk elvégeztetett munka
megszállottjai”
kényénekkedvének, otromba kegyetlenségének kitett páriáknak
lenni: a jövô értelmisége megélte ezt. Átnevelôtábor és
kényszermunka.
Néhány
hamvába holt kísérlet az ellenállásra, taktikák a behódolásra, a túlélésre. A fôhôs
azonban Molnár Lajos, aki valódi gyilkosként ült hat évet,
a börtönben „teljesedett ki”,
az ott megszerzett tudás alapozza meg számára a seregben a fölényt és magabiztosságot. Neve kezdôbetûinek
azonossága teremt fura roMárton László
konságot és a megfigyelés álM. L., A GYILKOS
tali rokonszenvet az egyes
Kalligram
szám elsô személyû fôszerep189 oldal, 2600 Ft
lôvel: aki Spinoza Etikáját olvassa védekezésül, de saját
Bán Zsófia
monogramos
hálózsákját
AMIKOR MÉG CSAK
kénytelen átengedni a rabiáAZ ÁLLATOK ÉLTEK
tus szakaszvezetônek, hiszen
Magvetô
benne a monogram ugyanaz.
212 oldal, 2690 Ft
Molnárnál persze lesznek
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még nagyobb gazember
tisztek is Csató és Bors személyében: ô lassan eltûnik
a képbôl, önazonos, trágár
és féktelen „ragyogása”
mégis valamiféle vonzerôvel
bír, és idôtlenül, a mai gyalázatokhoz hasonlóan dönti
le az „értelmiségi” védmûveket. Az itt megemlített katonatársak egy része átvándorol a harmadik, a Közepes
fogorvos címet viselô írásba,
ahol „akit felismerhetek, az
semmiképpen sem lehet az én
ismerôsöm, és aki az én ismerôsöm, azt semmiképpen sem
ismerhetem fel” szituációjában beszél felbukkanó ismerôseirôl és ismerôseinek ismerôseirôl a két-három évtizedre
visszanyúlóan emlékezô énelbeszélô. (Folytatva egyszersmind a gyerekkori élmények és
frusztrációk sorát is, a kegyetlenkedô nagymama alakjában.) A
nyolcvanas évek eleji egyetemi évek figurái mintha matrjoskababaként tartogatnának újabb figurákat: elôbb a közepes fogorvossá nevelt Pali, majd annak kanadai szánhúzó-kutyatenyésztôvé lett unokafivére, Bálint lesz a képsorozat középpontjában, majd az egykor Pesten velük tanuló vietnámi diák,
Cang, majd a látensen ôt imádó, elsô generációs értelmiségi
Varjú Dezsô. Mindez a feltehetôen az Angelika presszó teraszán összefutó három ötvenes férfi találkozásából indázik szét.
A világbafutás, a disszidálás különbségei a 68-ban Párizsba
ment család, Petelei Panniék szétmorzsolódása vetül rá Cang
magyarországi hihetetlen gyors adaptálódására: amit aztán
visszatérésekor büntetô-átnevelô tábor követ. A történet- és
arcképsorok változatossága összeköti a bujkáló motívumindákat: emlékezet, nevelés, jutalmazás-büntetés, otthonlét-emigráció, vidék-város, generációs konfliktusok kitörölhetetlen nyomai tûnnek elô a szövegben úgy, hogy a hetvenes évek végenyolcvanas évek világa, mára már ismeretlen rekvizitumai (pl. a
tantusz) vagy a minisztériumi felvételi helyekért való küzdés
„retróját” illeszti egy egyre ismerôsebb mai mátrixra. Ezekhez
képest az Izgalmas romok címû – középen elhelyezett, és az
érett családfôt mutató elbeszélô magára reflektáló – elbeszélése az idegen erôszak mellett értetlenül és bántatlanul végigutazó háromgyerekes család balkáni háborús kálváriája átvált a pici belsô konfliktusokkal terhelt horvátországi nyaralás hazaútjára. Gyengíti a tanulság gyakori hangsúlyozása, az, „hogyan
lehetne közünk mások életéhez, ha a magunkéhoz is alig
van?”. Az ezúttal némileg sikerületlenebb Hrapka-védjegyû borító által ígért szociokrimi itt sem kap megerôsítést a szövegbôl,
bár kétségtelen, hogy a telefon mint tárgy mind a három elbeszélésrészben jelentôs szerepet kap.
Bán Zsófia tanulmány- és esszéírói munkássága után az Esti iskola – olvasókönyv felnôtteknek címû elbeszéléskötetével vált
sikeres szépíróvá is egyszersmind. Az Amikor még csak az álla-
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színház
tok éltek címû kötet egyes darabjai
már
elhíresült
„mesternovellák”,
folyóiratokban már
napvilágot láttak. E
kötetben a Frau
Röntgen keze vagy
Vénusz-átvonulás,
az Egy este Erika
nélkül vagy a Három
kísérlet Bartókra címû írások csúcsai
mutatják Bán legjobb írói formáját,
azt a sajátosságot,
amiben egyedüli a
jelen magyar prózájában: az antropológiai pontosságú érdeklôdés, a színevisszája tematika, a
nôi kapcsolatháló érzékeny analízise, a gyakorlatilag ismeretlen
dél-amerikai (számára szülôföld) levegôjét, színeit, illatait szinekdoché-módon, azaz mind az öt érzékszerv általi megtapasztalás útján való megérzékítése. („Legtovább a hús emlékezik.
Az orr vészesen, mondhatni, drámaian feledékeny… ezzel
szemben a szem és a fül képes némi önálló mûködésre, van saját, többé-kevésbé mûködô valóságuk.”)
Ez a kifinomult érzékelés szüremlik át az újlipótvárosi hôség
vagy az antarktiszi jég leírásakor is. A kötetet egybetartó szerkezet a brazíliai gyerekkor pillérén nyugodva ágazik el egy Budapesten is a múlt terhétôl reménytelenné torzított anya–gyerek kapcsolat mintázataiba. Bán elôzô kötetében például Lajka
kutya szemszögébôl láthattuk az ûrhajós utazást. Itt Röntgen
professzor kapja vissza a sugár által felesége másként sugárzó
testét, vagy Karády Katalin járja magányosan – balladás formában – a kígyófarmot, különbözô fajtájú kígyókat tapogatva,
míg benne dolgozik a méreggé gyûlt magány (Méreg). Rosa Luxemburg meggyilkolására barátnôje emlékezik: mindebbe pedig a többször is tematizált öregotthonba került „lányok” heccelôdô fecsegésébôl csúszunk át. A központi elem mégis a fotográfia. Bán Zsófia könnyen felszakadó sebként mutatja meg
a ki nem beszélt deportálástörténet családon belüli hatásait. A
fotográfia mindent tud – bár nem mutat mindent. „Kép az,
hogy valaki egy egész könyvet ír a képekrôl, de valójában az
anyjáról, az anyjáról készült kis képrôl ír... ez is a kép.” A többször fölbukkanó elbeszélô, Anna maga is fotográfus, aki vagy
mélytengeri búvárlatról, vagy antartktiszi pingvinszámlálásról
készítve képeket tud a saját belsô képeivel is megküzdeni. Nem
mindig könnyen azonosítható a megszólalók helyzete, néha az
élôbeszéd közhelyes fordulatait hangsúlyozó jellemzés sem mutat túl önmagán, de egy végtelen monológként kirajzolódó dráma állomásaiként olvasva az írások legjavát különleges sorsmintába vonja be a könyv.
Budai Katalin

KÖNYVES SZAKEMBER több évtizedes gyakorlattal
rész-, vagy teljes munkaidôben állást keres.
Telefon: 06 20 390 83 18
www.könyvhét.hu

Az „önrész” megszerzése
Gabnai Katalin nem „hiánypótló” könyvet írt. Ô több évtizede nevel
pótlás helyett csinálásra, és a csinálás élvezésére a színház kiterjedt jelentéskörében mozogva. Eddigi munkássága és ma már beszerezhetetlenné vált köteteinek kulcsszavai a drámajáték és a pedagógia, a színjátszás
sajátszerûségeinek átvezetése az esztétikai és mûnembeli mezôkrôl az
élet értékei által telített emberközti térbe. Azaz kevésbé emelkedetten:
megtanítani nemcsak gyerekkorúakat, de felnôttet is, mire figyeljen, ha
színházban van, s mire figyeljen önmagában is, miféle rezdülésre, miféle
átlényegülésre. És hogyan csinál az ember maga is színházat maga körül, figyelmet kérve a többiektôl, idôt és alkalmat a megmutatkozásra. A
nem kiválasztott elméleten alapuló, azaz nem akadémikusan teoretizált,
hanem fejlôdésében megragadott érzelmi-esztétikai nevelôdési folyamat
aprólékos, figyelmes, napi szinten is hasznosuló, szíves szavú, kedves határozottságú guide bookja tehát a méltó, szép kiállítású Színházas könyv.
Utánzás, játék, produkció elemi megnyilvánulásainak mintegy antropológiai tárgyalása után voltaképp kapunk egy részletes drámatörténetet,
párhuzamosan a történeti játékhagyomány felidézésével.
Jó emlékezôtehetség, a mérték megtartása és a felejteni tudás kell az
ihletett lelkiállapot mellett az alkotáshoz. Ezt saját munkamódszerére is
idézhetné a szerzô , mikor a „görögöktôl kezdve” elkezdi bonyolítani a
párhuzamos történeteket. (Külön érdekessége e nagy beavató munkának, hogy bizonyos fejezetekrôl megmondja, hogy még vázlat, vagy
hogy külön kötetet érdemelne: ilyen például a korai magyar színházcsinálók története. A varázslás és a rítusok elôtörténetében azonban a magyar mondavilág is hangsúlyos szerepet kap, mutatván a színpadi játékok szerzôje Gabnait is, aki erôsen vonzódik az etnológia pszichoanalitikus megragadásához mindkét minôségében.)
Alapolvasmányokat ajánl, szakirodalmat és mûrészleteket idéz, tanári információkat összegez, és mesél. Hogy mi a duende, ki a mesterdalnok, hogyan rendezte meg Wyspianski a Hamletet. A viszonylagos idôrendet némelykor fel is dúlja a sokféle „ráértés”, az asszociációs mezô
rendkívüli szélességû köre, mellyel még inkább felkészít a saját találkozásra egy-egy olvasandó vagy megnézendô darabbal. Ötletek tárházát
kínálja a figyelemfelkeltésre. A drámafordítástól a szöveggondozásig, a
csönd szerepétôl a rendelkezô próba mibenlétéig mutatja be, mi minden történhetik meg a színházhoz kapcsolt tevékenységekben. Mindezt elôzékenyen, szórakoztatóan, szinte a múlt évadig visszamenô frissességû kortársi példákon és forrásokon keresztül. Mint minden sokat
tudó ember, nyilvánvalóan a pedagógiai segédlet technikai szabályaitól megszabadulva Gabnai csapongóbb, egyszersmind összegzôbb
jellegû és személyes hangú kötetet
tervezett. Így kerülhetett a Gyakorlati
kalandok kezdete c. nagy fejezet is e
munkába, mely egyfajta szövegajánlás dúdolókból, bájolókból, mondókákból, majd a „játsszuk el!” élményét ajándékozó helyzetgyakorlatokból. Kiváló bevezetôt írt munkájához a szerzô, gyakorlatilag recenzióba átírható pontosságút. Minden
szavát be is teljesíti, szülônek, tanárnak, iskolásnak, „nézômûvészeti fôiskolai hallgatónak”, azaz színházbarátnak is „nagyon nagy kedvet csiGabnai Katalin
nál”, megkívántatja az egy-egy mûSZÍNHÁZAS KÖNYV
vel, másik könyvvel, alkotóval, az élHelikon Kiadó
ménnyel való találkozást.

könyvrôl

400 oldal, 3990 Ft

b. k.

215

panoráma
A fogadalom
A történetmesélés fontos lelki
táplálék, a felnövekvô generációknak kiváltképp. De nem mindegy, mirôl mesélünk és hogyan.
„A mese nem minden, ami egy
gyerek hasznára válhat. Ám
egyebünk sincsen” – fogalmazta
meg hitvallását Gianni Rodari, a
20. századi olasz gyerekirodalom legkiemelkedôbb alakja, aki
mûvei középpontjába mindig a
gyermeki fantázia és kreativitás
korlátlan szabadságát állította.
Bruck András ért a gyermeki lélekhez, van fantáziája, kreativitása, és remekül ír.
A fogadalom címû regényének
fôhôse Tom Lester 13 éves, és
majdnem olyan, mint a többi
gyerek. De csak majdnem. Mert
ôt köti egy fogadalom: meg kell
találnia eltûnt öccsét. Rájön,
hogy testvérét egy titokzatos
idegen, egy láthatatlan, nem
evilági lény rabolta el. Csakhogy
senki nem hisz neki, még a szülei és a legjobb barátja sem... A
kötet a könyvesboltokban Sherlock Holmes és Winnettou közé
került a polcra. Eltalálták! Nyomozás, kaland van benne bô-

Varázsmesék
nyomában
Kármán József Fannija közeli
rokona a Grimm testvérek
meséjébôl ismert Hamupipôkének, míg Petôfi Sándor János vitéze mûfaji tekintetben
kevésbé követi a varázsmesék,
parasztmesék egyenes vonalú
szerkezetét, ahogy az eddigi
értelmezôk feltételezték – állítja új tanulmánykötetében
Hermann Zoltán.
Vlagyimir Jakovlevics Propp
A mese morfológiája és A varázsmese történeti gyökerei c.
kötetei – ez utóbbinak magyar
nyelvû közreadásában Hermann Zoltán maga is részt
vett – nyomán értelmezi újra
és át a magyar romantika
nagyjainak mûveit. Munkája
nagymértékben támaszkodik
az orosz kutató eredményeire,
könyvének elsô egységében
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ven, de annál sokkal több is.
Problémaérzékenység, humánum, humor, remek karakterek,
izgalmas dramaturgia – egyszóval minden a helyén van benne.
Úgy gondolom, ez a gyerekkönyv utat nyithat az igényes
felnôttirodalom felé.
Bruck András magyar-angol
szakos bölcsész, újságíró. Néhány évvel a rendszerváltás elôtt
New Yorkban élt, majd a kilencvenes években Washingtonba
költözött és az Amerika Hangja
munkatársa lett. Elsô regényét,
New Yorkba zárva címmel 1996ban a Magvetô kiadó adta ki. Új
regényét filmforgatókönyvként
kezdte írni még Amerikában, ebbôl a történetbôl nôtt ki kétrészesre tervezett könyve.
A kritikák említik a Tom
Sawyert, az Emil és a detektíveket, a Harry Pottert meg azt is,
hogy a kiskamasz korosztály
mennyire ki van éhezve az izgalmas sztorira. Ebben a mûben
azonban a mystery, a sci-fi, a
thriller elemeit alkalmazva a csodák a valóságban következnek
be. A jó sztorival együtt a gyerekeknek aligha adhatnánk jobb
útravalót, mint hogy megtanít-

juk, hogyan viszonyuljanak a valósághoz, a mindennapi konfliktusokhoz, és hogy felvértezzük
ôket a megküzdés képességével;
ehhez mintákat, eligazítást a nevelôk példáján kívül olvasmányaikból nyerhetnek. Bruck András
regénye amellett, hogy jó, okos
és intelligens is: mit kezdjünk az
érzelmeinkkel, miként kezeljük
az indulatokat, hogyan viszonyuljunk embertársainkhoz, az
ismeretlen, idegen jelenségekhez – és mindezeket hogyan fogalmazzuk meg? A remek dialógusokból sokat tanulhatnak a
gyerekek – gondolkodni, beszélni, viselkedni – és ez egyáltalán
nem mellékes.
Nagy élmény, ha egy kis közösség együtt tud mûködni. A regény hôsei éppen azt élik meg,
hogy a szülôkrôl leválva, önállóan hogyan képesek megtalálni
önmagukban a bizalmat. Hiteles
emberi kapcsolatok, kortárs csoport, különbözô generációk,
meg egy szörny: ennyi kalandba
belemerülni még felnôttként is
élvezet. Jól szórakozunk, közben
pedig bepillantást nyerhetünk az
emberi psziché mûködésébe, sôt
mi több, a titokzatos idegen lel-

kébe is, aki „emberi” hozzáállást tanúsít, kiderül, hogy neki is
vannak érzelmei, belekeveredik
a lélek útvesztôibe. Nem lepôdnék meg, ha nyerne valami rangos gyermekirodalmi díjat ez a
könyv. És szívesen beülnék a
moziba, ha megfilmesítenék
Tom, Cosmi és Miranda kalandjait. Kíváncsian várom a regény
beígért folytatását!
Sz. D.

bemutatja ezeket a forrásokat,
majd alkalmazza archaikus

vagy annak vélt népi varázsmesék elemzésekor, végül eljut a romantika kiemelkedô
meseírója, Hans Christian Andersen Az útitárs címû meséjének elemzéséig, miközben
folyamatosan keresi a népmese és az irodalmi mesék kánonbéli helyét. Ez utóbbi
problematikusságát jól példázza a varázsmesei szüzsét
követô Tóbit könyvének története, mely kezdetben része
volt a protestáns Bibliának,
majd késôbb kikerült onnan.
A második nagy egységben a
mûvelt nagyközönség számára ismert magyar színmûveket, elbeszélô költeményeket,
regényeket vizsgál, és azok
egészen új, sokszor meglepô
értelmezését adja. A mûvekben a proppi mesemorfológia
nyomán a varázsmese harmincegyféle funkciója közül jó
párat azonosít, vagy épp hiányukkal bizonyítja be az adott

mûrôl, hogy annak gyökerei –
mint Petôfi János vitéze esetében – kevésbé népmesei eredetûek, mint ahogy azt mindeddig gondoltuk. A kötetet
olvasva nemcsak Kármán levélregényérôl és Petôfi elbeszélô költeményérôl tudhatunk meg számos újdonságot,
hanem Arany János Rózsa és
Ibolyájáról, Jókai Mór Cigánybárójáról, Csokonai Vitéz Mihály Tempefôijérôl vagy Vörösmarty Mihály Csongor és
Tündéjérôl.
Hermann Zoltán felvetései
megfontolandóak, könyve a
XIX. század irodalmával foglalkozó irodalomtörténészek
számára megkerülhetetlen
gondolatokat tartalmaz. Forgatása a Propp téziseit ismerô
olvasóknak nem jelenthet nehézséget, de a mese, mesekutatás iránt érdeklôdök is haszonnal lapozhatják.
Hományi Péter

Hermann Zoltán
VARÁZS/SZER/TÁR
Varázsmesei kánonok
a régiségben és a
romantikában
L'Harmattan Kiadó
268 oldal, 2600 Ft

Bruck András
A FOGADALOM
XXI. Század Kiadó
366 oldal, 2900 Ft

www.könyvhét.hu

panoráma
Az ôsember
és a fitness
Manapság újra felfezezzük az
ôsembert. Aki állítólag sokkal
tovább élt és sokkal fittebb volt,
mint ahogy azt mi annak idején
tanultuk. A legújabb antropológiai kutatások ezt látszanak bizonyítani. A paleolit ember, aki
kizárólag húson, bogyókon,
magvakon és gyümölcsön élt, a
kutatások szerint jóval egészségesebb volt, mint a késôbbi,
földmûvelô ember, aki a gabonaféléket és a tejet is bevonta a
táplálkozásába. Persze a táplálkozásszakértôk épp az ellenkezôjét állítják. Mindenesetre a paleolit ember újrafelfedezése a
paleolit táplálkozás újrafelfedezésével is járt. Ennek a divatirányzatnak számos guruja van:
akad, aki paleolit étrend alatt a
húst, növényeket, tojást és magvakat érti, de akad olyan is, aki a
nyers húst reklámozza. Abban
egységesek, hogy elvetik a vegetarianizmust. A gabonaevést
éppúgy a „Sátán mûvének”
tartják, mint a vegák a húsevést.

Bárcsak tudtam
volna…
Egy házasságra készülô fiatal
pár sok mindent végiggondol:
meghívó, gyûrû, csokor, vendégek, lakoma, limuzin, nászút
és még ki tudja, mi mindenre
kell figyelni, hogy a nagy nap
tényleg emlékezetes maradjon… Ám az elsô nap eufóriáját, a mézeshetek önfeledten
boldog pillanatait hamarosan a
szürke hétköznapok váltják fel,
és ha nincsenek közös koncepcióval felvértezve a közös életre, az egymásért élés helyébe
az egymás mellett élés kerül.
De vajon törvényszerû-e az,
hogy ami egykor élettel telinek
tûnt, elhervadjon? Meg lehet-e
elôzni a házastársi kapcsolat kiüresedését?
Gary Chapman számos magyar nyelven is olvasható kapcsolatgyógyító könyv szerzôje
ezúttal a házasság elôtti tervez-
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Lehet választani, kinek mi a
szimpatikusabb. Robb Wolf a
mérsékeltebb irányzathoz tartozik. Sportember, edzô és tudós,
akinek jegyzett edzôterme van
az USÁ-ban és számos sportoló
lett híve az általa hirdetett paleolit táplálkozáskultúrának. Pon-

tosabban a táplálkozás és a testmozgás kombinációjának. Az ô
személyes története abból indul
ki, hogy sokáig vegetáriánus
volt, de betegségei egyre szaporodtak. Felnôtt korában kiderült,
hogy családjában többen lisztérzékenységben szenvednek, így
érthetô, ha a gabonafélék nem
jöttek be nekik. Wolf tudományos eredményekkel igyekszik
bizonyítani, hogy a gabonafélék
az autoimmun betegségek, a
rák és sok más betegség okozói,
hogy gyulladást okoznak a szervezetben. Elemzi a fehérjék,
szénhidrátok és zsírok bejuttatásának helyes arányait a szervezetbe, foglalkozik a hormonokkal, például a kortizollal és az alváshiánnyal, vagy a stresszel. Elgondolkoztató vélemény, hogy
Amerikában az állam számos, az
egészségre ártalmas termék termelését nem állítja le (pl. kukoricaszirup), inkább a gyógyszeripart támogatja, amely sok mellékhatással rendelkezô gyógyszereket dob a piacra. Szerinte
inkább az egészséges életmódot
kéne támogatniuk. Az általa hirdetett helyes étrend sovány hús-

getés idôszakához ad praktikus
szempontokat. A 12 dolog,
amit jó lett volna tudnom az
esküvôm elôtt címû könyvecskében tucatnyi szemszögbôl világítja meg a hazásságot.
Chapman korábbi munkásságának alapvetései (például az
öt szeretetnyelv) mind-mind
megtalálhatóak itt is, ám a
szerzô rajongói nemcsak az elvek miatt, hanem a bensôséges
hangon elmondott, sokszor
személyes történetekért is szeretik az amerikai kapcsolat-tanácsadó könyveit. Chapmannél
fontos, hogy úgy tanít, hogy
közben kérdez is, nem ô mondja meg a megoldást, csupán témákat vet fel, és azt kéri a közös életre készülôktôl, hogy
ôszintén beszéljék át ezeket. A
beszélgetés eredményeként
még az is kiderülhet, hogy sokkal közelebb áll egymáshoz a
gondolkodásuk, mint azt korábban hitték. Persze az ellenkezôjére is fény derülhet, ekkor

viszont érdemes arról elgondolkodni, hogy muszáj-e összekötni az életüket, tudva, hogy a
szerelmek átlagos élethossza
mindössze két év.
Az érzelmi kapcsolódási pontok átgondolása mellett földhözragadtabb területek vizsgálatát is felveti a szerzô, hiszen a
házasok nem légüres térben éldegélnek, van múltjuk, kialakult
személyiségük, családjuk, megrögzött szokásaik, és ennek
minden jellemzôjét – kevesen
vannak ezzel tisztában – magukkal hozzák a házasságba is.
Fontos, hogy megismerjék egymás gondolatait, miként vélekednek a pénzrôl, milyen karrierterveik vannak, mit gondolnak a szexualitás szerepérôl. Az
átgondolást segíti a fejezetek
végén, illetve a könyv függelékében található kérdéssor. Érdemes komolyan venni ezt a
szellemi-lelki ráhangolódási lehetôséget, mielôtt kimondanánk a boldogító igent, mert

Robb Wolf
PALEOLIT MEGOLDÁS
Az ôsi emberi étrend
Scolar Kiadó
336 oldal, 3250 Ft

ból (kizárólag fûvel táplált állatokból), a tenger gyümölcseibôl,
olajos magvakból, szezonális
zöldségekbôl és gyümölcsökbôl
áll. 30 napos étrendet ajánl, receptekkel, melyek bizonyosan
meghozzák a várva várt fogyást,
hiszen a gabonaféléket teljesen
mellôzik. Igaz, jópár itthon nehezen beszerezhetô ételféleség
van köztük. Nemcsak szigorú étrendet, de rendszeres testmozgási programot is ajánl, kezdôk
részére szóló edzéstervvel. Bizonyos étrendkiegészítôket megenged, de dohányt, alkoholt, kávét és más élvezeti szereket
nem. A paleolit étkezés bármennyire szimpatikus is valakinek, hosszú távú jövôje kérdéses, mivel a legújabb kutatások
azt is kimutatták, hogy az egyik
legnagyobb környezetszennyezést épp a húsáért tenyésztett
állatok tartása okozza (a kérôdzôk által kibocsájtott gázok és
gôzök), és egyre többen mondják azt is, hogy néhány évtizeden belül nem lesz elegendô terület a föld népességének hússal
való ellátására.
Sz. Zs.

Gary Chapman
12 DOLOG, AMIT JÓ
LETT VOLNA TUDNOM
AZ ESKÜVÔM ELÔTT
Harmat Kiadó
148 oldal, 2500 Ft

késôbb már csak a hiábavaló
sóhajtozás marad: bárcsak
mindezt elôre tudtam volna…
Pompor Zoltán
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panoráma
A regény címe:
Magyar
Ibrahim Müteferrika, a kolozsvári mûvelt protestáns fiatalemberbôl muzulmánná lett híres sztambuli tisztviselô és az
elsô konstantinápolyi nyomda
megalapítója, a törökországi
emigrációban élô magyar fejedelem, Rákóczi tolmácsa. Az ô
kalandos életérôl szól ez a
négyszáz oldalas történelmi
regény. De nem csak. A mû
két idôsíkon játszódik, megjelenik benne a 17. század vége,
a 18. század elsô fele, illetve
játszódik a modern korban,
2004-ben. A múltbeli eseményekrôl a magát kolozsvári
születésûnek valló, iszlám hitre
áttért, nyomdaalapító személy
ír, mindvégig többes számban,
mivel elmondása alapján van
egy ikertestvére… ám valójában ez egy írói fogás, ami vonatkozhat a Kelet-Nyugat kettôsségére, a kettôs éntudatra
vagy egy mindmáig létezô modern jelenségre, a kettôs identitásra.
Történelem, egzotikum, kaland és mese – mindez egybeszôve a jelennel, mégpedig egy
nem kevésbé izgalmas szál se-

gítségével: Müteferrika történelmi naplóját Moszkvában
egy antikváriusnál szinte véletlenül vásárolja meg valaki, és
nem is sejti, mekkora kincsre
bukkant! A modern kori részekben egy magyar nô, egy
egyetemi tanár, bizonyos Kovács Onella és egy török úriember, Hayyam azt próbálják
meg kideríteni, hogy a kézirat
szerzôje megegyezik-e a bizonyos Ibrahim Müteferrikával,
aki megalapította az elsô
nyomdát az Oszmán Birodalomban. Budapesten és Isztambulban folyik a lázas kutatómunka, közösen dolgoznak
a részben magyarul, részben
törökül íródott szövegen. Ellátogatnak Kolozsvárra az unitáriusokhoz is, hogy kiderítsék az
igazságot. Regényében rengeteg történelmi személyiséget
vonultat fel az írónô: XII. Károly svéd király, III. Ahmed
szultán, Szavoyai Jenô herceg,
Mikes Kelemen, Bercsényi Miklós, Rákóczi Ferenc és fia
György, Van Mour holland festô, Levni oszmán miniatúrafestô, Zrínyi Ilona, Thököly Imre...
Mivel a fôszereplô bejáratos
volt a szultáni udvarba, megismerhetjük közelebbrôl a miniatúrafestô-mûhelyeket,
az

oroszlánketrecet, valamint a
XVIII. századi Isztambul lüktetését; a gyakran pusztító tûzvészekkel, miközben pezseg a
diplomáciai élet: olasz, francia,
brit követek jönnek-mennek az
oszmán fôvárosban. A regény
fôhôse lépten-nyomon összeveti a keleti-nyugati kultúrát,
és ô maga is megosztott, mivel
eredetileg kolozsvári születésû,
de késôbb felveszi az iszlám hitet és eljár a kerengô dervisekhez. A történetet még sok érdekes és titokzatos kép gazdagítja, megtudhatjuk például,
milyen a szabadkômûvesek beavatási szertartása, a kerengô
dervisek rituális tánca. A
könyvben mindvégig együtt
van jelen Kelet és Nyugat,
Ázsia és Európa.
A Magyar címû könyv a magyar olvasóknak számos vonása miatt lehet érdekes. Itt van
mindjárt az Ibrahim név, – maga is mítosz –, amely az Ábrahám arab-török változata, jelentése: minden népek atyja.
Van is egy pár Ibrahimunk, például a nagyvezír, aki a híres kôszegi ostromot vezette 1532ben, és óriási fölénye ellenére
alulmaradt Jurisics maroknyi
várvédôivel szemben, így nem
tudta Bécset sem bevenni.

harcostól elvárnak, hogy elismert, megbecsült vezetôje lehessen népének. Itt most is-

mertetésükre azért
sem kerül sor, mert
hosszú volna elôadni, de mert ezzel a
könyv „nagy poénját” lelôném.
A törzs múltjához
tartozik például a
sziúkkal és sájenekkel vívott Little
Bighorn-i
csata,
amelyben a szerzô
nagyapja Custer
kapitány indián felderítôinek egyike
volt. Megtudjuk,
hogyan kerültek a
síksági Varjú indiánok arra a területre, ahol ma a rezervátumuk
van
(Pryor-hegység, Montana),
és ott hogyan éltek-élnek.
Szól Joseph Medicine Crow a

Gyógyító Varjú
visszaemlékezik
Gyerekkorunk olvasmányélményei után, felnôtt fejjel romantika helyett inkább hiteles
tanulmányokra, a valóság tudományos, de legalábbis dokumentarista bemutatására
vágytunk az indiánokat illetôen. Ezen igényünknek felel
meg a történész-krónikás
visszaemlékezése, illetve kutatómunkájának foglalatát kínáló könyvecskéje is. A régmúltról már neki is archívumban
kellett adatokat szereznie. Az
1913-ban született Gyógyító
Varjú emellett hosszú életének elsô felét meséli el – 90
évesen. A bevezetôbôl megtudhatjuk, mi az a négy dicsô
tett, amit a törzshöz tartozó
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Solmaz Kamuran
MAGYAR
Az elsô török nyomda
magyar megalapítójának
kalandos élete
Fordította: Sipos Kata
NapKút kiadó 2990 Ft

Majd Ibrahim Pecsevi, pécsi
származású oszmán történész
és krónikás, a kávéházak és Zrínyi kirohanásának elsô hiteles
leírója. Végül, de nem utolsó
sorban, itt van Ibrahim Müteferrika, akinek életérôl máris elolvashatunk egy izgalmas,
négyszáz oldalas regényt.
Szepesi Dóra

családjáról, az iskoláséveirôl,
a fehérekkel való gyerekkori
és késôbbi kapcsolatáról.
1938-ban sikeresen lediplomázott, így lett az elsô fôiskolát végzett ember a törzsében. Pár év múlva pedig
behívták katonának, és Németországba került…
A könyv rövid fejezetei hiteles, egyben sajátos képet adnak az indiánoknak az amerikai társadalomban elfoglalt
helyérôl, szerepérôl.
Cs. A.

Joseph Medicine Crow
EGY TÖRZSFÔNÖK
DICSÔ TETTEI
Fordította: Hegedûs János
Kairosz Kiadó
104 oldal, 1800 Ft

www.könyvhét.hu

panoráma
Rükvercben élni
Kerékgyártó István neve a
legtöbb olvasóban az író regényhôse, Trüffel Milán figuráját hívja elô, a tabáni kalandorét, aki afféle utazó szélhámosként bejárja a századfordulós Monarchia területét.
A Trüffel-regényhez képest
a Könyvhétre megjelent Rükverc címû prózakötet óriási
fordulatot jelent Kerékgyártó
eddigi életmûvében, és a
könnyed szószátyársággal is
eljátszadozó történetmesélést
egy megdöbbentô mélységeket bejáró, letisztult, szófukar
és pontos mondatokból építkezô próza váltja fel.
A Rükvercet bizonyosan
prognosztizálhatjuk a jelen
magyar prózatermés egyik
meghatározó kötetének, és
nemcsak azért, mert „mélyszocio” realizmusa párhuzamosan képes életre kelteni
mind a rendszerváltás idôszaka, mind napjaink társadalmi
nihiljét, de ezt ráadásul olyan
hibátlan arányérzékkel teszi,
hogy a mû gyakorlatilag egy
szuszra olvastatja magát.
A hajléktalanná váló Vidra
Zsolt néhol krimiszerû törté-

Szavakba zárt
erdélyi múlt
Az Erdélyi magyar szótörténeti
tár múltunk tudományos igényû, monumentális forráskiadványa. Szabó T. Attila, a legkiválóbb erdélyi nyelvész kezdeményezésére és hatékony munkája nyomán 1975-tôl fogva
lassacskán utolsó (14. vagy 15.)
kötete is megjelenik. E szókincstárba foglaltakat varázsolta eleven panorámává Hajdu
Endre, a Soproni Egyetem nyugalmazott tanára, a pár éve
könyvsiker – szintén a Tinta
Könyvkiadónál megjelent –
Szómúzeum összeállítója.
Hajdu a geometria oktatójának fölényével válogatott
négy évszázad mûvelôdéstörténeti emlékeibôl. Jó pedagógushoz illôen a nyelv-

www.könyvhét.hu

nete, ahogy a – szintén remekül eltalált – cím is utal rá,
visszafelé épül fel e könyvben. De nemcsak a fordított
kronológia által, hanem az
író mintegy életút-dekonstrukciót végrehajtva rajzolja
meg azt a folyamatot, ahogy
egy már a fogantatása pillanatában az élet és a halál
kockajátékának kitett sors

történeti szótárba zárt adatokat, példamondatokat témakörök szerinti olvasmánnyá rendezte, s a szövegrészletekkel
mintegy
megelevenítette a múltat.
Erdély történetének aranykoráról, a Tündérországról
nem elsôsorban a hadi sikerek
számolnak be, bár Hajdu hét
oldalon is a katonaság szavait
mutatja be (211–218. lap). A
fejedelemség jólétét a céhes
élet (73–80. lap) és a vallás,
pontosabban a vallások gyakorlása (382–391. lap) jelzi. A
boldog, békés hétköznapok
sokszínûségérôl például az
„étel-ital” (119–124. lap) és a
„ruházat” (286–297. lap) szócikkek számolnak be. A szerkesztô illô arányérzékkel a korabeli szexualitás bemutatásának is teret szentelt, több szócikket is biztosított neki.

megindul a maga
pusztulásra ítélt
útján. Az önállóan is mûködô novellákból felépülô regény szerkezete
bezáruló
kört
alkot,
amelynek végsô
pillanata (s egyben
kezdete),
szentimentalizmus
nélkül
mondhatjuk, torokszorító. Bár a
kötet
„hôse”
mindvégig Vidra,
valójában csupán
mellékszereplôje
a maga történeteinek – annak a
sodródó figurának a megtestesítôje ô, aki csak
asszisztál az élete alakulásához, akivel megtörténnek a
dolgok, és tökéletes bábunak
bizonyul mások törtetô, kegyetlen vagy mélyen közönyös játszmáihoz. Hogy mi
teszi mégis tragikus hôssé,
nem balekká Vidra Zsoltot? A
sorsszerûség, és a csúffal
mindig párhuzamosan megjelenô szépség. Ezt formálja

meg annyira eltaláltan Kerékgyártó, aki a Rükverc minden történetével egyúttal át
is lépi a realizmus határait.
Hatalmas élet- és élményanyagról árulkodnak e regény
egyes novellaepizódjai; ahol
kell, ott kendôzetlen, kíméletlenül nyers naturalizmussal
ábrázolva. Az a fajta hitelesség ez, amit „nem lehet kitalálni”, kevés lenne hozzá
minden fantázia. Kerékgyártó
István Csáth, Kosztolányi,
Sarkadi Imre novellahagyományát folytatja méltó módon, ugyanakkor bekapcsolódik a kortárs magyar dráma
Háy-, Egressy-, Parti Nagy-féle vérkörébe is: némelyik történet szinte önálló színdarabként mûködik. Ez utóbbira
már a színházi szakma is ráérzett: a Rükverc dramatizált
változatából várhatóan ôsszel
színházi bemutató lesz.
L. E.

A válogatás azonban távolról sem idéz idillt: a véres tör-

ténelem is feltárul bene, a török, tatár, német hadak dúlása, éhínségek, járványok, bûnök és büntetések, kínzások,
boszorkányság, alkímia.
Megindító a találkozás a régi
idôk erdélyi emberével, aki
vallásos áhitattal, bizonyos értelemben naivan, sôt hiszékenyen, ám olykor az embertelenséggel határos szigorral
rendezte dolgait, nevelte
gyermekét, bánt az állatokkal.
Ennek az archaikus embernek
a viszonya istenéhez is más,
ôsibb volt.
A Szótörténeti tár betûtengerébôl készített mûvelôdéstörténeti antológia a laikusok
számára is hasznos mû, amely
a fogékony olvasót elvezetheti a nyelvészet és történelem
behatóbb, szakszerûbb megismerése irányába.
K. S. A.

Hajdu Endre
ANTHOLOGIA
HUNGARICA
A régi világ tüköre
Tinta Könyvkiadó
440 oldal, 4990 Ft

Kerékgyártó István
RÜKVERC
Kalligram Könyvkiadó
182 oldal, 2500 Ft
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Ad Astra Kiadó
1041 BP., BERZEVICZY G. U. 21.
T: 445 1344. F: 445 1346
www.adastrakiado.hu

HARGITTAI ISTVÁN:
AMBÍCIÓ ÉS KÍVÁNCSISÁG
avagy mi hajtja a tudományos
felfedezôket

Lavie Tidhar: OSZAMA
Egy globális terrorizmustól mentes
világban a magánnyomozó Joe-t titokzatos nô béreli fel, hogy felkutasson egy rejtélyes írót, akinek ponyvaregényeiben a hôs Oszama bin
Laden, az igazságosztó…
Joe-t hajszája az író után Ázsia eldugott zugaiból Párizsba és Londonba viszi, és ahogy a rejtély egyre sûrûsödik körülötte, egyetlen kérdés van csupán, amelyet nem
mer feltenni: valójában kicsoda ô maga, és a regényekbôl mennyi a
kitaláció? Ismeretlen üldözôkkel a nyomában Joe identitása lassan
széthullik, ahogyan felfedezi a világát kísértô menekülteket. Honnan
érkeztek és mit akarnak? Joe tudja, hogyan kell véget érnie a történetnek, de még ô sincs felkészülve az igazságra, sem pedig a döntésre, amelyet végül meg kell hoznia.
Tidhar a szeptember 11-e utáni globális tudatalattit „megcsapolva” vegyíti a film noir, a dokumentumpróza, az alternatív történelem és a thriller elemeit, hogy a mai idôk nyugtalanító, ugyanakkor
lenyûgözô korrajzát alkossa meg.
(X)
„Philip K. Dick legjobb paranoiás alternatív történelmi regényeihez
mérhetô. Gyönyörûen megírt és tagadhatatlanul hatásos írás.”
(The Financial Times)
352 oldal, 2790 Ft

A neves szerzô tizenöt jelentôs felfedezés mozgatórugóit elemzi olvasmányos új könyvében, amely tudományos elôképzettség nélkül is
nagy élvezetet nyújt olvasójának,
de amelyet a szaktudományok mûvelôi is haszonnal forgathatnak. A
szerzô tizenhárom esetben személyes kapcsolatban volt a könyvben
szereplô Nobel-díjas, vagy hasonló
tudományos rangú felfedezôkkel.
A könyv mindegyik fôhôsérôl elmondható, hogy megvolt benne az ambíció és a kíváncsiság, de emellett mindegyik rendelkezett még legalább
egy, a pályája alakulását döntôen befolyásoló tulajdonsággal is. A kettôs spirál társfelfedezôje, James Watson különösen sikerorientált volt,
de a szerkezetkutatás lehetôségeire vonatkozó tájékozatlansága is
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kezdeményezze a DNS szerkezetének
meghatározását. A 20. század egyik legnagyobb kémikusa, Linus Pauling döntô felfedezést tett a fehérjék szerkezetére vonatkozóan, és sikerében nagy szerepe volt versenyszellemének. Gertrude Elion családtagjai olyan betegségekben haltak meg, amelyek nem sokkal késôbb gyógyíthatók lettek. Elion egész pályáját a gyógyszerkutatásnak szentelte.
Ezek a példák emberközelségbe hozzák a felfedezôket, az olvasó
szinte szórakoztató módon tájékozódhat olyan felfedezésekrôl,
amelyek modern életünk mindennapjait is befolyásolják.
(X)
B/5, Kötve, 332 oldal, 3800 Ft

Akadémiai Kiadó
1117 Bp., Prielle K. u. 19.
T: 464 8200
ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu

Balassi Kiadó
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 33.
Tel. 483 0750. Fax: 266 8343
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu

Küllôs Imola:
KÖZKÉZEN, KÖZSZÁJON,
KÖZTUDATBAN
Válogatott folklorisztikai
tanulmányok

HIEDELEMSZÖVEGEK
Szerkesztette Pócs Éva
A magyar folklór szövegvilága 1.

A szövegfolklorista Küllôs Imola a
szájhagyományozó népköltészet
és a populáris kultúra bonyolult
összefüggéseivel és egymásra hatásával foglalkozik. Tanulmányaiban
a kéziratos és nyomtatott forrásokból feltárt 18–19. századi népszerû közköltészet egy-egy jellegzetes mûfaját, a népdalok és balladák
szövegének történeti változásait, jelentését, funkcióját és stílusát
elemzi. Örökzöld folklorisztikai problémák és a magyar folklorisztikában eddig nem vizsgált témák, hagyományos és újszerû szempontok,
szövegelemzési módszerek, valamint színes és változatos példaanyag
teszi gondolkodásra késztetô, érdekes és információgazdag olvasmánnyá írásait. A kötetet mindazoknak ajánljuk, akiket a néprajztudomány közvetett forrásai, a mentalitástörténet, a szájhagyományozó folklór és a régi magyar költészet kérdései érdekelnek.
(X)
B/5, kötve, 496 oldal, 4990 Ft
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E kötettel indul új szöveggyûjtemény-sorozatunk, amely elsôsorban a
néphit, népi vallás, vallásos folklór szöveganyagát hivatott közreadni, részint a folklorisztika hagyományos kategóriarendszerében, mûfaji beosztásában, részint az aktuális kutatások új kategóriáinak megfelelôen. Párhuzamosan készült a még sajtó alá rendezés alatt álló magyar néphit enciklopédiaszerû összefoglalásával, amelynek mintegy példatárául, illusztrációjául kíván szolgálni. A közölt hiedelemelbeszélések a folklór, illetve
hiedelmek gyûjtésének intenzív megindulásától napjainkig tartó mintegy
száznegyven éves idôszak szövegeit képviselik az ország és a határainkon
kívüli magyarság minden térségébôl. A kötet a hatalmas gyûjtött anyagból nem a teljes magyar néphitet, hanem annak egy kiválasztott szeletét
reprezentálja: a hiedelemlények vagy mitikus lények gazdag és színes világát kívánja minél teljesebben, minél több színárnyalatában bemutatni.
Könyvünket a folklorisztika, antropológia, mûvelôdéstörténet és más rokon tudományágak mûvelôin kívül szívesen ajánljuk a magyar kultúra
múltja iránt érdeklôdô szélesebb olvasóközönségnek is.
(X)
B/5, 716 oldal, papírtábla, ISBN 978-963-506-880-7, 5300 Ft

www.könyvhét.hu

x úr a kh-ban
Theophülaktosz
Szimokattész:
VILÁGTÖRTÉNELEM
A Magyar Ôstörténeti
Könyvtár sorozatban
A 7. század elsô felében
élt, egyiptomi születésû bizánci szerzô, Theophülaktosz Szimokattész Világtörténelem címû mûve a
Maurikiosz császár kori
(582–602) Bizánci Birodalom történetének fô forrása, a bizánci–perzsa háború (572–591) eseményeinek bemutatása kapcsán
pedig a Szászánida Perzsia
belsô viszonyainak is egyik legfontosabb kútfôje. A magyar olvasóközönség számára azonban elsôsorban azért rendkívül érdekes és
értékes a mû, mert a Kárpát-medence és a kelet-európai sztyeppe
népeinek, elsôsorban az avaroknak a históriája tárul fel tudósításai
nyomán, sôt egy részletében, az ún. szkíta exkurzusban páratlanul
információgazdag és hiteles tájékoztatást kapunk a belsô-ázsiai Türk
Birodalomról, sôt Kínáról is. A görög nyelvû történeti mû fordítását
és a magyarázó jegyzeteket az avar történelem forrásait több évtizede kutató Olajos Teréz készítette.
(X)
B/5, 368 oldal, térképpel, kartonált, ISBN 978-963-506-874-6, 3600 Ft

Hibernia Kiadó
Telefon: 1 422 0306
E-mail: info@hibernia.hu
www.hibernia.hu

Kassák Könyv- és Lapkiadó
Tel: 06 28 503 450
www.kassakkiado.hu
kassakkiado@kassakkiado.hu
BÖLCSEK MESÉI
AZ IGAZ ÚT KÖNYVE
Tanító mesék Tatiosz, Kalimonasz,
Kleanthész, Kleobulosz, Mütilénéi Harisz,
Timón, Kung Fuce, Lao-ce, Mong-Dsi és
mások tollából.
Ford. szerk.: Vágó Gy. Zsuzsanna,
Angelisz Irini, Tôzsér Richárd
Bölcsességek Kincsestára sorozat 32. kötet
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 hosszabbrövidebb 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

KASSA ÚTIKÖNYV

LEGYEN VELED A NEVETÉS
DERÛS BÖLCSEK KÖNYVE
Ford. szerk.: György Edit
Bölcsességek Kincsestára sorozat 31.
kötet

A Hibernia Kiadó Utazzunk együtt!
útikönyvsorozatának legújabb darabját ajánljuk a kedves olvasó figyelmébe.
Kassa városáról magyarul közel harminc éve nem jelent meg átfogó útikönyv. A Felvidék legnagyobb városa
sikeresen átvészelte a rendszerváltás
és az önálló Szlovákia megalakulása
okozta nehézségeket. Fejlôdése fôként azoknak szembetûnô, akik még a szocializmus idején jártak itt
elôször. Szinte teljesen más városba érkeznek, melynek finoman és
ízlésesen felújított óvárosa könnyen rabul ejti az újonnan érkezô látogatót is. E régebben már sokszínû település napjainkra sikeresen
és nyitottan vált multikulturális várossá, ennek egyik elismeréseként
lesz a 2013-as év egyik európai kulturális fôvárosa.
Egy-egy nap sosem elég a város és a környék által felkínált lehetôségek felfedezésére. Látogasson el Kassára egy hosszú, ám de varázslatos hétvégére, ízlelje meg minden ízét, majd vigye hírül élményeit, ossza meg ôket ismerôseivel is.
Az útikönyv 96 oldalon 5 térképpel és 180 fényképpel segíti Kassa megismerését és a tájékozódást.
(X)
1580 Ft

„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
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Nagykönyv Kiadó
www.nagykonyvkiado.hu
Omar Neil Watson:
ÚJ VILÁGREND CSOPORT
Velünk vágtat a halál
Ma valahol a világban, maroknyi ember napról napra
több százmillió dollárt keres.
Már tízmilliárdjaik vannak, de
ez sem elég. Felosztották
maguk között a világot, övék
minden földrész. Iszonyatos
vagyonukért most hatalmat
vásárolnának; egy új világról
álmodnak. Ám tapasztalniuk
kell, hogy szándékukat még a sok pénzzel is nehéz megvalósítani,
mert a visszatartó sötét erôk, a régi rend hívei nem adják fel egykönnyen. Sokan meghalnak, mire a „kontinensek urai” akár csak
rész-gyôzelmet is aratnak. A regény az egész világon játszódik, szegények és szupergazdagok világára csodálkozhatunk rá. Döbbenetes a szupermodern technika, az emberi kitartás és a nemes cél ötvözése. Az olvasó minden lapon mennybe megy és lerántják a pokol mélységeibe. Dicstelen pusztulások, szörnyû halálok, fényes gyôzelmek és rokonszenves fôszereplôk… Aki kinyitja ezt a könyvet, készüljön rá: amíg be nem fejezte, nem fogja letenni!
(X)
408 oldal, 2990 Ft

Öko-völgy Alapítvány
www.okovolgy.hu
BESZÉLGETÉSEK
AZ ÖNELLÁTÁSRÓL
Szerkesztette: Kun András
Létezik hazánkban egy faluközösség, ahol maguknak termelik
meg az élelmiszert, saját malomban ôrlik a gabonát. Saját kútból
húzzák az ivóvizet, a szennyvizet
pedig nádgyökérteres tisztítóban
kezelik. A fahamuból mosás céljára hamulúgot készítenek.
Lehet ma így élni?
A válasz: igen.
A helyszín: Somogyvámos, Krisna-völgy.
Krisna-völgy ökofalu tapasztalatait rendkívül gyakorlat-orientáltan
foglalja össze a Beszélgetések az önellátásról címû könyv. Biogazdaságuk vezetôi tizenöt dialógusban adják át tudásuk legjavát, közel
két évtizedes tapasztalataikat. Haszonnal forgathatják a könyvet
mindazok, akik önellátó családi gazdaságot terveznek, vagy akár kisebb veteményes, kerti tó létrehozásán törik a fejüket.
„...amolyan letehetetlen olvasmány. Faltam a sorokat, vágytam
tudni, mit termelnek kertészetükben, hogyan tartósítják ételeiket,
hogyan teszik biztonságossá a kútvizet, mi az, amit nem tudnak elôállítani maguk és pénzért kell beszerezniük, hogyan mûködik egy
ilyen falu gazda(g)sága?” /Petrik Ida, a videkielet.hu alapítója/
(X)
240 oldal, 108 fotó, 2950 Ft
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Pro Pannonia Kiadó
7621 Pécs, Király u. 33.
T/F: 72 516 866
info@propannonia.hu
www.propannonia.hu
Dušan Šarotar:
BILIÁRD A DOBRAY SZÁLLÓBAN
A szlovén irodalom fiatal nemzedékéhez tartozó ismert író, dokumentumfilmek, forgatókönyvek, verseskötetek szerzôjének regénye. Szülôvárosa, Muraszombat nehéz idôszakát, a 2. világháború végnapjait idézi fel a könyv: a városból kivonulnak a német és magyar csapatok, felvillannak már a szovjetek torkolattüzei, Tito partizánjai is megjelennek a környéken. Ekkor tér
vissza Auschwitzból a szerzô nagyapja, akinek sorsában felidézôdik
a négyszáz muraszombati zsidó tragédiája.
Šarotar nemcsak történelmi dokumentumregényt ír az egykor virágzó polgárváros szlovén, magyar és zsidó közösségérôl, hanem
visszaadja a mindenkitôl elfeledett határszéli Muraszombat akkori
sajátos, nyomasztó légkörét is. Ennek megtestesítôje a bár és étterem, szálloda és kaszinó valamint bordély gyanánt egyaránt mûködô, ma is álló Dobray Szálló a város fôterén. Göncz László ugyanekkor játszódó, Kálvária címû regénye után feltör bennünk a felismerés: mennyire sokféleképpen éljük meg és látjuk a történelmet. A
2007-ben megjelent regényt Gállos Orsolya kiváló fordításában olvashatjuk.
(X)
A/5, 168 old., keménytáblás, 2000 Ft
Gállos Orsolya:
SZLOVÉNIAI VÁLTOZATOK
A szerzô a szerb, a horvát és a
szlovén irodalomnak értô tolmácsolója, a szlovéniai társadalmi,
mûvelôdési, irodalmi folyamatoknak és azok szereplôinek kiváló ismerôje, a velük történô
kapcsolatépítésnek lassan három
évtizede egyik legismertebb képviselôje. Könyve középpontjában
történelmi írások (a szlovén regionalitásról, a szlovén Katynról, a
„horvát tavaszról” és az új Európáról), íróportrék, interjúk (Edvar
Kocbekrôl, Lojze Kovačičról, Drago Jančarról, Miroslav Krležáról,
Vlado Gotovacról), irodalmi párhuzamok (Mátyás király a szlovén és
a magyar népmesékben, A Czilleiek csillagai a két népnél, Vörösmarty és Prešeren törekvése egy nemzeti eposz megalkotására), továbbá a szlovéniai rendszerváltás történéseinek személyes élményeken is nyugvó bemutatása állnak.
A Vilenica Irodalmi Fesztivál konzultánsa, a Ljubljanai Egyetem
egykori lektora végezetül szubjektív vallomással fejezi be könyvét:
szlovén családi felmenôirôl, a Ljubljanáig, Bécsig, Brassóig, Szarajevóig kiterjedô családról, a baranyai szülôföldrôl és a szlovéniai szülôházról, a két kultúráról, kettôs kötôdésérôl.
(X)
A/5, 280 old., 51 fotó, illusztráció, kartonált, 2690 Ft
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Scolar Kiadó
1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Tel.: 061 466 7648
scolar@scolar.hu
www.scolar.hu
Robert Williams:
LUKE ÉS JON
Az egyik legfrissebb bestseller
Angliából!
A 13 éves Luke próbál visszatalálni régi életéhez, melyet édesanyja halála teljesen felkavart. A
fiú az összezúzott családi lét darabjaiból próbálja összeragasztgatni a jövôt. Kapcsolata apjával
azonban tovább lazul, s úgy tûnik, megállíthatatlanul eltávolodnak
egymástól. Míg egy nap belép az életükbe egy ósdi ruhákba öltözött
fura kis madárijesztô: Jon…
A család összeomlását, majd újbóli felépülését a kamaszkor kihívásaival együtt bemutató regényben Williams teatralitástól mentesen,
óvatosan, érzékenyen és legfôképpen élvezetesen mesél. Sokrétûen
ábrázolja az „életet”, és természetes könnyedséggel ajánl megoldásokat a nem hétköznapi hétköznapokra.
A mû elsöprô sikert aratott Nagy-Britanniában, szerepel a gimnazistáknak ajánlott olvasmányok listáján. A kiadó e mûvel folytatja az olvasó ifjúság megnyerését, ahogy tette a Fiú, a Semmi és a Csikk megjelentetésével. A nagyszerû mû természetesen felnôtteknek is szól.
(X)
288 oldal, 2750 Ft

Joachim Masannek:
HONKY TONK KALÓZOK 1–2.
(Az ígéret földje, Az elfeledett nép)
Az új, kiskamaszoknak szóló sorozat két induló kötetében négy ifjú kalóz kalandjait
követhetjük nyomon a méltán népszerû
Vad focibanda szerzôjének tollából.
A szereplôk: Pokolkutyája Vili, ügyes csaló és zsebtolvaj, legjobb barátja, Jo, zseniális és jószívû feltaláló, Moses Kahiki,
vagyis a Nap Lovagja, ravasz szélhámos,
és Honky Tonk Hanna, aki egy lélegzetelállítóan szép és szeszélyes, messzi földön hírhedt kalózlány.
Az ígéret földje 1760-ba, Berlinbe repít.
Pokolkutyája Vili apró lopásokból tartja
fenn magát és barátját, Jót. Vilinek azonban van egy nagy álma: karib-tengeri kalózzá akar válni. Úgy tûnik, ez az álom
egy nap valóra válik, összejön a csapat…
Az elfelejtett nép címû kötetben
folytatódnak a kalandok: az ifjú kalózoknak sikerül megszökniük a gonosz Talleyrand báró és szövetségese elôl. Megszerezték a bûvös amulettet, amely révén megtalálhatják az elfelejtett népet és a kincsekkel kecsegtetô ígéret földjét. Ám nyomukban a báró …
A sorozatot a 7–14 éves korosztálynak ajánljuk.
(X)
224 oldal, 2690 Ft
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Gerlóczy Márton:
CHECK-IN
Azt mondják, idegenben jövünk
rá, kik is vagyunk valójában. Mélyen igaz ez az elismert, fiatal szerzô külföldön átélt kalandjaira. A
tôle megszokott ironikus éleslátással négy kontinens tíz országát
ismerteti meg az olvasóval: többek között Bangkokot, Tokiót,
Kingstont és nem utolsó sorban
Békéscsabát. Utazásai során nemcsak az ismeretlen és ismerôs tájakról, hanem legalább annyira
magáról és honfitársairól is izgalmas tapasztalatokra tesz szert.
„Abban a pillanatban, amint bizonyossá vált, hogy én, Márczy Lajos, a csóró magyar író Bora Borára utazom Mangalica társaságában, azonnal lementem a Reál ábécébe, és vettem egy sertésmájkrémet. A sertésmájkrémért 69 forintot fizettem, pontosan ugyanannyit, mint azok a magyarok, akik ugyanezzel a termékkel utaznak
kirándulni, piknikezni. […] Ez a sertésmájkrém jelentette számomra
az Európa szívében lüktetô magyarságot, ezek vagyunk mi, ezt viszem magammal, egy 69 forintos sertésmájkrémet, egy dobozba
zárt, kikövetkeztethetetlenül zavaros állagú, mesterségesen megváltoztatott és tartósított zsírvilágot.”
(X)
184 oldal, 2950 Ft

Trivium Kiadó
T: 248 1263
konyvek@triviumkiado.hu
www.triviumkiado.hu
Dominic O’Brien:
A SIKERES VIZSGÁZÁS TITKAI
a nyolcszoros memória-világbajnoktól

Ezt a könyvet azoknak ajánljuk, akik
szeretnének…
– hatékony memóriafejlesztô technikákat elsajátítani
– tanulási készségeikben fejlôdni és jobb vizsgateljesítményt nyújtani
– a gyorsolvasásban, jegyzetelésben és tanulásban hatékonnyá válni
– ötleteket kapni az egyes tantárgyak és az idegen nyelvek tanulásához
A fejezetek nagy része különleges memóriafejlesztési és tanulási
technikákra összpontosít a képi memóriától az asszociációs technikákon keresztül a láncmódszerig. Néhány fejezet pedig a tanulás
konkrét területeire koncentrál, bemutatva például az évszámok
megjegyzésének legkönnyebb módjait, vagy azt, hogyan készüljünk
egy prezentációra a leghatékonyabban.
Gyakorlati útmutató a sikeres tanuláshoz, és az eredményes vizsgázáshoz, melyekre már régóta vágyunk.
Dominic O’Brien hihetetlen emlékezô-tehetségérôl ismert. Las
Vegas-i kaszinókban bankot robbantott, ezért kitiltották. Nyolcszor
nyert memória-világbajnokságot, 1994-ben az Év Agyának, 1995ben pedig Memória Nagymesternek választották
Eddig megjelent kötete: Memóriafejlesztés
(X)
216 old., 2990 Ft
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Ildefonso Falcones: Fátima
(Részlet)
Tizenhárom éves volt, és egy Terque nevû faluból származott, az Alpujarras keleti részérôl. Hernando ezt Ugíjar felé tudta meg Fátimától. És nem, arról fogalma sem volt, hol lehet a férje. Humam apja
csatlakozott a monfikhoz, akik Vélez márki ellen indultak az Alpujarras nyugati lejtôihez, ô pedig, mint ahogy annyi más moriszkó
asszony, a juvilesi templomtéren kötött ki a gyerekével.

– Láttam, hogy van nálad fegyver, ezért a kezedbe kapaszkodtam. Ne haragudj… Nem hagyhattam, hogy a gyerekemmel is
végezzenek a katonák – suttogta Fátima. A szemében bánat tükrözôdött, de ugyanakkor elszántság is. Mindketten Aisha elôtt
gyalogoltak, aki egy szót sem szólt azóta, hogy rájött a tévedésre, miután kiszabadultak a keresztény katonák karmai közül.
Hernando mostohatestvéreinek nehezére esett követni az iramot, és folyamatosan panaszkodtak is, hogy nem bírják.
Lassan hajnalodni kezdett. A nap megvilágította a hegyeket és
az ösvényeket, mintha mi sem történt volna, a hideg és a havas
táj a tisztaság és az ártatlanság benyomását keltette, az éjszakai
mészárlás most egy ôrült elme fantáziálásának tûnt csupán.
De hiába tûnt annak, ami történt, megtörtént. Hernando viszont
nem hiába tért vissza a faluba, elérte, amit akart, megtalálta és
kimenekítette az anyját. A mostohatestvéreit viszont nem sikerült, legalábbis nem mindet… És Hamid? Mi lehet a vallástudóssal? Megszorította derekán az értékes kardot, majd hátrafordult,
Aisha felé, aki lehajtott fejjel gyalogolt. Pár pillanattal korábban
hallotta, ahogy nagyot sóhajt, most szótlanul lépegetett. A fiú a
hajnali fényben útitársát, a mellette haladó lányt is jobban szemügyre vette: göndör, fekete haja a vállát verdeste. A bôre sötét
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volt, a vonásai finomak, testén látszott, hogy bár kislányos, éppen túl van a korai anyaságon, Hernando úgy látta, a mozgása a
kimerültség ellenére is büszke. Fátima megérezte, hogy nézik, és
a fiú felé fordult, ránézett mandulavágású, fekete szemeivel,
majd elmosolyodott. A fiúnak hirtelen melege lett, arca elpirult,
Humam pedig abban a pillanatban felsírt. Fátima csitítgatni
kezdte a fiát, anélkül, hogy megállt volna, vagy lelassította volna
a lépteit.
– Álljunk meg egy kicsit, etesd meg a
gyereket – javasolta Aisha hátulról.
Fátima beleegyezett, így mindannyian
letértek az ösvényrôl.
– Sajnálom, anyám – mondta Hernando
az anyjának, miközben Fátima valamivel
arrébb a földre kuporodott és szoptatni
kezdte a csecsemôt. A két gyereket lenyûgözte a szoptatás látványa.
Aisha nem felelt a fiának.
– Azt hittem… azt hittem, Raissa az.
– Megmentetted az életem – szakította
félbe az anyja. – És nem csak az enyémet, hanem két testvéredét is. Aisha
ekkor elsírta magát, és magához vonta
Hernandót. – Nincs miért bocsánatot
kérned… – szipogta, még mindig szorosan ölelve a fiút –, csak azt kérem,
értsd meg, hogy nekem mennyire fáj a
két lányom elvesztése… Köszönöm.
Fátima pár lépés távolságból, komoly
arccal figyelte a jelenetet, miközben
Humam mohón szopta a mellét. Amikor befejezte, és a keble fedetlen maradt, Hernando meglátta, hogy a
nyakában egy hamsza, Fátima keze
lóg, az az amulett, ami megóv a gonosztól, és amit a keresztények régóta betiltottak.
Hernando és kis csapata három mérföldet tett meg aznap Juvilesbôl Ugíjarig, az Alpujarras legjelentôsebb keresztény településééig, amely most moriszkó kézen volt, miután Farax parancsára lemészárolták a falu keresztény lakóinak nagy részét. Nechite völgyében helyezkedett el a falu, a
Sierra Nevada hegyvonulataitól
kissé távolabb, így nem volt
olyan magasan, mint az Alpujarras legtöbb települése. Szôlôt és
búzát termeltek, a környéken
pedig rengeteg jó legelô volt az
állatok számára. Aben Humeya
hadserege is a faluban táborozott, amikor odaértek. Ugíjar a
harc lázában égett.
Ildefonso Falcones: Fátima keze
Fordította:
Bakucz Dóra, Smid Bernadett
Kiss József Könyvkiadó
720 oldal, 3980 Ft
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A Jó könyv – szolgálat
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Kairosz Kiadó ajánlata
Szinte Gábor:
AZ IGAZI VELENCE
ÉS FIRENZE KÖZELRÔL
234 oldal, 3800 Ft
A neves mûvész által összeállított könyv azoknak szól,
akik szeretnek elmaradni a
csoporttól, akik magukban
vágnak neki a labirintusnak. Ôk azok, akik elôbb
néznek, majd látnak és
megértenek.
Ablonczy László:
LATINOVITS ZOLTÁN
ÉLETE, HALÁLA
ÉS FELTÁMADÁSAI
414 oldal, 6900 Ft
Több mint félszáz vallomás.
A színészkirály szerettei,
kollégái, barátai, partnerei
az idô mélyérôl idézik meg
egy-egy színpadi gesztusát,
színházi, magánemberi pillanatát.
Forgács József:
A PÁRKAPCSOLATOK
PSZICHOLÓGIÁJA
448 oldal, 4200 Ft
Rengeteg energiát fektetünk kapcsolataink kialakításába és fenntartásába, a

www.kairosz.hu

magánéletben és munkahelyünkön egyaránt. A kötet nagy segítséget jelenthet mindenkinek, akit érdekel az emberi kapcsolatok finom bonyolultsága.
Baranyi Károly:
SZERPENTINEN
A MAGASBA
474 oldal, 3500 Ft
Az élet, a kor, a vallás és a
hit derûs, biztos útikönyve.
Egyszerre életrajz és tanítás, élménytár és magyarázat; a hit kegyelmének sokszínû, történetekben, mélységekben és magasságokban fogant elbeszélése.
Buji Ferenc:
HARMONIA UNIVERSALIS
Az asztrológia belsô rendje
342 oldal, 3900 Ft
A horoszkóp önmagában
nem jelent semmit, éppúgy
élettelen rajz, mint egy
kotta. Buji Ferenc legújabb
munkája az asztrológia
belsô rendszerének, egyedülállóan összetett és
harmonikus szerkezetének
bemutatása.

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

Könyvhét online – www.konyv7.hu
Érdemes honlapunkat is böngésznie, mert vannak olyan
cikkeink, interjúink, amelyeket csak ott olvashat el
Ma minden fordítva mûködik –
Balogh Robert

Balogh Robert közelmúltban
megjelent, hárompercesek címû kötetének novellái nem
csak frappáns tömörségükben
idézik fel Örkényt, de groteszk
humorukban is. Balogh Roberttel beszélgetett – apróhirdetéseken innen és túl – Laik Eszter.

esik, pedig ô volt jelen az írói
hírnév megszerzésének elsô
lépcsôfokainál. Egy eddig kevéssé ismert Hemingway-kép
rajzolódik ki az amerikai Paula
McLain könyvébôl, aki az írófenomén elsô feleségének, Hadley Richardsonnak a szemszögébôl írta meg az alig ötéves
házasság történetét. A könyvrôl a fordítóval, Csonka Ágnessel Szénási Zsófia beszélgetett.

Az elsôkönyves szerzô Kolozsvárott diplomázott a Babes-Bolyai Egyetem angol-német szakán, majd Bukarestben próbált
elhelyezkedni újságíróként, riporterként, íróként. A nyolcvanas évek vége feléig angol
nyelv és irodalomtanárként
dolgozott szülôvárosában,
Nagyváradon. Azután Bécsbe
került, és immár húsz éve hatnyelvû hatósági tolmács. Engel
Editet Illényi Mária kérdezte.

„A mûvészet autonómiájáról
ma is fontos szólni. A fenyegetettség örök”, írja „Elöljáróban” Ungvári Tamás A szépség születése címû legújabb
könyvében. Pontosabban egy
olyan kötetben, amellyel
hosszú évtizedek óta foglalkozik. Két változata is volt korábban, aztán altatta valameddig. Mostani felébresztésével kétszáz esztendô irodalmi gondolkodásának krónikáját kapjuk lebilincselô stílusban. Ungvári Tamással Mátraházi Zsuzsa beszélgetett.
Dobd el az életed, és tiéd
a hírnév! – Bokodi Balázs

Húsz éve Sziget – interjú
Jávorszky Béla Szilárddal

Darvasi László író, költô, szerkesztô, az Élet és Irodalom állandó munkatársa. A közelmúltban jelent meg nagy sikerû gyerekkönyve, a Pálcika, ha
elindul, az Ünnepi Könyvhétre
pedig Vándorló sírok címû elbeszéléskötete. Darvasi Lászlóval Laik Eszter beszélgetett.
Ady – mûvei és egy nagy
„vetélytársa” tükrében

Egyszerre csak aktuális lett
Ady – ezt ismerhették fel azok
a könyvkiadók, amelyek kötetet jelentettek meg Adytól –
Adyról a nyár elejei ünnepi
könyvhétre. A Nyár heves s a
kasza egyenes… Ady Endre
négy könyv tükrében. Csokonai Attila írása.
Belsô hang és életéhség,
ahogy Jókai Anna érzékeli

Párizsi szerelem – Hemingwayéletrajz nôi szemszögbôl

Hemingway és a nôk. Sokat
szeretett, és sokat hagyott el.
Közülük az elsôrôl kevés szó

Vándorló történetek
– Darvasi László

Tolsztoj bokájánál ágaskodva –
Széptani beszélgetés
Ungvári Tamással

Bûnüldözés nyelvi határok
nélkül – Engel Edit története

Emigránscsoportok életrajza –
Beszélgetés Frank Tiborral

„Az elsô magyar hullám
1919–20 körül ment ki Németországba, illetve néhány más
európai országba, és onnan
Amerikába. A második hullám
akkor indult meg, amikor jöttek a magyarországi zsidótörvények.” Frank Tibort a Kettôs
kivándorlás. Budapest–Berlin–
New York 1919–1945 címû
történelmi monográfiájáról
Csokonai Attila kérdezte.

nulásokból profi programgyár”. A Sziget kapunyitása
elôtt a szerzôvel beszélgetett
Laik Eszter.

Húszéves évfordulóját ünnepli
a Sziget fesztivál, amelyet idén
Európa legjobb nagyfesztiváljának választottak. Jávorszky Béla Szilárd, akinek nevéhez számos zenei tárgyú kötet és cikk
köthetô, tíz évvel az elsô Sziget-sztori után új könyvében
immár húsz évet tekint át, hogyan lett a „baráti alapú kivo-

A Jószöveg Kiadó gondozásában jelent meg Bokodi Balázs
elsô könyve, amely horrorisztikus, de humoros, meghökkentô és igen-igen elgondolkodtató. A jelenkori generációnak
azokról a tagjairól ír, akik mindenüket feláldozzák egy percnyi hírnévért, de akiknek már
nincs elég tehetségük, hogy
kitûnjenek a tömegbôl, és a
csalódásaikat feldolgozzák.
Bokodi Balázzsal Illényi Mária
beszélgetett.

A kiadója ajánlása szerint
21. századi családregény
került ki Éhes élet címmel
Jókai Anna tollából az Ünnepi Könyvhétre. Valóban talál-

kozik a lapokon az ambiciózus írónô, volt iskolaigazgató, nyugdíjas tanárnô és a
lánya, aki írógépeléssel keresi a kenyerét, az ô lánya pedig modellként igyekszik érvényesülni, miközben titokban találkozgat nem vér szerinti nagybátyjával, és idônként bekopogtat hozzájuk
egy hajléktalan, aki neves
szakorvos volt, mielôtt csöves lett belôle. Jókai Annát
Mátraházi Zsuzsa kérdezte.
Nem mindig elôny, ha az embernek nagy álmai vannak –
Mérô László

A három és feledik magyar
Ulysses

Legenda, kultuszkönyv, stilisztikai bravúr, presztízsmû
vagy ahogy Szerb Antal fogalmazott, blöff az egész?
Egy biztos: a világszerte keresett mûnek a két teljes és egy
javított magyar fordítása után
a három és feledik is elkészült. A fordító négyes egyik
tagja, Kappanyos András mesélt Kurcz Orsinak.
Vadnyugati hôsök és legendák
– Hahner Péter a könyvérôl

Mérô László cikkeit a Magyar
Narancs tárcarovatából ismerhetjük. A közelmúltban jelent
meg Mit gondol a golyó?
címmel egy újabb csokorra
való ezekbôl a „ötperces
esszékbôl” – ahogy ô nevezi
saját írásait. Mérô Lászlóval
többek között az iskolarendszerrôl, a matematikaoktatásról és a váltásokról beszélgetett Jolsvai Júlia.
Egy filmrendezô elsô képeskönyve – Prakter Mariann

A Móra Könyvkiadó egyik ünnepi könyvheti újdonsága
Prakter Mariann Paprika és
Rózsa címû kötete, amely 4
éven felülieknek ajánlott képeskönyv, tehát gyerekkönyv.
Az egész oldalas színes rajzok
dominálnak benne, a szöveg
viszonylag kevés. Ennek persze nem teljes magyarázata,
de fontos tény, hogy a szerzô
e mûvével debütált mint író,
de végzettségét és foglalkozását tekintve animációs filmrendezô. A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen végzett.
Prakter Mariannal Csokonai
Attila beszélgetett.

Hahner Péter történész fô
szakterülete a francia forradalom idôszaka, a Pécsi Tudományegyetem újkortörténeti tanszékének vezetôje
szélesebb körben a történelmi tévhitekkel foglalkozó két
könyvével lett ismertté. Ezekben népszerûsítô formában,
az ismeretterjesztés igényével
ír mára megcáfolt történelmi
legendákról. Az amerikai elnökrôl már korábban is írt, illetve jelenleg is készül egy
kötettel, így nem esett nehezére, hogy összeállítson egy
vadnyugattal foglalkozó, ismeretterjesztô kötetet. Hahner Péterrel Szénási Zsófia
beszélgetett.
Édes hazám; közélet, közérzet,
költészet – Bárány Tibor

Szinte mindenki egyetért abban, hogy a közéleti-politikai

költészet egy ideje újra a „levegôben van”. Ez a változás
érlelt meg egy bôséges válogatást a jelen és az elmúlt évtizedek verstermésébôl: az
Édes hazám címû antológia a
Könyvhétre jelent meg a
Magvetô Kiadó gondozásában. Válogató szerkesztôjével, Bárány Tiborral Laik Eszter beszélgetett.
Ebben a könyvben mindenki
menekül – Szántó T. Gábor:
Édeshármas

kaja közel 20 évet töltött a
Gulag különbözô lágereiben,
kórházaiban, hullaházában és
bányáiban. Hányattatásainak
történetét hazatérte után leírta
és lerajzolta édesanyja számára. A visszaemlékezés segítségével páratlan képet alkothatunk a Gulagról. A kötet fordítójával, Balkó Ágnes mûfordítóval beszélgetett Jolsvai Júlia.
Budapesti találkozás
Jorge Bucayval

Sajátos hangulatú regénnyel
jelentkezett a közelmúltban
Szántó T. Gábor. Ahogy a cím
is jelzi, három ember áll a mû
középpontjában, egy szerelmespár, illetve a férfi zsidó tanítómestere, reb Slojme. Szövevényes kapcsolataikat, konfliktusaikat követve, amellett hogy
jól szórakozunk, bepillantást
nyerhetünk az emberek közti
viszonyok sokszor kibogozhatatlan világába, és önmagunkról is megtudhatunk egyet s
mást. Szántó T. Gáborral Jolsvai Júlia beszélgetett.
Nincs szebb az út elôtti
pillanatnál – Turczi István

Az útra kelés elôtti készenléti
állapot, tettrekészség sugárzik Turczi Istvánból beszélgetésünk alatt. Olyan ember benyomását kelti, aki éberen figyel a világ rezdüléseire, és
azon nyomban elindul, tesz,
ha cselekvésre hívó szót hall.
Turczi Istvánnal Illényi Mária
beszélgetett.
Jefroszinyija Kersznovszkaja:
Mennyit ér egy ember?
Egészen különleges könyv jelent meg a közelmúltban a
Mérték Kiadó jóvoltából. Szerzôje Jefroszinyija Kersznovsz-

„A világ összes pszichológiai
témájú könyve sem helyettesíthet egyetlen órányi terápiát.
De az ilyen mûvek ráébreszthetik olvasóikat, hogy szükségük
van terápiára, és elvezethetik
ôket a pszichiáterhez.” Jorge
Bucayval Mátraházi Zsuzsa beszélgetett.
Bartók négykézláb, a vállán
két cicával – Temesi Ferenc

Temesi Ferenc, a Por, a Híd, a
Pest és más mûvek szerzôje
újabb nagyregénnyel örvendeztette meg a Könyvhétre olvasóit. A Bartók címet viselô mû
cselekménye három szálon
fut, Bartók Magyarországon
és Amerikában, a harmadik
pedig Életrajzoló (Él) története, melyet joggal nevezhetünk
önéletrajzinak. A könyv nem
tényregény, hanem ahogy a
szerzô mondja: „áldokumentumregény”. Temesi Ferenccel
Jolsvai Júlia beszélgetett.

interjú

Három fivér – Sándor, Zoltán és Gyula
Varga-Körtvélyes Zsuzsa a Radnayakról
„…Radnaynak lenni feladat, kötelesség,
amitôl nem lehet szabadulni. Mert minél
inkább menekül valaki a sorsa elöl, az annál jobban rátelepedik, és magával rántja.”
Stílszerûen egy hagyományaira büszke, és a
múlt értékeit ôrzô és tükrözô, korával diszkréten mégis lépést tartó étterem csendes és
tágas udvarán találkoztunk a szerzôvel, Varga-Körtvélyes Zsuzsannával. Bár könyvének
témája nem éppen könnyed és súlytalan, a
beszélgetésünk során mégis sugárzik róla a
játékosság és derû, ami az írását is áthatja,
és a sorok között él, lüktet.
Magával ragadó a történet, és a történelmi,
földrajzi háttér is. A Radnayak életét 1913
és 1963 között követhetjük nyomon. Bemutatja egy magyar bárócsalád történetét
Erdélyben, Trianon elôtt és az elcsatolás
utáni évtizedekben, amikor Erdély román
megszállás alá kerül. Majd kitör a II. világháború, és megismerhetjük az 56-os forradalom eseményeit is egy olyan család tagjainak szemszögébôl, akiket elsôsorban az a
vágy vezérel, hogy a család kilencszáz éves
történetét és hagyományait tovább vihessék
és fenntartsák, mindenáron.
– Hol és hogyan születtek könyvének nemes
és merész hôsei, a Radnayak?
– Végiggondoltam, én miként éreznék, reagálnék az adott helyzetben. Amikor írok,
erôsen él bennem egy kép, egy hangulat, és
amikor belefogok egy történetbe, nagyon intenzív kapcsolatba kerülök a szereplôkkel;
velük élek, érzem és tudom, mit gondolnak,
mit tennének egy adott helyzetben. Egyfajta
rendkívül élvezetes szerepjátéknak is felfogható ez a folyamat. Természetesen utánajárok mindennek. Nagyon sokat olvastam a
korszakról, ráadásul történelem-angol szakos
tanár vagyok. Remélem, és bízom is benne,
hogy ennek ellenére nem „kiabálok ki direktben” a könyvbôl. Úgy érzem, sikerült a mesélôt kellôképpen a háttérben tartanom.
– Hogy kik a Radnayak, és milyen életutat
járnak be, az kiderül az ön könyvébôl, de az,
hogy ki Varga- Körtvélyes Zsuzsanna, és hogyan jutott el addig, hogy az elsô, nyomtatásban megjelent könyvérôl beszélgessünk,
a hátoldalon olvasható öt sor nem ad kellô
felvilágosítást.
– 1978-ban születtem Szombathelyen.
Egyik ágról állítólag kisnemesi családból, a
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kutyabôrt mindenesetre édesapám idejében
még lehetett mutogatni, másik oldalról, az
anyai ágról, pedig egy osztrák származású
polgári kereskedô-szôlész család leszármazottja vagyok. Úgy érzem, mindig is szoros
kötelék fûzött a múlthoz és a felmenôimhez,
és ezért váltak fontossá számomra a régmúlt
történései.
– A három fivér: Sándor, Zoltán és Gyula jelleme igen eltérô egymástól. A legmegrendítôbb sors Sándornak jutott, a legnagyobb fejlôdésen Zoltán megy át, és Gyula az, aki a
Radnay névhez méltatlanul, elmenekül szülôföldjérôl. Mit jelképeznek az ön számára ôk?
– Radnaynak lenni feladat és teher. A nagy
kérdés, hogy ezt a terhet ki, meddig és hová tudja cipelni. Meg hogy akarja-e.
Gyula az, aki ez alatt a teher alatt összeroppan, mert fél. Valószínûleg azért, mert abban
nô fel, hogy ôelôtte vannak a „nagyok”, akik
majd ezt a terhet továbbviszik. Számára borzasztó nagy trauma, hogy övé lett a feladat,
hogy a Radnay nevet továbbörökítse. Kilencszáz év nyomasztó súlyát nem bírja, és nem
is akarja cipelni. Kilóg a Radnayak közül, mivel minden elôl elszalad.
Zoltán az, aki mindent akar: a feladatot,
az egész világot. Ég a tettvágytól, és bizonyítani akar. De mindent ô sem kaphat
meg, nem lehet gyermeke, nem bír igazán
szeretni sem, és az állandó gyûlölete miatt
mindig „hibás” ember marad.
Végezetül ott van Sándor, aki tényleg
minderre hivatott, de ô sem töltheti be azt a
szerepet, amit kellene a Radnay család élén.

A fejemben elsôként az ô alakja született
meg. Érdekelt a kérdés, hogyan lehet megélni azt, ha valakit megfosztanak a mozgás képességétôl, ami, fôleg abban az idôszakban,
azt jelentette, hogy az illetô nem él, megszûnt létezni. Egyfajta kis halál. Ezt vajon hogyan lehet feldolgozni úgy, hogy az ember
nem bolondul bele, ráadásul egy olyan idôszakban, amikor tenni kéne? Megszületett
Sándor, aki így is, minden sanyarú körülmény
ellenére: ott van, mozdulatlanul is megcsinálja, amit megkövetel a család érdeke.
Ennek a karakternek a továbbgondolásából született meg Zoltán. A helyzetbôl: mi
van akkor, ha Sándor még így is ott van, pedig nem szeretnék, hogy ott legyen, mert
féltékenységbôl még nyomorékon is el szeretnék távolítani. S mikor Zoltán elteszi ôt az
útból, végre kiteljesedik, mert neki feladat
kell, az, hogy súly legyen rajta, és ne legyen
riválisa. Sándor volt az, aki egy kerekesszékbôl egy szobába zárva elvitte a hátán az
egész nemzetséget, és nagy szerencse, hogy
Zoltán fel tud nôni a feladathoz.
Úgy gondolom, az egész életünk azon
múlik, mennyire tartjuk magunkat az elveinkhez, értékeinkhez.
– A könyv elején olvasható az utalás, hogy
készül a folytatás. Hol tart a munkával? Mit
lehet tudni a soron következô Radnayakról?
– A történet elkészült, és a mában kíséri végig
egy ikerpár sorsát, akik Erdélybôl kerülnek
kényszerûségbôl Magyarországra. A fô kérdés, hogyan birkóznak meg a múlt terheivel a
saját korukban, amelyben a számukra értékkel bíró dolgok vajmi keveset jelentenek. Bárók, erdélyiek, szegények, idegenek… csodabogarak. Radnay Lóri körömszakadtáig ragaszkodik a számára az önazonosságot és
önmeghatározást jelentô múlthoz, míg Radnay Zsófi a legszívesebben maga mögött tudná az egész cirkuszt a kilencszáz évvel, meg
Gyana vitézzel együtt.
Illényi Mária

könyvrôl
Varga-Körtvélyes
Zsuzsa
A RADNAYAK
Egy erdélyi
bárócsalád regénye
K.u.K. Kiadó, 548 oldal, 4500 Ft
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„Meredek” témák
Szürke szado-mazo
A könyvcímválasztásnál hasznos
lehet követni az elvet, hogy a
cím jelentését véletlenül se lehessen magára a könyvre vonatkoztatni. A szürke ötven árnyalata (eredetileg is ez a címe: Fifty
Shades of Gray) olvastán kajánul ez jut az ember eszébe. Ráadásul nehéz a cinikus elôítéle-

teket félretenni egy ekkora
„habveréssel” eladott sikerkönyv esetén. A szürke ötven
árnyalata mint írói mû pontosan
az, ami a címe: nagy igyekezettel árnyalt, sokféle „irodalmi”
eszközt latba vetô történet, ami
mégsem tudja átlépni a szürke
spektrumának a határait.
A vírusvideók analógiájára nevezhetnénk A szürké…-t víruskönyvnek; s hogy mi lehet a
„járvány” terjedésének oka? Valószínûleg óriási médiakampány,
mert maga a történet oly szimpla, és az internet pornótartalmával (de még csak ne is a képire,
hanem a verbálisra, annak is a
magasabb minôségû válfajára
gondoljunk) összehasonlítva oly
ártatlan, hogy valahol érthetetlen: miért ôrülnek meg ettôl a
nôk. Mert állítólag a férfiak nézik, a nôk olvassák a pornót. Itt a
szado-mazo, korbácsos-kötözôs
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történet egy domináns hím (gazdag, jóképû, fiatal, menô) és egy
alávetett nô (szende, egyetemista, szexi) egymásnak kiszolgáltatott viszonyáról szól, melyben az
uralkodó hím lelkileg, múltbéli
traumái miatt valójában épp
annyira ki van szolgáltatva a
„szub” lánynak, mint amaz neki. A sztorit a kettejük között
szövôdô végzetes szexuális
vonzerô és az aktusok
leírása adja, de ez
utóbbi messze nem
hardcore kivitelben. A
klasszikus romantikus
levélváltásokat itt az
email váltja fel, a
hosszas évôdéseket
pedig az idôhúzó elôjátékok. A magyar fordítást eleget szapulták
a neten a fanok és diszlájkolók, mi most megkíméljük az olvasót, de
kétségkívül veszít az izgalom a hevébôl, amikor egy-egy csúcsközeli
pillanatban az ember elmosolyodik valamely sutaságon. Vigyázat, trilógia! És természetesen
film készül belôle.

Két anya,
egy gyerek
Egy nagyobb minôségi ugrást
jelent a Gyere haza Jodi Picoulttól, aki a borító szerint Amerika
legnépszerûbb írónôje, de idehaza is a kategória egyik legigényesebb szerzôjének számít. E
mûve Sóvágó Katalin szintén
igényes magyar fordításában jelent meg. Nehéz is a „romantikus” címkét ráaggatni regényeire, mert választott témái inkább valami „traumaromantikának” nevezhetô mûfajt hívnak életre: szereplôi kritikus
élethelyzetekben, sorstragédiák
és megoldhatatlannak látszó dilemmák közt vergôdnek, ám
egy kis feloldással végül mindig
szolgál a szerzô. Ezek ugyan
nem lépnek túl az olyan közhe-

lyes frázisokon, hogy
„azt kell tennünk, ami
helyes”: ezzel végzôdik
a Gyere haza is. A regénynek egy zeneterapeuta nô a fôszereplôje,
aki válása után egy másik
nô oldalán találja meg a
szerelmet. Zoe elemi erôvel vágyik gyerek után, de
ez a kívánsága még Amerikában, a szabadság hazájában is fennakad a törvények szövevényében. A
regény Zoe küzdelmét ábrázolja egyfelôl szerelme elfogadtatásáért, másfelôl a törvénnyel vívott szabadságharcát,
hogy leszbikusként anya lehessen. De nem csak Zoe küzd:
volt férje is (aki hitével is viaskodik), új szerelme és anyja is, ám
egyik sem ellenségesen. Nézôpontjuk átvételét az ábrázolás is
segíti: Picoult a narráció során
folyamatosan váltogatja az elbeszélô személyét, és még egy
érdekes fûszerrel egészíti ki a
regényt: közöl hozzá egy
„tracklist”-et, vagyis dallistát,
melynek egyes darabjai az
egyes fejezetekhez tartoznak.
Az írónô honlapjáról letölthetô
zenemûvek a zeneterapeuta fôszereplô lelkiállapotát hívatottak árnyalni, mi pedig olvasóként tudomásul vesszük,
hogy a zenei utalások (A
szürke ötven árnyalata is
felemleget zenemûveket,
melyek a filmnek biztosan
részei lesznek) immár kellékei az egyre sokoldalúbb, „színes-szagos” hatásra törekvô romantikus
regényeknek.

azonban (minô huncutság)
ugyanúgy nôolvasókra apellál.
Thilo Mischke már csak azért
is szimpatikus, mert végre
nem angolszász szerzô (német), és mert volt mersze kalandregényét valós alapokra
építeni: a 80 numera a Föld
körül ötlete a szerzô gyerekkori Verne-rajongásában gyökerezhet. Az alaphelyzet ugyanaz, mint a Verne-mûben: fogadás a barátokkal, csakhogy
itt a tét nyolcvan nô meghódítása a világ különféle országaiban. A kiindulópont a férfitörténeteknél mindig a nagy
mennyiségû alkohollal kísért
szerelmi bánat, ebbôl fakad a
modern Verne-hôs virtusa is.
Mischke egyébként újságíró,

Nem
kisMischke!
Nem állhatjuk meg,
hogy a nôi romantikusok után ne térjünk ki
az egyre terjedô férfi
romantikus kategória
egy új, ámde speciális
darabjára,
amely
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románc
nem áll tôle távol a világjárás,
pompásan ötvözi is a világjáró
naplót a romantikával, csak itt
izgalmasabb a tét. Az erôsen
provokatív mû ügyes húzás:
felháborodni sem lehet rajta
úgy, ha valaki nem olvassa el.
Ráadásul e sajátos bédekkernek megvan a maga bensôséges érzelmi tanulsága is, melyet leszûr magának a szerzô,
és nem utolsó sorban remek
útinaplót írt. Bár annak a megállapításához, hogy vannak országok fölött átívelô egyetemesen emberi vonások, és
vannak nagyon-nagyon furcsa
egyedi szokások, talán nem is
kell nyolcvan ember magunkévá tételére vállalkoznunk a
Föld körül.

Levezetésnek…
Ha már telítôdtünk a szadomazóval, a lefagyasztott embriók megszerzéséért küzdô
meleg párral, és a nyolcvan
nôt felhajtó újságíróval,
felüdülésként jó szívvel
ajánlható Papp Diána
Szerdán habcsók címû
lányregénye, mely végre
egy
hab(csók)könnyû,
édes és könnyen emészthetô lektûr, s talán csak
két „meredek” fordulattal bír, amelyek sehogy
sem illeszkednek a realisztikus szálak szövetébe: egy a múltból felvillantott rejtélyes szakítás
oka, és egy jelenbéli rejtélyes eltûnés. Papp Diána a Nôk Lapja munkatársa, s ennyiben
konkurenciája lett Fejôs Évának, már csak az üde, szerethetô, bár túlontúl cuki történet okán is. A Habcsók-regényben sok-sok jó receptet
találunk, vagy legalábbis utalást azokra, hiszen a fôhôsnô
üzemelteti a Habcsók címû
blogot, húga pedig egy cukrászdát. A regény maga is receptelven épül fel: végy egy
harmincas évei elején járó, frissen elvált, szeleburdi naivát,
egy még nyughatatlanabb
testvért, egy korrekt, de lassan
végleg lepattanó volt férjet,
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egy frissen felbukkanó, diákkori szerelmet, egy idôs barátnôt a horoszkópjaival és segítô
tanácsaival, mellékszereplôként egy kedvesen esetlen udvarlót és egy gátlástalan csábítót, ezeket keverd jól össze,
fûszerezd meg egy munkahelyi elbocsátással és egy váratlan tévés sikerrel, és meg is
van a sztori. A fôhôs Eszter
archetípusa itt is minden
szinglik ôsanyja, Bridget Jones
– inkább az a kérdés: tud-e valaki egyediséget csempészni e
modern mesékbe. Papp Diána
történetének kedves és természetes humora, jó stílusérzéke
emelhetô ki, mely hálistennek
nem követi az angol nyelvû
könyvdömping csikorgó szellemeskedését. Például akkor,
amikor Eszter a szeme-se-álljól nôcsábász „Csókolom, drága, láthatom még?” SMS-e olvastán eltöpreng, hogy a pasas bizonyára kész üzenet-

sablonokat küldözget, a címzett nô kilététôl függetlenül. E
kis sziporkák oly módon dobják fel a mûvet, mint a csokitorta tetejére szúrt gyertyácskák a jól bevált süteményt.
Laik Eszter
E.L. James: A szürke ötven
árnyalata, Ulpius-ház, 524 oldal,
3999 Ft; Jodi Picoult: Gyere haza
Athenaeum, 472 oldal, 3490 Ft;
Thilo Mischke: 80 numera a Föld
körül, M-érték, 380 oldal, 2799 Ft;
Papp Diána: Szerdán habcsók,
XXI. Század, 300 oldal, 2990 Ft

A szerzô számára az irónia
az az esztétikai kategória,
melynek eszközeivel a történelem szövedékét próbálja kibontani, a hétköznapok erkölcsi
kérdéseiben
pedig antidogmatikus
állásfoglalásra
késztet.

176 oldal, 1300 Ft
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Az évszázad linzertortája
Hédi Kaddour elsô regénye grandiózus vállalkozás
WARNING! „Összetett gondolatokat tartalmazó, irodalmi jártasságot igénylô szöveg!
Befogadása állandó figyelmet, élvezete történelmi és kulturális ismereteket követel.
Akik azonban hajlandók szellemi energiáikat
elolvasására és megértésére fordítani, jó
eséllyel maradandó élményhez jutnak” – figyelmezteti olvasóit ironikusan a Göncöl Kiadó a könyv hátulján. A több mint félezer oldalas nagyregény lefordítására egy, a kortárs
irodalomban járatos mûfordító vállalkozott.
Bárdos Miklós az elmúlt évben Brüsszelben
dolgozott, mint EU-s fordító. Több tucatnyi
könyvet, gyerekkönyvet fordított már, közülük körülbelül tíz irodalmi alkotást, többnyire kortárs francia vagy belga szerzôk mûveit. Legnagyobb szabású munkája Hédi Kaddour nagyregényének lefordítása.
– Vagy már annyira bejáratódott mûfordító,
hogy ajánlhatsz a kiadóknak?
– Próbál az ember tájékozódni, és ajánlani
jó kortárs mûveket, bár ez manapság nehezebb, mint tíz éve. Kaddour kötetére is én
hívtam fel a figyelmét a kiadónak, nekem
pedig Guillaume Métayer francia mûfordító, többek között József Attila és Kemény
István fordítója ajánlotta a regényt. Hédi
Kaddour Tunéziában született, Franciaországban élô élvonalbeli költô, az új lírikusok
nemzedékéhez tartozik, nevét Magyarországon egy Tóth Kriszta szerkesztésében
megjelent antológiából ismerhetik. 2005ben írta meg Waltenberg címû, nagyszabású regényét, ami egyben prózai debütálása
is volt. Nagy feltûnést keltett a könyv, sôt a
szerzô hatvanévesen megkapta az elsôkönyvesek Goncourt-díját. Kaddour egyébként újságot szerkeszt, és többek között az
írás mûvészetét oktatja.
– Német kritikákat olvastam a könyvrôl,
ahol kiemelték a regény összetettségét, és
úgy jellemezték, mint egyszerre történelmi,
romantikus szerelmi és kémregényt,
amelyben benne foglaltatik az egész 20.
századi európai történelem. Egyes kritikusok szerint a Varázshegy és A három testôr
keveréke a regény.
– Érdekes megközelítés. A regény fordításának kezdetén kaptam egy ösztöndíjat Párizsba, felderíteni a regény hátterét. Találkoztam Kaddourral is, aki elmondta, hogy
két évig írta a könyvet, és elôtte hosszasan
gyûjtötte hozzá a dokumentációs anyagot.
Oldalszámra is terjedelmes a regény, ráadá-
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sul a szöveg egyes részletei is igen kidolgozottak, mívesek. Például az elsô világháborús leírások nagyon erôteljesek. Kaddour is
utalt rá, hogy Németországban nagy visszhangja volt a kötetnek.
– Mit csinál a mûfordító, amikor egy lefordítandó regény hátterét kutatja?
– A legfontosabb elem a személyes találkozás volt, és még sokáig leveleztünk, ha
megakadtam bizonyos pontokon. Vannak
olyan utalások a regényben, amik itthon
felderíthetetlenek, mint például egy I. világháború elôtti képregény. Van egy fejezet a könyvben, ahol megjelenik André
Malraux és Az ember sorsa címû regénye,
amelyre sokat utal a szerzô. Ezt többször is
el kellett olvasnom.
– Hogy találtad meg a megfelelô, gyakran lírai nyelvet a regény magyarításához?
– Ebben már egyedül van az ember, a szerzô nemigen tud benne segíteni. Bizonyos
részeket többször is átdolgoztam, nekem is
jó másfél évembe került a fordítás. A kritikákban méltatják, hogy ez egy költôi regény, érdekes kísérlet egy lírikus prózai
megnyilvánulására. Tipikus kalandregényként nehéz lenne olvasni. A kiadó fel is hívta erre a figyelmet, a regény olvasása meglehetôs felkészültséget kíván. Ugyanakkor
nekünk magyarországi olvasóknak viszonylag nagy történelmi felkészültségünk van, a
világháborúkat, a nácizmust, a sztálini diktatúrát, a hidegháborút, Vietnámot, vagy
Afganisztánt tekintve. Ezek mind szerepelnek a könyvben.
– Számos ismerôs helyzet megjelenik a
könyvben a magyar olvasónak: mi történt,
történhetett a vasfüggöny mögött.

– A regény központi, szimbolikus helye
Waltenberg, egy svájci kisváros szállodája, ahol találkoznak a keleti és a nyugati
kémek, a titkosszolgálatok emberei, gazdasági vezetôk és filozófusok, hogy információt és eszméket cseréljenek. Nem valós a helyszín, de lehetne az is. Érdekes a
könyvben, hogy valós helyszínekre és eseményekbe fiktív szereplôket és eseményeket is helyez, vagyis nehéz eldönteni, hol
húzódhat a határ valóság és fikció között.
A magyar olvasóknak külön érdekes,
hogy ez a korszak hogyan nézett ki Nyugat-Európából nézve, ugyanakkor a keleti
blokkban megjelenített eseményeknél –
például az 56-os események kapcsán –
nyilvánvaló a szerzô felkészültsége. Azt
hiszem, manapság ritka, hogy valaki ilyen
grandiózus nagyregényt írjon, ilyen bonyolult szerkezetben.
– A regény sok helyszínen játszódik: Németországban, Moszkvában, Budapesten és
Franciaországban, Szingapúrban és persze
Svájcban, ahol mindenki linzertortát eszik.
Kik a fôbb szereplôk?
– A történet az elsô világháborútól a vasfüggöny leomlásáig tartó idôszakot dolgozza fel. Egy összeesküvô társaság történetérôl van szó benne, egy szellemi körrôl,
amely Waltenbergben találkozik bizonyos
idôszakonként. Van köztük egy német író
és egy francia újságíró, akik az európai történelemben kulcsfontosságú német-francia
viszonyt is megtestesítik, hozzájuk egy szerelmi szálon keresztül kapcsolódik egy
amerikai énekesnô, akinek egyéb tevékenységein keresztül eljutunk az amerikai politika magas köreihez. Van egy németországi
szereplô, aki késôbb keletnémet kémfônök
lesz, és mint ilyen, bevezeti az olvasót a
vasfüggönyön inneni események kulisszái
mögé. Akad továbbá több titokzatos szereplô. Mindannyiuk közös törekvése a történelem jobbítása.
Szénási Zsófia

könyvrôl
Hédi Kaddour
WALTENBERG
Fordította Bárdos Miklós
Göncöl Kiadó
640 oldal, 2940 Ft
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Agyament ötletek szerte a világból
A Nevetséges ötletek, haszontalan szerkentyûk alcímet viseli a Kossuth Kiadónál a közelmúltban
megjelent zsebkönyv. A világ legrosszabb fegyverei mellett most a világ legrosszabb találmányaival
ismerkedhetünk meg közelebbrôl.
A színes képekkel gazdagon illusztrált kötetben több mint 150
haszontalan találmány, hiábavaló
újítás kapott helyet, nem is akárhogyan, alaposan, típusonként
tárgyalva a szerkentyûket, kreálmányokat. A következô kategóriákkal találkozhatunk: ruhák,
konyhai kreációk, háztartási készülékek, egészséget és biztonságot ígérô készülékek, fegyverek,
közlekedési újdonságok, és végül
különféle bigyuszok és ketyerék.
A kis kötet minden találmányt külön oldalon mutat be, szellemes
szöveggel és különbözô szempontok alapján értékelve.
Már a kategóriákat látva is kitûnik, mennyi sokféle és -fajta területen használt eszközrôl esik

étel készítésével bajlódniuk, hiszen kaphatóak mirelit ételek is. Szintén találkozhatunk a könyvben az elektromos
cigarettával, amely fôleg az utóbbi idôben kezdett el nálunk is divatba jönni, és segít jó néhány leszokni vágyó
vagy mindenhonnan kitiltott szenvedélybetegen. Tehát
annyira mégsem lehet rossz ötlet.
Szerepel a könyv lapjain a focistafrizura, még egy légbôl kapott történettel
is próbálja fokozni a
hajviselet iránti megvetést, amely tényleg
nem tartozik a legsikerültebbek közé, de
hogy találmány lenne, másrészt meg a világ legrosszabb találmányai között
lenne a helye, az azért erôsen
vitatható.
Természetesen számos olyan
Jack Watkins
találmánnyal találkozhatunk,
A VILÁG
amelyek láttán azon is csodálLEGROSSZABB
kozik az ember, hogy túljutott
TALÁLMÁNYAI
valaha is a prototípus stádiuNevetséges ötletek,
mon és egynél több készült
haszontalan szerkentyûk
belôle. Igen mókás a testre
Ventus Libro Kiadó
szerelhetô napernyô, amely
320 oldal, 2980 Ft
„akkor mûködik a legjobban,
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szó ebben a könyvben, van itt minden a fánkmártogatótól, a
néma ébresztôórán, a repülô autón, a ruhahûtô berendezésen,
a légibiciklin át egészen a leheletfrisseség-érzékelôig.
A sokszor tényleg mosolyogtató találmányok mellett vannak
olyanok is, amelyeket a mai napig használunk, és felmerülhet
bennünk a gondolat, hogy ha tényleg annyira rosszak lennének,
miért nem jutottak hasonló sorsa, mint gyorsan elfeledett társaik. Ilyen például a háromszög alakú teafilter, vagy a gyorsfagyasztott, csomagolt készétel. Ez utóbbiba tényleg bele lehet
kötni, hiszen nem egészséges ilyen sóval, zsírral, cukorral és tartósítószerrel teletömött ételeket fogyasztani, de háziasszonyok
milliói rebegnek hálaimát azért, hogy nem kell minden nap a friss
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Monumentális mestermû

ha az ember nem mozdul”, vagy a további különbnél különb esernyôk (csapos, vállra vagy fejre szerelhetô, aszimmetrikus viharesernyô). Szintén mosolyt csal az arcunkra, ha elképzeljük, hogyan öltözhetne fel egy hölgy csupán ebben a könyvben található ruhadarabok segítségével: belebújik a felfújható melltartójába, imádkozik, hogy ne fúvódjon még nagyobbra és ne robbanjon fel, belebújik a mindkét irányba felvehetô cipôjébe vagy a sötétben világító papucsába, felveszi a karcsúsító övét és már indulhat is a nap!
Nem csak ruhadarabokkal találkozhatunk, megcsodálhatjuk az
akár négy ember által játszható sakkot is, gyerekkorunk kedvenc,
de tényleg elég veszélyes játékát, a tikitakit, vagy azt a játéktûzhelyet (amerikai találmány), amelyben a gyerekek tényleg megsüthetik játéksütijüket, a szülôk nagy bánatára.
De hogy a különbözô jármûvekrôl is essen szó: láthatunk tengerjáró cipôt, amely valójában nem más, mint egy pár úszó síléc,
amelyet a lábhoz erôsítettek és egy pár evezô is tartozott hozzá,
amellyel a bátor vállalkozó próbálta magát a vízen ide-oda tologatni. Sportnak szánták, de csupán kérészéletû hóbort lett belôle. A közismert tandem (melynek hasznos mivoltáról szintén lehetne vitatkozni) mellett szemügyre vehetjük a kétkormányos biciklit, melyen hiába van két kormány, de valójában csak az egyik
alkalmas irányításra, a másik csupán kapaszkodó.
Kultúrtörténeti érdekességnek számíthat a Bessemer tengeri
betegség elleni gôzös, amelyet Sir Henry Bessemer alkotott
meg. Akkortájt már találmányainak köszönhetôen jelentôs vagyonra tett szert, és mikor 1868-ban egy hajóúton igen súlyos
tengeribetegségtôl szenvedett, és elkezdett azon gondolkodni,
hogyan, milyen jármûvel lehetne ezt a problémát valahogy megoldani. Majd tervezett egy olyan hosszú gôzhajót, amely képes
volt négy-öt hullámot meglovagolni anélkül, hogy dülöngélt volna, az utastér ugyanis tengelyen forgott, aljába pedig súlyt helyeztek, hogy vízszintes maradjon. A hajószalon gyönyörû belsô
kialakítása lenyûgözte az utasokat, ám ez sem tudta feledtetni,
hogy a hajóban elhelyezett óriási súly miatt gyakorlatilag kormányozhatatlanná vált a jármû. A Bessemer gôzös 1875 májusában
indult elsô és utolsó útjára Doverbôl, amikor Calais kikötôjébe
érve lerombolta a mólót. Így aztán a hajó soha többé nem futott
ki a nyílt tengerre.
A kötet ajándékkönyvnek válhat be a leginkább, színes, érdekes, mosolyogtató csemegék garmadáját találjuk benne, amelyen jót kuncoghat ajándékozó és ajándékozott egyaránt.
Jolsvai Júlia
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Parallelgeschichten címmel adta ki Nádas Péter Párhuzamos történetek címû, eredetileg 2005-ös regényét, egy kötetben,
1728 oldalon a német Rowohlt Verlag. A kiadó tavaszi szemléjének
címlapján is a magyar író látható, belül pedig számos fotóval illusztrálva Annette Meyhöfer négy oldalas cikkében ismerteti a Christina
Virágh kiváló fordításában megjelent monumentális mûvet.
Ugyanakkor a Rowohlt közreadott egy kísérôkötetet,
melynek címe Péter Nádas lesen. Bilder und Texten zu den
Parallelgeschichten (Képek és szövegek a Párhuzamos történetekhez). Ez a Nádas-olvasókönyv közöl a fotómûvészként is ismert íróról felvételeket, általa készített képeket,
olvashatók benne levelei, esszéi, és vele készült interjúk.
Ch. Viragh bevezetôjén kívül az irodalomkritkus Radics Viktória elemzô tanulmányát tartalmazza még a 240 oldalas
kötet, amelynek a fordítóit, a budapesti születésû német
író-mûfordító Akos Domát és az ugyancsak magyar származású, Svájcban élô költô-író-mûfordító Ilma Rakusát ugyancsak illik megnevezni.
Mint ahogyan Az emlékezés házának, a Párhuzamos történeteknek is az emlékezés a központi motívuma, szögezi le a cikkíró. Nádas Plutarkhoszra emlékeztetôen mesél, különbözô korokban élt-élô emberek párhuzamos emlékeit meséli el. (De
Proust, Thomas Mann vagy éppen a Háború és béke írója is
eszébe jutott már Nádas olvasóinak, kritikusainak.) Jelen történetek, amelyek egymást követik, egymást keresztezik, úgy,
hogy a szereplôk sohasem találkoznak egymással, ennek ellenére sorsuk alapjában meghatározza egymást, a 20. század
panorámáját adják ki, az elsô világháborútól az ígéretekkel kecsegtetô 1989-es esztendôig. Nádas opus magnumának nevezi a recenzens a mûvet, amely kimeríthetetlen; akárhányszor
olvassuk, mindig felfedezhetünk benne valami újdonságot,
amit még nem vettünk észre.
Cs. A.

sci-fi

Ez fantasztikus!
Kicsit hosszúra nyúlt a nyári
szünet, de a kiadók közben
nem tétlenkedtek, így megint
abba a helyzetbe kerültem,
hogy a széles felhozatalból
csupán egy-két könyvet emelhetek ki. Elsô helyen egy, ha
nem is kimondottan régi, de
annál fájóbb tartozás törlesztésérôl adnék hírt.
Az angolszász SF legújabb
nemzedékének egyik közismert
megmondófigurája John Scalzi,
aki az online véleményformálás
mellett szerencsére az írásra is
mindig szorít idôt, így 2005 óta
immár tizedik regénye jelent
meg idén – angolul. Merthogy
hazánkban eddig egyetlen sort
sem olvashattunk az amerikai
szerzôtôl. Most végre magyar

fordításban is napvilágot látott
Old Man’s War-ciklusának nyitókötete, a Vének háborúja.
A regény fôhôse egy 75 éves
férfi, aki – sok kortársához hasonlóan ebben a jövôben – katonai szolgálatra jelentkezik a
Gyarmati Véderôkhöz, hogy
részt vegyen a véget nem érô
galaktikus háborúkban. Ez az
elsôre abszurdnak tûnô tett késôbb kettôs magyarázatot kap:
elôször is a Föld egyre szûkösebb erôforrásai miatt az ember
rákényszerül, hogy újabb és
újabb bolygókat hódítson meg,
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ám más értelmes fajok
is járnak hasonló cipôben, ami az egészségesnél aktívabb konkurenciaharcot eredményez;
másodszor pedig az idôsek, akik vállalják a kockázatot, cserébe fiatalabb, génmódosított testet kapnak, mely a réginél jóval gyorsabb és erôsebb. A történet aztán
éppannyira szól a háborús kalandokról, mint a
fôbb szereplôk alkalmazkodásáról gyökeresen megváltozott
élethelyzetükhöz.
A regény nem nélkülöz minden elôképet, egyaránt érezhetô rajta Robert A. Heinlein Starship Troopers – Csillagközi inváziójának és Joe Haldeman Örök háborújának hatása. A szerzô
eredetileg a saját honlapján tette közzé, ott
látta meg a Tor kiadó
egyik szerkesztôje, aki
azonnal szerzôdést kínált. A kötetet késôbb
Hugo-díjra jelölték, és
több folytatása született. Ezek remélhetôleg elôbb-utóbb nálunk is megjelennek.
Horváth Viktornak korábban egy rendhagyó útikönyve jelent
meg (Át, avagy New
York-variációk), egy
történelmi regénye
(Török tükör), egy verses meséje (Diótörô), valamint további
költeményei. Meglepô tehát azt
látni, hogy legfrissebb mûve
egy SF-regény, de döbbenetünk
alábbhagy, amint nyilatkozataiban elolvassuk, hogy a szerzô
tizenéves korában falta a fantasztikus történeteket, és hogy
voltaképpen ezúttal is történelmi mû született, épp csak egy
alternatív történelmet véve alapul, és a jövôben végzôdve.
A Kis Reccs fôhôse, akár az
író, a 60-as években született,
végigjárta a mûködô szocializ-

mus nyújtotta gyermekkor kötelezô stációit, és ma itt élhetne
közöttünk, ha valami nem siklik
félre az ô világában. A rendszerváltozás környékén azonban más irányt vesz a regény
fiktív történelme, megmarad,
sôt tovább polarizálódik az országok társadalmi berendezkedése, egyik oldalon a tökéletesített kapitalizmussal, másikon
pedig egy megvalósult kommunizmussal. Hogyan jön a képbe
a Kis Reccs? És hogyan kerül
hazánkfia egy ókori egyiptomi
expedíciós hadsereg élére?
Minderre választ kaphat, aki elolvassa ezt a fantasztikus ötletekkel teli regényt, és ráadásként megismerkedhet a jövô
Budapestjével is.
Az ezredforduló után tûnt föl
a hazai SF palettáján Brandon
Hackett (illetve az álnév mö-

gött rejtôzô Markovics Botond). Kezdetben akciódús
kalandregényekkel gyûjtött
rajongókat, majd fajsúlyosabb
irodalomra váltott, amelyben
a transzhumanizmussal és a
nanotechnológiával kapcsolatos gondolatait fogalmazta
meg, többek közt. De fôleg
persze emberekrôl ír, akik helyüket keresik a radikálisan
megváltozott világban.
Új regénye is ebbe a sorba
illeszkedik. Az ember könyvében idegen lények rabolnak
el háromezret Földünk lakói
közül. Valamennyien egy élô
ûrhajó fedélzetén térnek magukhoz, ahol a környezet ismeretlenségét csak a velük
együtt elragadott véletlenszerû tárgyak enyhítik kissé.
Megpróbálnak közösségbe
szervezôdni, de mire megbarátkozhatnának a rájuk kényszerített viszonyokkal, elérik
úti céljukat, és máris egy
újabb, még idegenebb világba
csöppennek, ahol végre behatóbban megismerkedhetnek
elrablóikkal, és fény derül a
miértekre is.
Vidra Gabriella a fiatalabb
korosztályt szólítja meg regénysorozatával. A Tudás
könyvei címre hallgató ciklus
minimum trilógia lesz. Az elsô
kötet (A fekete kô titka) hôsei
hetedikes tanulók, akik
kezdetben az iskolaév
szokásos nehézségeivel küzdenek, ám csakhamar igen különös
események középpontjába kerülnek. Mindannyiuknak egyre nehezebben megy a tanulás, órai kísérletek végzôdnek kisebbfajta katasztrófákkal, és mintha
maga a tudás tûnne el
napról napra a fejükbôl.
Egyiküket, Krisztiánt végül – különleges morzetechnikával – megszólítja
házikedvence, egy délamerikai kúposcsiga, és
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kiderül, valaki csakugyan információt von ki a gyerekfejekbôl, így törve világuralomra. Ezzel veszi kezdetét egy
kontinenseken átívelô, nagyszabású kaland két fiú és két
lány, négy ideális tinédzser
számára, akik nemcsak jó tanulók, de az emberiség egyedüli reménységei is.
A szerzônô 25 éve tanít magyar nyelvet és irodalmat felsôsöknek egy wekerlei általános
iskolában, és könyvébôl kiderül:
szenvedélye a gyerekek oktatása. A kötetek, úgy tûnik, elég
gyors egymásutánban követik
majd egymást, idôközben már
a második, A labirintus titka is
megjelent.
És ha a cikk elején említettük
Joe Haldeman klasszikusát, az
Örök háborút, örömmel jelenthetem, hogy a jó tíz évvel ez-

elôtti elsô kiadás után most ismét boltokba került a regény.
Ráfért az átfésülés, sôt átdolgozás a fordításra, helyenként
ki is kellett egészíteni, ráadásul kiderült, hogy annak idején
a könyv elsôként megjelent
angol nyelvû változatával dolgoztak a magyarítók, amely
nem a szerzô által preferált
szöveget tartalmazta. A regény komplett középsô szegmensét a szerkesztô túl komornak ítélte, ezért átíratta.
Haldeman késôbb helyreállította a szöveget, és mostanában már csak ez a változat kerülhet nyomdába. Az új hazai
kiadás egyedi a maga nemében, ugyanis tartalmazza a
szerzô magyarázó elôszavát,
valamint függelék formájában
az átírt fejezeteket is, hogy az
igazán ínyenc olvasók összevethessék a két verziót.
A regény amúgy egy közkatona, William Mandella felfelé
ívelô karrierjét mutatja be egy
egyre abszurdabb csillagközi
háborúban, ahol két bevetés
között évszázadok telhetnek el,
és bármennyire belefárad is valaki a harcba, leszerelni nincs
értelme, hiszen nincs hová hazatérni, az otthon a felismerhetetlenségig megváltozott már.
Az amerikai szerzô saját vietnami élményeit szôtte bele
ebbe a helyenként brutális,
máskor kínzóan szatirikus történetbe, mely az erôszakos
konfliktusmegoldás értelmetlenségét, értelmezhetetlenségét hirdeti olvasóinak. Ideje
lenne már hallgatni rá!
Németh Attila
irodalmi szerkesztô
Galaktika
John Scalzi: Vének háborúja,
Agave Könyvek, 252 oldal, 2880
Ft; Horváth Viktor: A Kis Reccs,
Jelenkor Kiadó, 448 oldal, 3200
Ft; Brandon Hackett: Az ember
könyve, Agave Könyvek, 290 oldal, 2980 Ft; Vidra Gabriella: A
Tudás könyvei 1 – A fekete kô
titka, Kolibri Kiadó, 387 oldal,
3490 Ft; Joe Haldeman: Örök háború, Metropolis Media, 335 oldal, 2990 Ft
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A fogadott lány – a Csibe-ügy
A Palatinus Kiadónak
és Varga Katalinnak
(a kötet sajtó alá rendezôje, az elôszó írója) hála, igen fontos
könyvvel gazdagodott egyrészt az irdalomtörténet-írás,
másrészt a fotós
szakma. Mindkét
szempontból jelentôs ugyanis a most
megjelenô kötet.
Kálmán Kata nevét fotós berkekben jól ismerik, a
harmincas években
jelentetett
meg egy albumot
Tiborc
címmel,
amely a magyar szociofotó kiemelkedô alkotása. Épp e kötet
kapcsán ismerkedett meg Móricz Zsigmonddal és lett férjével
a Csibe-ügy szemtanúja, késôbb krónikása. A kötet anyagát
nem a történések idején, hanem egy kicsit késôbb vetette papírra. Kiderül, hogy nem csak a kamera állt jól a kezében (a
kötet szerencsére fényképeket is közöl), hanem a toll is, pontosan, világosan, érdekesen fogalmaz.
Csibét, vagyis Litkey Erzsébetet Móricz szó szerint az utcán szedte össze, róla mintázta az Árvácska fôhôsét, az irodalomtörténet
hivatalosan a fogadott leányaként ismeri. E találkozás aztán egész
lavinát indít el: Móricz önmaga elôtt is titkolva érzelmeit, beleszeret a lányba, elválik, elköltözik második feleségétôl. Valamiféle alibinek használja eleinte Kálmán Katát és férjét Hevesy Ivánt, amikor a viszony még úgy van tálalva, hogy Móricz regényt akar írni
a lányról, hogy Csibe nem más, mint irodalmi alapanyag. A viszony legitimálására találkozgat velük és beszélget velük
róla, hiszen senkivel nem beszélhet; készíttetett Kálmán
Katával képeket a lányról. Érdekes Kálmán Kata, és még inkább a férjének a véleménye
Csibérôl, aki nem tudván, hogyan tudná magát megszerettetni, hogy tehetne minél inkább kedvére Móricznak,
össze-vissza hazudozik a múltjáról és a gyökereirôl. Hevesy
Iván nem érti az elragadtatást,
melyet Móricz érzett már csak
Kálmán Kata
ha Csibe megszólalt, de hát
A CSIBE-ÜGY
nem is érthette, hiszen nem ô
Egy fotográfus naplója
volt szerelmes bele. Nem értetMóricz Zsigmond
te, hogy „egy közönséges kis
utolsó éveirôl
trampli ilyen hatással legyen
Sajtó alá rendezte:
egy Móricz Zsigmondra, a
Varga Katalin
nagy íróra!”
Palatinus Kiadó
218 oldal, 3200 Ft
J. J.
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krimi

Gyilkosok széles választéka
Idén ôsszel gazdag krimikínálattal találkozhatnak a mûfaj kedvelôi. Akad régimódi Agatha Cristie-történet, és merôben újszerû, jószerivel az összes szabályt felrúgó skandináv krimi is. Olvashatunk igazi
vadnyugati környezetbe illô szabályos leszámolásról, valamint 21. századi izgalmas adatlopásról.
Az Ulpius-ház jóvoltából látott napvilágot John
Connoly Halálhozók címû könyve. A fülszöveg
alapján egészen másfajta történetre számítottam, de annak ellenére, hogy eltér a mûfaj hagyományaitól, magával ragadó a történet, Louis és Angel története, melyben az az érdekes,
hogy Louis bérgyilkosként tengeti életét. Megtudhatjuk, hogyan, miért választotta ezt az
útat, amely rögös ugyan, ahogyan a késôbbiekben látni fogjuk, de mégis meglepôen hétköznapi, azt ne mondjam, kispolgári életet biztosít
számukra. Persze bizonyos óvintézkedéseket
muszáj megtenniük, de ezektôl eltekintve egészen átlagos életet élhet ez a különleges pár.
Ám csak addig, amíg meg nem bízzák ôket
egy különleges munkával, amelybôl kifolyólag
északra kell utazniuk, hogy leszámoljanak az óriási, erôdítményszerû
birtokán élô különc milliomossal. Csakhogy kiderül, hogy a megbízatás csapda, melyet épp maga a célpont állított Louis számára, hogy segítsen leróni egy régi tartozást. Ettôl kezdve elszabadulnak az indulatok, egészen váratlan és meglepô fordulatokat vesz a cselekmény.
A történet természetesen nagyon mai, mai berendezések, eszközök, egyszóval mai kulisszák között játszódik, miközben az egész
könyvbôl áradó hangulat a vadnyugatot idézi, a figurák értékrendje, gondolkodásmódja is alapvetôen régimódi és merôben idegen a
mai világtól. Ha a 19. században játszódna, jóval inkább megállná a
helyét – csak akkor hogyan gyilkolnának meg valakit a saját medencéjében a tisztítófolyadék méregre cserélésével?
Ezzel együtt szórakoztató és olvasmányos könyv a Halálhozók,
amit, bár gyilkolni gyilkolnak benne bôven, mégis szívesebben neveznénk hôstörténetnek, mint kriminek.
A hagyományos krimik számos ismérvével rendelkezik Deaver Ablak
a halálra címû könyve, miközben
nagyon nehéz, bár nem lehetetlen
egy olyan nyomozót elképzelnünk,
aki teljesen mozgásképtelen, szavaival irányítja az ôt kiszolgáló csúcstechnikájú gépeket. Ám ennek ellenére biztos kézzel irányítja a nyomozást, amelyhez személyesen is köze
van. Ugyanis éppen unokatestvérét,
akihez valaha igen szoros szálak fûzték, helyezték vád alá egy olyan gyilkosságért, melyet minden bizonnyal
nem ô követett el. Annak ellenére,
hogy minden létezô nyom (DNSminták, cipôtalplenyomatok stb.) a bûnösségét bizonyítja. Lincoln Rhyme
(a mozgásképtelen nyomozó) és Amelia, a barátnôje nyomozni kezdenek e rejtélyes ügyben. Kiderül: nem is egy ilyen eset történt, amelyekben látszólag mindig cáfolhatatlan nyomok bizonyítják a vádlott bûnös-
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ségét, de valami mégis arra mutat, hogy egy titokzatos ismeretlen követte el ôket, aki valamilyen módon birtokába jutott a
kiszemelt „áldozat” adatainak, tisztában van a szokásaival, és
bármilyen tulajdonát könnyûszerrel ellopja.
Így aztán a krimi egyre inkább hasonlítani kezd egy thrillerre, vagy még inkább egy egészen közeli jövôben játszódó utópiára, melyben megtörténik mindaz, amitôl sokan
egyre jobban tartanak: visszaélnek az adatainkkal, ellopják
a személyiségünket. Különösen rémisztô annak az alaknak
az esete, akinek az adatait csak gyakorlásképpen lopta el a
bûnös, hogy kipróbálja, mennyiben és hogyan képes valakinek összekuszálni és szétrombolni az életet.
Mondani sem kell, hogy végül az áldozatkész nyomozópáros munkáját siker koronázza, nem könnyen, de sikerül kézre
keríteniük a bûnöst.
Szerencsére az Európa Könyvkiadó
gondoskodik róla, hogy az Agatha
Cristie-rajongók folyamatosan hozzájussanak az írónô könyveihez.
Most egy olyan kötet látott napvilágot, amely a papírkötésû, újságosoknál terjesztett húszkötetes sorozatnak nem volt része, de valószínûleg csak terjedelmi korlátok miatt maradhatott ki, hiszen egyike
az igen élvezetes Poirot-daraboknak. Christie-nél már nem maga a
gyilkosság és a felgöngyölítése az
érdekes, hiszen ha olvastunk öt
Poirot- és öt Miss Marple-történetet, elég hamar rájövünk, hogyan
jár az írónô agya, hanem az a miliô, amelyben ezek a figurák élnek, a szereplôk maguk, az általuk képviselt értékrend, az életmódjuk, és persze a két zseniális fôszereplô, akiknek alakja mindig nagy figyelmet követel.
A kutya se látta egy vénkisasszony, Emily Arundell meggyilkolásának a története, aki ahogy ez Christie-nél elég gyakori, nagyon öreg, nagyon gazdag, de helyén van az esze. És persze körül van véve szegény rokonokkal, akik mind az ô vagyonára
ácsingóznak. Ám az eszes Arundell kisasszony eléggé ostoba
módon nem hajlandó semmit sem jutatni a pénzbôl leszármazottainak, akik közül az egyik így kénytelen meglehetôsen fondorlatos módon megölni ôt. Hogy hogyan történt a gyilkosság,
mi vezetett el idáig, arról természetesen Poirot az utolsó fejezetben fellebbenti a fátylat.
Ha az eseményektôl hemzsegô, pörgô, fordulatos Christieregénnyel hasonlítjuk össze a svéd Nesser könyvét, csalódni fogunk.
Ez az a könyv ugyanis, amelyben az elsô kétszáz oldalon a gyilkosságokon kívül lényegében nem történik semmi.
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régészeti kaland
Van Veeteren fôfelügyelô a gyilkosságok elkövetésének helyszíne közelében
nyaral, így kerül kapcsolatba a különleges üggyel. Ám hiába lát neki nagy elánnal a helyi hatóságok, majd késôbb egy
kollégája segítségével a nyomozásnak,
az nem más, mint sûrû ködben tapogatózás. A nyomozók kikérdeznek mindenkit, aki bármilyen kapcsolatban állt
az áldozatokkal, de halványlila gôzük
sincs arról, mi köti össze ezeket az embereket, és miért ölték meg ôket oly brutális módon: baltát állítottak a fejükbe.
Részt vesz a nyomozásban a közvetlenül
nyugdíjazása elôtt álló rendôrfônök, aki
úgy szeretné befejezni a pályafutását,
hogy ezt az ügyet még megoldja. Ám a nyomozás csak nem akar kimozdulni a holtpontról, miközben azért történik ez-az: a tehetséges fiatal
nyomozónô finom flörtbe kezd távolról érkezô kollégájával, Van Veeteren elsakkozgat borozgatás közben a nyugdíjba készülô rendôrfônökkel.
A feszült várakozást remekül képes érzékeltetni az író, és a regény
annak ellenére lesz izgalmas és magával ragadó, hogy ennyire nem
bôvelkedik cselekményben. Ám amikor meglódulnak az események
és kiderül, ki is a gyilkos, az embernek még a lélegzete is eláll.
Annak, aki elôször találkozik Brenner nyomozóval, meglehetôsen
furcsának hat Wolf Haas A Brenner
és a Jóisten címû mû stílusa és pláne az elbeszélôje. Hát még amikor
kiderül, hogy ez a hetedik kötet, és
az elôzô kötetben a történetek elbeszélôje már meghalt. Ám nem
kell csüggedni, a szerzô feltámasztotta az elbeszélôt, és most mint az
Elbeszélés Szelleme ontja magából
Brenner történeteit. Ez a mindentudó elbeszélô azonban igencsak
szószátyár és fárasztó, sôt helyenként rettentô idegesítô.
Ám maga történet szarkasztikus,
ironikus, vicces és szellemes, csak
az elbeszélôt tudnánk feledni. Az
elbeszélô feltámasztásán kívül
több csavar is van a könyvben, Brenner most nem is nyomozó, hanem sofôr, aki egy kétéves kislányt fuvaroz napra nap. Csakhogy
egy alkalommal tankolás közben a kislány eltûnik. Anyja, az abortuszklinika igazgatója rövid úton kirúgja Brennert, akit nem hagy
nyugodni a dolog, újra belevág a korábban megutált nyomozói
munkába. És a nyomozás során még a Jóistennel is összefut.
Azok fogják örömüket lelni ebben a kötetben, akik szeretik a humort, és nem várják feltétlenül azt, hogy minden oldalon három
gyilkosság történjen, hanem van kedvük néha megállni és elgondolkodni egy szép szóviccen vagy etikai problémán.
Jolsvai Júlia
John Connoly: Halálhozók, Ulpius-ház, 2012, 512 oldal, 3499 Ft
Jeffery Deaver: Ablak a halálra, Alexandra Kiadó, 2012, 512 oldal, 2699 Ft
Agatha Cristie: A kutya se látta, Európa Kiadó, 2012, 336 oldal, 2300 Ft
Håkan Nesser: A Borkmann-elv, Alexandra Kiadó, 272 oldal, 2980 Ft
Wolf Haas: A Brenner és a Jóisten, Brenner nyomozó történetei,
Scolar Kiadó, 240 oldal, 2450 Ft
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Két magyar Indiana Jones kalandjai
az ôserdôben
Brazíliai dzsungel, kincsvadászat, eltûnt romváros felkutatása, ôserdei kalandok jaguárral, kígyókkal, kajmánokkal és élet a fejvadász indiánok között – mindez megtalálható a tragikusan fiatalon
elhunyt, jó tollú szerzô, izgalmas és magával ragadó elôadásában.
Karczag György (1941–1978) rövid élete alatt nagyszabású életmûvet hozott létre: elsô könyve, a Zúgó nyilak (1970) egy mintegy
450 oldalas regény a tatárjárás idôszakáról, a Trónon harmadik
(1974) címû Aba Sámuelrôl szól, míg az Idegen páncélban (1977)
az Árpád-triász utolsó darabja. Történelmi érdeklôdése a középkori magyar történelmen kívül a dél-amerikai letûnt kultúrákra terjedt ki, az ôsi civilizációk háttértörténetét részletekbe menôen ismerte, és örökítette meg regényében. Fiatalon, amatôrként többször részt vett hazai ásatásokon is. 1966-tól haláláig a Corvina Kiadónál dolgozott, elôbb ügyintézôként, majd gondnokként, végül
raktárvezetôként. A science fiction mûfaja is érdekelte, több novellája megjelent a témában, sôt díjat is nyert. Számos félbemaradt és kiadatlan regénye, regénytöredéke maradt fenn fia, Karczag Ákos jóvoltából, aki eljutatta azokat az életmû kutatójához
az italianista szakértôként ismert Madarász Imre irodalomtörténészhez. Madarász egyrészt megírt egy kismonográfiát a szerzôrôl, másrészt több kiadónál is szorgalmazta a Karczag-regények
újbóli kiadását, illetve az kéziratban fennmaradt írások publikálását. A térkép szerint ismeretlen címû, mûfaját tekintve fantasztikus
régészeti kalandregény a kéziratban fennmaradt mûvek sorába
tartozik. Az idegen, egzotikus környezetben játszódó történet kicsit lassan indul, bevezetôje inkább tudományosan száraz, mintsem szórakoztató, De aztán belelendül, egy valóságos Indiana Jones-történettel ismerkedhetünk meg, igényes szórakoztató irodalommal a javából. A történet az ôserdôben régészeti szenzációk
után kutató, és a „zöld pokolban” 1925-ben eltûnt P. H. Fawcett
kincsvadász legendájára hajaz. Az eltûnt ezredes, és az általa keresett legendás „Z” romváros nyomát számos expedíció kereste
egészen 1955-ig. Karczag regényében egy misztikus, a legendák
homályába veszô ôsrégi prekolumbián kultúrát keresnek a történet hôsei, történetesen két magyar emigráns, Káldy Péter és Gábor Béla, közülük az egyik képzett régész, inkább szobatudós,
mint terepmunkás, a másik igazi kalandor, bátor és vakmerô
dzsungeljáró, aki indián kísérôjével együtt már sok megpróbáltatást túlélt. Az 1940-es
években játszódó történetben
mindketten több alkalommal,
együtt és külön is nekivágnak
a dzsungelnek, hogy felkutassák a titkos várost, amivel
megrengethetnék a régészet
Dél-Amerikáról szóló elképzeléseit. Különös kalandokon
mennek keresztül, fogságba
esnek, majd kiszabadulnak.
Barátságuk alapja nemcsak a
közös származás, hanem a felKarczag György
fedezés vágya, amely mindketA TÉRKÉP SZERINT
tejüket az ismeretlen megisISMERETLEN
merése felé hajtja.
Hungarovox Kiadó
307 oldal, 2400 Ft
Sz.Zs.
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gasztro

Sok szempontból a konyhában
minden rendben
Aki túlságosan felizgatná magát a napilapok híreivel, annak javaslom, olvasgasson szakácskönyveket. Leginkább az olasz konyhamûvészetet megörökítô kiadványok képesek visszaadni a lelki békét.
Toszkánából például azt tudatják: megállt az idô. Az emberek ma is úgy ülik körbe az asztalt, hogy
nem a válságról, nem is az idôjárásról, hanem a kosztról beszélgetnek.
A legfrissebb gasztronómiai könyvtermés alapján még mindig az olasz
konyha a sláger. Nem véletlenül. Habár a nemzetközi szakácsversenyeken a távol-keleti és az északi országok viszik el a pálmát, Itália népszerûségét nem tudják letörni. A talján
tûzhely hétköznapi és képzett mûvészei karakánul ôrzik hagyományaikat: friss és változatos alapanyagaikat, kemencéjüket, rostlapjaikat. El
nem cserélnék semmilyen fagyasztott készételre a frissen nyújtott
tésztát, beprogramozható gôzpárolóra az öntöttvas lábast.
Illés Andrea–Repka Noémi: Csizma az
asztalon – Fôzés olasz módra régióról
régióra (Scolar). Antipastinak, elôételnek ajánlható ez a rendkívül
precíz, jól szerkesztett munka, amely három részben mutatja be a húsz tartományt, összességében
pedig Itália ízeinek sokféleségét. Minden tartományból komplett menüsorokat kapunk, rövid áttekintést a helyi specialitásokról: a modenai balzsamecetrôl, ami nélkül az étel olyan,
mint egy nap napsütés nélkül. Azoknak, akik Olaszországban
szeretnék elkészíteni a magyar ételeket, illetve akik Magyarországon szeretnék követni az olasz recepteket,
még külön tanácsokkal is szolgál. A legfontosabb, amihez az olasz háziasszony és a mesterszakács is tartja magát: finom és egészséges legyen az étel. A szerzôk ehhez minden segítséget
megadnak: követhetô és reprodukálható kalandozást a „csizma” gasztronómiájában, étvágygerjesztô leírásokat, kulturális csemegéket. Megtudjuk, hogy Matera városa szolgáltatta Mel Gibson
A Passió címû filmjének jeruzsálemi jeleneteihez a
hátteret, hogy a leghíresebb szardíniai édesség, a
seadas neve a faggyú szóból ered, és hogyan készítik a híres mirtuszlikôrt.
A szerzôk az érdeklôdô turista szemével tekintenek
az olasz konyha régi kincseire, és rácsodálkozásuk, áhítatuk, elismerésük azonos azzal, mint amit a vendég
érez egy autentikus trattoriában.
Az olasz gasztronómiai utazás elsô fogása (primi)
más nézôpontból közelít a témához: belülrôl. Antonio Carluccio és Gennaro Contaldo a BBC-n vezettek
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fôzômûsorokat, és A két falánk
olasz címû könyvben (Alexandra) mélyebben, és társadalmi
összefüggésben is tárgyalják az
itáliai konyhát. Tehetik is, hiszen terjedelmes kiadványuk
nem a konyhapultra való, hanem kényelmes fotelban ajánlott olvasmány. Még akkor is,
ha háromszáz recepttel ajándékozzák meg az olvasót. Érdekes, hogy alaplevet színhúsból
készítenek, egy maréknyi szemes borssal. Lelkünkre kötik,
hogy bolognai spagetti nevû
étel nem létezik, és aki ilyet fôz,
az nem tud semmit Bologna
konyhájáról, vagy kifogyott a
tagliatellébôl.
Miközben végigjárják gyerekkoruk színhelyeit, fölelevenítik a
régi ízeket, de azt is észreveszik, ami változott. A vallás erejét, a
család hagyományos kötelékét nevezik az olasz konyha egyik értékôrzôjének, és a gyorséttermeket, a nagyvárosi életmódot a
rombolójának. Szerintük a fôzômûsorok, a gasztrokulturális kiadványok töltik be ma azt a szerepet a receptek átörökítésében, amit
egykor a szájhagyomány. Tudomásul veszik, hogy a mai
nôk nem tudnak tésztát gyúrni, de nem adják fel a reményt, hogy lesznek, akik továbbviszik ezt a tudást. Azt
is, hogy tavasztól késô ôszig
járják a természetet, és begyûjtik, megfôzik, tartósítják
a csalánt, a gombát, a halat,
a vadat. Ôk nem dobják ki a
maradék kenyeret ma sem –
még a fiatalok is úgy tartják, hogy a kidobott kenyér
rossz szerencsét hoz –, hanem levesben használják
fel, vagy töltelékbe kerül,
vagy sütôben megpirítják,
és összetörve morzsát készítenek belôle. A család
mellett a régió kultusza
olyan erôs, hogy még egy
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gasztro
McDonald's üzlet bezárását is el tudta
érni egy kis pékség.
Hasonlóan jellegzetes a pasta, a
tészta, ami északról dél felé haladva
változik: formája, mártásai és receptjei
is kötôdnek a régiókhoz. Északon a
töltött tészták a gyakoribbak, délen
pedig a sokféle, de kevés alapanyagot
használó raguval gazdagon megrakottak. A másik kulináris vízválasztó a fôzôzsiradék: északon a vaj terjedt el,
délen pedig az olívaolaj, a klimatikus,
topográfiai adottságok miatt. A nagy
természeti – és társadalmi – különbségek miatt más húst, zöldséget és sajtot készítenek és fogyasztanak.
Habár a szerzôpáros arra törekszik,
hogy az olasz konyha tradicionális értékeit megôrizze, jól látják, hogy a változásokat nem lehet elkerülni. Állítják,
hogy az olaszok egyre nyitottabbak az újra, például az elmúlt 15 évben Szardínián japán stílusú szusibárok nyíltak. A
trend egy Cagliariban lévô étterembôl indult, ahol szardíniai
tonhalat használtak, és ez átterjedt az egész szigetre. Nyitottak a betelepült nemzetek gasztronómiája iránt is, de
erôs náluk a Streetfood-, és a tôlük indult – hozzánk is elért – Slow food mozgalom. Az elôbbi a hagyományos olasz
ételeket propagálja, az utóbbi pedig a gyorséttermekkel
szemben védi a tradicionális étkezést.
Egy régióra, Toszkánára koncentrál a régióba beleszeretett amerikai házaspár, Frances Mayes és Edward Mayes.
Napsütötte szakácskönyvük (Tericum) kimondott célja a
hagyományos toszkán receptek megôrzése – ez a fôfogás, secondi. Amelyeket a könyvbôl ismerôsökké vált emberek hitelesítenek: a házaspár szomszédai, barátai, akik
mindennapi életükkel annyira elbûvölték Francest és
Edet, hogy több könyvet is írtak választott otthonukról.
Az ô nézôpontjukban érdekesen ötvözôdik a kívülállóé
és a bennszülötté. Frances nemcsak az alapanyagok gazdagságára, az ételek egyszerûségére csodálkozott rá,
hanem arra is,
hogy fölösleges a
rengeteg készülék a
konyhában, ha van
egy jó sparhelt és egy
rostlap. Teljes azonosulásuk a toszkán
konyhával nem történhetett volna meg,
ha nem tudták volna
az életformájukat is
teljesen a helyiekhez
igazítani. De ahol
órákig tart a közös
vacsora, amelynek
asztalához nemcsak a
gyerekeket és a nagymamát ültetik, hanem még a kutyákat
is beengedik, és utána egy-két órát ál-
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doznak az emésztést segítô digestiveknek, nem lehet nagyon kellemetlen az élet. Ehhez az is kellett, hogy a házaspár olívatermelésbe kezdjen, és több, bestsellerré vált könyvet írjon Toszkánáról.
Regionális receptgyûjtemény a Mátyusföld hagyományos ízei címû,
háromnyelvû karcsú kötet is (Lilium
Aurum). Csák Máté egykori, ma
szlovákiai birtokán erôsen ôrzik a
helyi specialitásokat. A receptek
követése feltételez némi fôzési tudományt. Inkább leletmentés, mint
követendô példatár. A korszerû
táplálkozás hívei bizonyára felszisszennek a vastag rántások és az
ételízesítôk olvastán, de a kuriózumokra vadászóknak nagy
meglepetés, hogy a
lencseleves készülhet
szilvával is, és hogy a
salántai Rigó Jancsinak nem a kréme,
hanem a tésztája tartalmazza a kakaót,
tetejére pedig tojáshab kerül.
A konyha, az étkezés
a témája gróf Nádasdy
Borbála most megjelent könyvének, az Ízes
életnek (Méry Ratio).
Az önéletrajz speciális
formája ez a kötet is,
amely történelmi korszakokon átívelve szól
az ételrôl és az életrôl
grófi kastélyban és
számkivetettségben,
filmsztárok és traktoroslányok között. Attól kezdve, hogy a lepsényi birtokon nevelkedô kislány rosszul volt, ha evésrôl hallott, odáig, hogy nagymamaként begyújtott búbos kemencével várja az
unokákat a balatonfelvidéki „pincelakban”, mert az otthon ott
van, ahol a tûzhely. Eközben elveszett a kastély, az ezüstök, elmúlt
az ifjúság, viszont Ausztria, Németország, Franciaország, és afrikai
utazások gasztronómiai élményei gazdagították a könyv formájú
receptgyûjteményt, amely szövegével az élôbeszéd spontaneitását
idézi. Egy dolog változatlan: a nézôpont, amellyel az elveszett paradicsomból reflektál a világ megváltozott szokásaira.
Szikora Katalin
Gourmet Gasztro fôszerkesztô
Illés Andrea–Repka Noémi: Csizma az asztalon – Fôzés olasz módra
régióról régióra, Scolar, 240 oldal, 3950 Ft; Antonio Carluccio, Gennaro
Contaldo: A két falánk olasz, Alexandra, 208 oldal, 5999 Ft; Frances
Mayes, Edward Mayes: Napsütötte szakácskönyv, Tericum, 224 oldal,
5970 Ft; Mátyusföld hagyományos ízei, Lilium Aurum, 56 oldal, 2990 Ft;
Gróf Nádasdy Borbála: Ízes élet – Nádasdy gombóc és Calvados, Méry
Ratio, 138 oldal, 3900 Ft
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A KARIZMA KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA
Szeivolt István

RÚZS ÉS FÉSÛ
Szeivolt István új kötete
negyvenhárom-plusz-egy novellát
tartalmaz, melyek kettô-három
kivételével nôkrôl szólnak.
Vagy ôk mondják el történetüket
saját szemszögükbôl, vagy egy
külsô szemlélô. A könyv tartalmaz
egy válogatott novellákból álló
hangoskönyvet is.
316 oldal, kötve, CD melléklettel, 2990 Ft
Megvásárolható a Líra Könyv-hálózat
könyvesboltjaiban
Megrendelhetô:
a karizma.kft@gmail.com e-mail címen,
illetve a 06/30 – 627-1844 telefonszámon.

www.karizmakonyv.hu

A ROLAND KÖNYVKIADÓ
ÚJDONSÁGAI
ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-AMERIKA
A nagy sikerû Atlaszok-sorozatunk legújabb kötete Észak- és KözépAmerika lenyûgözô tájait mutatja be. A könyv telis-tele van hasznos
és érdekes információkkal, segítségével igazi játék a tanulás.
80 oldal
Hamarosan megjelenik

SZÍVHEZ SZÓLÓ TÖRTÉNETEK
Egy kedves kis meséskönyv, mely
segít alkalmazkodni az élet olyan
nehézségeihez, mint például egy
családtag elvesztése.
Egy igazi jó barát a gyerekeknek
és egy valódi segítôtárs a szülôk
számára.
80 oldal, 1195 Ft

MAGYARORSZÁG
A közkívánatra készülô Magyarország címû könyvünk
részletesen mutatja be csodálatos kis országunkat.
Európában való elhelyezkedésétôl kezdve, a tájegységek felosztásán
és részletes bemutatásán keresztül egészen Trianonig visszanyúlva.
Ez a kiadvány nem hiányozhat egyetlen gyerek polcáról sem!
64 oldal, ára 1195 Ft
Hamarosan megjelenik

A KÖTETEK MEGTALÁLHATÓK A KÖNYVESBOLTOKBAN

www.roland-toys.eu

sikerlista

Sikerkönyvek tanévkezdés idején
Szeptember közepén sem változott az olvasók ízlése: „szerelmes”
és „kalandos” a jellemzô sikerkönyv, noha néhány mû biztosan
a tanévkezdésnek köszönheti listás szereplését.

Minden sikerlistán tarol E. L. James A szürke ötven árnyalata címû erotikus regénye, amely az
amerikai sikerlistákat is hónapok
óta uralja. A trilógia elsô kötetét
egyesek szoftpornónak, vagy
szadomazo-jelenetekkel fûszerezett erotikus olvasmánynak tartják, míg rajongói
mélyebb szerelmi
történetet is felfedeznek benne. Tovább tart Leiner
Laura Szent Johanna gimi-sorozatának sikere, a 7. kötet az Alexandra
gyerekkönyv listáján
az elsô, a Booklineon és a Líránál második, a Librinél harmadik helyen áll. Ezúttal a 12/b
osztály utolsó, érettségi elôtti
évérôl szól a kötet. Rhonda Byrne
A varázslat címû mûve az ezoterikus irodalomhoz sorolható, a
szerzô harmadik, magyarul olvasható mûve. A könyv maga egy
28 napos program, ami a hála
különféle hétköznapi gyakorlataira épül, a hála érzését hívatott állandósítani az életben, így jobbítva a körülményeket, az anyagi
helyzetet, az egészséget, és az
emberi kapcsolatokat. A nôi lektûr ismét elôkelô helyet foglal el a
listákon. Fejôs Éva több könyvvel
is szerepel; Szeretlek, Bangkok címû opusza a Bookline-nál a 3., a
Librinél a 6., míg Karibi nyár címû
könyve a Líránál a 7., az Alexandránál a 6. helyen áll. Mindkettô a
tipikus nôi irodalmat, a romantikát és az egzotikus környezetet
kedvelô hölgyek kedvenc olvasmánya. A Librinél 5. helyet elfoglaló, Milly Johnson Yorkshire puding Klub címû regénye is a szó-
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rakoztató nôi irodalomhoz tartozik, benne három, a negyvenes
éveihez közeledô dél-yorkshire-i
barátnô egyszerre esik teherbe,
miután elzarándokoltak egy ôsi
termékenységi szoborhoz. Szintén ebbe a kategóriába tartozik
Leslie L. Lawrence
Álmaim asszonya
címû sorozatának
elsô két kötete,
amely
Debby
O’Hara,
egy
amerikai tinédzserlány történetével indul.
Nicholas Sparks
Vissza hozzád
(Líránál az 5.) és
David Nicholls
Egy nap címû
bestsellerei
(Alexandra 5. helyezés) szintén a
romantikus-szerelmes könyvek
sorába tartoznak.
Az iskolakezdés miatt egy komoly kézikönyv is felkerült a sikerlistákra. Pomázi Gyöngyi szerkesztésében A magyar helyesírás
szabályai 4 az egyben címû könyve a mai kornak megfelelôen
nemcsak az akadémiai helyesírás
szabályait tartalmazza, hanem
színes kiemeléseket, internetes
hozzáférést és internetes szótárt
is (az Alexandránál és a Librinél 4.
helyen áll). Szintén az iskolásoknak ajánlott a Göncöl Kiadó két
foglalkoztató füzete (Színezd
ki… és Számolj te is, ill. Rajzolj te
is), ezek a 9–10. helyen állnak a
Bookline-on. Az Alexandra gyereklistáján 3. helyen áll a megunhatatlan Ablak–Zsiráf, amit még
mindig sok helyen használnak az
iskolákban. A szépirodalom kedvelôi is válogathatnak a sikerlistáról. A Líránál még mindig jól szerepel (3. hely) Paulo Coelho leg-

újabb kötete (Mint az áradó folyó), amely a szerzô élete folyójának egy-egy szakaszán folytatott
elmélkedéseit osztja meg olvasóival. A Librinél a 10. helyen egy
2013-as naptár foglal helyet,
amelyet Paulo Coelho mûveibôl
válogatott idézetekbôl állítottak
össze. Az Alexandránál a lista elején szerepel Paula McLain A párizsi feleség címû, Hemingway elsô
házasságáról szóló életrajzi regénye, amely az írófenomén és
Hadley Richardson boldog házasságát és boldogtalan válását mutatja be a feleség nézôpontjából.
Parti Nagy Lajos magyar valóságról szóló abszurdjai (Fülkefor és
vidéke) a Líra listáján a 4. helyen
szerepelnek. A nyár egyik slágere
volt Kádár Annamária Mesepszichológiája, amely a Bookline-on
az 5., a Librinél a 7., a Líránál a 9.
helyen áll. Az anyák nagyon kedvelik, mert benne a mese mint az
érzelmi intelligencia fejlesztésének eszköze jelenik meg. És végül
néhány kötet fantasy-rajongóknak. Georg R. R. Martin legendás
fantasy-regényfolyamának, a
Trónok harcának folytatása, a
Sárkányok tánca, valamint az elôzô kötetek új kiadásai (Trónok
harca, Kardok vihara, Varjak lakomája) 2. ill. 7–8–9. helyen állnak az Alexandra listáján. Népszerûségüket erôsíti, hogy az
HBO-n bemutatták a könyvbôl
készült fantasy-tévéfilmsorozat
második évadát. A Bookline listáján 4. helyen áll Amanda Quick
(Jayne Castle) A sötétség kapujában – A Tükör-trilógia harmadik
könyve, amelyben a romantika, a
sci-fi, valamint a fantasy mûfaját
kedvelôk pszichodetektívvel, paranormális gyilkossággal, auraolvasókkal találkozhatnak.
Sz. Zs.

Dr. Danima Damdindorj

AZ ÖNGYÓGYÍTÁS
MÛVÉSZETE
Az öngyógyítás mûvészete
egy magyarországon praktizáló
mongol orvosnô kutató
munkájának az összegzése.
Ôsi hun, mongol, ujgur, tibeti
és kaukázusi hagyományok
alapján szervek, illetve
betegségek szerinti bontásban
kereshetjük benne a megfelelô
gyógymódokat.
A könyv kézirat jellegû
kiadványként nagy
példányszámban fogyott
a betegek körében.

Ára: 2200 Ft
Belsô Ösvény Kiadó
Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n lehet rendelni postán is.

A SANTOS KIADÓ
AJÁNLJA
ÁROK PARTON JÁRTAMBAN
Népi mondókák
Berényi Nagy Péter illusztrációival
leporelló, 620 Ft

MACSKABÁL
Juhász Magda verse
Berényi Nagy Péter illusztrációival
leporelló, 620 Ft

HÚZZ, HÚZZ ENGEMET
Népi mondókák
Berényi Nagy Péter illusztrációival
leporelló, 620 Ft

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

könyvipar

Veszélyben a határon túli magyar
könyvek forgalmazása
A Xantusz Könyv forgalmazza több
mint tíz éve a határon túli magyar nyelvû könyvek tetemes hányadát, foglalkozik erdélyi, felvidéki és délvidéki kiadók könyveivel. A megváltozott piaci
körülmények, a romló gazdasági helyzet viszont komoly veszélybe sodorta a
cég mûködését. A cégvezetôvel, Bihari
Zoltánnal beszélgettünk.
– Sok szó esik róla manapság, hogy a
határon túli könyvkiadás támogatásra
szorul; miközben a forgalmazásról nemigen esik szó.
– Van ebben a felvetésben egy csavar.
Sokszor elmondják, hogy a határon túli
kulturális értékeket támogatni szükséges,
és valahogyan ez meg is történik. Viszont
a könyvek forgalmazása kereskedelmi,
üzleti tevékenység. Kérdés, hogy lehet-e, kelle egy ilyen tevékenységet támogatni.
– Ez igaz, de egészen másféle üzleti tevékenységet jelent ezeknek a könyveknek a forgalmazása, mint a magyarországiaké.
– Sok-sok évig én magam is azon az állásponton voltam, hogy a Xantusz Könyv kereskedelmi tevékenységet végez, aminek
meg kell tudni állnia a saját lábán. Ezen a véleményen azért kellett változtatnom, mert
két-három éve annyira megváltoztak a forgalmazási lehetôségek, a kereskedelmi viszonyok, hogy az egész problematikát át
kellett értékelni. A mai viszonyok között
igenis támogatásra szorul ez a tevékenység:
azért, hogy egyáltalán létezni tudjon és életben maradhasson, mert tisztán piaci alapokon ez nem lehetséges. Az utóbbi pár év változásainak eredménye, hogy ez így alakult.
– Mi az, ami változott, az általános gazdasági jelenségeket, a világválságot most nem
taglalva?
– Miközben természetesen ezeket a jelenségeket nem lehet függetleníteni a válságtól, a
könyveladás és a könyvkereskedelem változott meg gyökeresen az utóbbi pár évben. Mi
korábban rengeteg kisboltba szállítottunk, sok
jó partnerünk volt, akik a mi könyveinket normális kiskereskedelmi feltételekkel árusították,
a Custos, az Osiris, a Magiszter, a Kis Magiszter stb. Mind szakkönyveket kínált, de a kisebbségi témáinkra abszolút fogékonyak voltak, és megvolt a vevôkörük is. Ezek a boltok
ugyanúgy megszûntek, ahogyan vidéken is az
igényesebb boltok többsége. Mára csak a hálózatok maradtak, ahol olyan feltételekkel ve-
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szik át a könyveinket, hogy nekünk mint disztribútornak minimális a hasznunk. Másrészt
pedig a könyvek döntô részét nem is lehet értékesíteni ezeken a helyeken, mert elsôsorban
bestsellerekkel foglalkoznak. A mi kínálatunkban nagyon sok a rétegkönyv, amelyet csak
célzottan lehet értékesíteni.
Ezen kívül az eladások volumene is csökkent az elmúlt két évben. Ezért látom úgy,
hogy az, ami esetleg régebben valahogy
mûködött, az nem mûködik a mai piaci viszonyok között. Ha azt akarjuk, hogy ez úgy
mûködjön, ahogy eddig – értem ez alatt a
széles választékot, a naprakészséget, a gördülékeny üzletmenetet – ahhoz feltétlenül
kell a támogatás. Ebben a véleményben a
kiadói partnereink osztoznak, mögöttünk
állnak, és igyekeznek minket segíteni.
– Mennyire és milyen módon hozzáférhetôek
ma Magyarországon a határon túli könyvek?
– A határon túl megjelenô könyvek 95%-a
biztos, hogy bekerül a magyarországi forgalomba. A terjesztést nem 100%-ban, de
nagyrészt mi intézzük, egy-két nagyobb kiadó
kivételével mi hozzuk forgalomba Magyarországon a könyveiket. Az volt a törekvésünk,
hogy ne csak a nagy kiadók könyveit tartsuk,
hanem olyan könyveket is, amelyeket akár
civil szervezetek, vagy alapítványok, vagy intézmények adnak ki. Ha minden apró szervezetet beleszámolok, akkor körülbelül 60–70
olyan határon túli partner van, akivel élô kapcsolatban vagyunk, és akiknek a könyvkínálata nálunk elérhetô. Ezt nagyon fokozni nem
lehet, bár ez nem a teljesség, mindig van egykét fehér folt; de nagyon közel van hozzá.

– A kiskereskedelmi rést, vagyis hogy a
kisboltok megszûntek, hogyan sikerül betömni?
– Ezeknek a boltoknak a felvevôpiacát
talán a Bookline vette át. Mi magunk
úgy próbálunk kievickélni a bajból, hogy
közvetlenül próbáljuk értékesíteni a
könyveket. Az internet adta lehetôségekkel élve saját vevôkört próbálunk felépíteni. Nem egyszerû, hiszen elôször a
technikai feltételeit létre kellett hozni,
amelyen két éve kezdtünk el igazán komolyan dolgozni, amikor felismertem,
hogy ez lehet az egyetlen kitörési pont
számunkra. A weboldalt (xantusz.hu)
több évbe telik, mire sikerül ismertté
tenni, miközben több ezer könyv adatait kellett és kell felvinni, és folyamatosan
frissíteni. Hírlevélrendszert indítottunk
el, aktívabb marketingtevékenységet kezdtünk folytatni, hogy minél többen közvetlenül is megtaláljanak minket. Ebben látom
azt a lehetôséget, hogy kompenzálni tudjuk a piac negatív változásait.
– Már esett szó róla, hogy állami támogatást
remél e vállalkozás. A probléma evvel viszont az, hogy hasonló cégek nincsenek Magyarországon, tehát ilyenfajta pályázatokat
nem is írnak ki.
– Pályázati úton éppen ezért nincs esélyünk.
Úgy tudom elképzelni a támogatást, hogy
azok a döntéshozók, akik a határon túli
ügyekben kompetensek, és megismerik ezt
a helyzetet – amely valóban egyedi, hiszen
a mi munkák speciális, nem lehet besorolni
sehova – felismerik azt, hogy erre szükség
van, és egyedi döntést hoznának, hogy ezt
az ügyet igen támogatni kell. Csak így tudom elképzelni, egyedi kérelem és egyedi
elbírálás alapján.
– Jelenleg a Xantusz Könyv semmilyen állami támogatásban nem részesül?
– Nem részesül; fennállása folyamán eddig
még soha nem is részesült. Erôsen fogalmazva: vagy sikerül valamilyen állami támogatást
kapnunk erre a tevékenységre, vagy egyszerûen megszûnik a cég. Hogy a piaci viszonyok
a mi szempontunkból kedvezôen változzanak, arra komoly esélyt nem látok. Vagy felismeri a döntéshozók közül valaki, hogy van értelme a munkáknak, amely a kiadók, a vásárlók és a magyar kultúra érdekét egyaránt
szolgálja, vagy nem fogjuk tudni tovább folytatni ezt a munkát.
Jolsvai Júlia
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könyvipar

Rés a könyvpiacon
Lendvai Zsóka a Nischen Verlagról
– Magyarországi könyvszakmai gyakorlattal,
magyar szerzôk német nyelvû fordításköteteinek megjelentetésére ausztriai kiadót alapítani jó ötletnek tûnik a mai nehéz gazdasági
viszonyok közepette?
– Elôször is ketten vagyunk férjemmel, Paul
Lendvaival, akinek tizenöt könyve révén évtizedes gyümölcsözô kapcsolatai vannak
Ausztriában, sôt az egész német nyelvterületen. A magyar terepet viszont én ismerem
jobban. Nem számitunk diadalmenetre, sem

anyagi sikerekre. Tartalékainkból fedezzük
az indulás költségeit, és komoly segítséget
kaptunk az osztrák kulturális minisztériumtól és egy humán alapitványtól, mely elsôsorban a holokausztra való emlékezést és a
fajgyûlölet elleni tevékenységet támogatja.
Nevünk, a Nischen Verlag azt jelzi, hogy
„réseket”, lyukakat keresünk a német nyelvû könyvpiacon, melyet a nagy konszernek
és leányvállalataik uralnak.
– Hogyan alakult ki a kiadó ötlete, mennyi
ideig tartott a tervezés idôszaka, milyen
folyamat eredményeképpen jött létre a
Nischen Verlag?
– Férjem ötlete volt a kiadó, és én rövid habozás után teljes lelkesedéssel belevetettem magam a szervezésébe. Annyi évet töltöttem a
magyar kiadói szakmában, ahol nem csak jó
tapasztalatokat gyûjtöttem, viszont megtanultam azt is, mit kellene csinálni, s végre van alkalmam, mint úgynevezett „fônök”-nek a borítótól a forditó kiválasztásáig, a szerzôk megnyerésétôl a marketingig mindenben dönteni.
Férjem azt mondja, ô csak a „felügyelôbizottsága” a vállalkozásnak. Az ötlet 2011 nyarán
született meg, és 2012 szeptemberében jelent
meg az elsô három kötetünk.
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– Mi a kiadó koncepciója?
– A kiadó koncepciója, hogy a német nyelvterületen vagy egyáltalán nem, vagy csak
kevéssé ismert, értékes magyar szerzôknek
segítsünk a piacra való betörésben.
Nincsenek szabályaink, az egyetlen feltétel,
hogy a könyv tetsszen nekem, nekünk. Ponyvát, pornót, direkt politikai témákat nem hozunk; ez persze nem azt jelenti, hogy a magyar társadalom
régi vagy jelenlegi problémáit
elkerüljük. Ebben a szellemben jelennek meg elsô könyveink: Zsolt Ágnes Éva lányom címû könyve a Piros bicikli címmel. A kötet egy fiatal, Auschwitzban megölt
nagyváradi zsidó kislány
naplóját, valamint Murányi
Gábortól a történelmi hátteret megmagyarázó esszét
tartalmazza. Spiró György Tavaszi tárlatát A gyanú címmel adjuk
ki, az 1956–57-es korszak tragikomikus vonatkozásairól, Dalos
György tanulmányával. Ehhez a
könyvhöz a Magyar Fordítástámogatási Alaptól kaptunk
támogatást. Harmadik könyvünk Parti Nagy Lajos összegyûjtött novellái, Hullámzó
Balaton címmel.
– Milyen közelebbi és távolabbi terveik vannak, milyen kiadói programot terveznek?
– A jövô évi programunk
már gyakorlatilag készen
van. Kiadunk egy Spiró-novellaválogatást, valamint
kiadjuk Tóth Krisztina Pixeljét és Lángh Júlia
Budai úrilány címû mûvét.
– Kiadványaik a német nyelvterület könyvpiacán jelennek meg; mi jellemzi azt a könyvpiacot, és milyen lehetôségei, kilátásai vannak ott könyveiknek?
– A német nyelvterületen nagyon sok függ a
személyes kapcsolatoktól, s itt természetesen
hasznot húzunk férjem nevébôl. Ugyanakkor
én válogatom ki a forditókat, és nagy súlyt
helyezek arra, hogy már a borítón is képpel és
rövid életrajzzal bemutasssuk a magyar és német kultúra létfontosságú hídépítôit.
Idei könyveinket Zeltner Ernô és Buda
György fordították.

– Milyen szakmai kapcsolataik
vannak a magyarországi és az
ausztriai vagy németországi
könyvkiadókkal, könyvkereskedôkkel? Milyenek az elsô visszhangok
a kiadó bemutatkozásáról?
– Nagyszerû kapcsolataink vannak az osztrák könyvterjesztéssel
és nagykereskedelemmel a
Mohr Morawa vállalat révén. Nagyon fontos szerepet játszik PR- és sajtós
képviselônk, dr. Barbara
Brunner is, aki Ausztria
egyik legismertebb kiadói
személyisége. Neki is köszönhetjük a meglepôen
erôs és pozitív visszhangot
az új kis kiadó, a Nischen
Verlag bemutatkozásáról és
elsô könyvünkrôl. A tekintélyes liberális napilap, a Standard elsônek hozott hétvégi kulturális mellékletében egy dicsérô
bírálatot A piros biciklirôl (Das rote Fahrrad). A következô hétfôn a
nagy példányszámú bécsi Kurier
közölt egy részletes ajánló kritikát
a Zsolt-könyvrôl. Rákövetkezô
szerdán nagy örömmel láttunk a
Falter címû intellektuális hetilapban egy egész oldalas illusztrált riportot rólunk, a kiadóról, terveinkrôl és a három könyvrôl. Néhány nap múlva, vasárnap a
Kurier különösen nagy példányszámú kiadásában jelent meg a kiadónkról egy képes beszámoló két teljes oldalon ezzel a címmel: A
butaság elleni harc állandó kötelesség.
Bemutatkozásunk a Morawa nagykereskedés bécsi központi boltjában sikeresnek
mondható, hiszen több mint száz érdeklôdô
jött el, s ezen az estén 42 példányt adott el a
bolt. Az ismert osztrák (de magyarul is tökéletesen beszélô) színésznô, Mercedes Echerer
olvasott fel a megrendítô naplóból.
K. A.
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