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KÖNYVHÉT, 2012. HATODIK SZÁM
Vége felé közeledik 2012. is, eljutottunk idei utolsó számunkig, amelynek tartalmából ajánlok majd itt olvasnivalót – magunkat ajánlom –, elôtte azonban visszatekintek picit az idôben. A Könyvhét elsô száma 1997. szeptember 11-én jelent
meg, akkor még kétheti lapként, s így folytatódott ez 2004
végéig, 2005-tôl havilap lettünk, s így folytatódott ez 2011ig. 2012-tôl kéthavi lap lettünk, ha nem is naptári precizitással: a könyves csúcsidôszakokhoz idôzített módon jelentünk
meg hat lapszámmal. Azok közül a változások közül, amelyeket az idei év hozott számunkra, a leglényegesebb persze
az volt, hogy megjelenésünk megfelezôdött, és az év végi
után új számmal az elsô negyedév végén jelentkeztünk, és ez
a „jövôkép” minden bizonnyal 2013-ban sem változik meg jelentôsen.
Az utóbbi néhány évben ilyenkor, a decemberi számok elején jeleztem, hogy még az év vége elôtt megjelenik a következô évi elsô számunk, és mivel az ily módon megelôzte a Karácsonyt és az Újévet, olvasóinknak több éve már az új évfolyam elsô számában kívántam boldog ünnepeket. Hát most nem így lesz.
Idén az év vége elôtt nem jelenik meg a következô évi elsô számunk, emiatt kellemes ünnepeket és boldog újévet most kívánok
Könyvhét-törzsasztal
minden Olvasónknak.
a Hadik Kávéházban
A KSH épp mostanában hozta nyilvánosságra a kiskereskedelem
(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
forgalmáról szóló jelentéseit, az derült ki, hogy az elôzô év azonos
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
idôszakával és a megfelelô hónapjával összehasonlítva egyaránt to2012. december 13., 17 óra
vábbra is csökkenô tendenciát jeleznek a számok, azaz két-három
százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon.
A karácsonyi nagyobb vásárlási hajlandóságban reménykedhetnek
csak a kereskedôk és a könyvesek, mint ami szépíthet még valamennyit a nem túl rózsás eredményeken.
Csak szépítésrôl lehet szó, jelentôs javulásra a jövôben sem számíthatunk, ehhez tanúságul dr. Bódis Béla cikkét hívom, e számunkban a szakmai olvasók számára a jövô évi adózási változásokról ír, elemzésébôl kiderül: az adózási viszonyok nem lesznek jobbak az ideinél.
Ha már áttértem e számunk cikkeire, folytatom irodalommal: megjelent az Ondrok gödre folytatása
Oravecz Imrétôl, a Kalifornia fürj címet viselô regényrôl beszélt a szerzô lapunk munkatársának.
Kemény István A királynál címû verseskötetérôl szólva beszélt versei születésérôl, és megosztja az interjú olvasóival a politikai költészet mûfajáról vallott véleményét is.
Más mûfajban alkotott Magyar László András, ô 16–17. századi, elsôsorban latin nyelvû forrásokból
gyûjtött és fordított le nôkrôl szóló, kultúrhistóriai érdekességû történeteket, amelyek szólnak „sátánmenyasszonyról, kígyónôrôl, álhalottról, boszorkányanyukáról”, bôvebbet a vele készült interjúból tudhatnak meg errôl, s a kötetrôl olvasóink.
Több mint tizenöt évnyi munka után XIII. kötetének megjelenésével befejezôdött a Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon. A magyar tudományosságnak jelentôs alkotása ez a lexikon-folyam, célkitûzése
szerint a magyar középkor és kora újkor teljes mûvelôdés- és kultúrtörténetét fogja át. Kôszeghy Péter, a lexikon fôszerkesztôje beszélt lapunknak a kezdetekrôl, a lexikont meghatározó tudományos
szellemiség gyökereirôl, a kötetek megjelentetésén dolgozó közösség áldozatos munkájáról.
Az utóbbi hetekben, hónapokban a sikerlisták élbolyában tartózkodik egy mû, amelynek egyszerû leírása alapján nem feltétlenül gondolnánk azt, hogy a mûbôl sikerkönyv lesz: „a magyar irodalom jelentôsebb alkotóinak párkapcsolatait bemutató leírások gyûjteménye”. Tudjuk, Nyáry Krisztián Így szerettek ôk címû könyve, amelyben magyar irodalmárok szerelmi történeteit tette közzé, sikerkönyv lett.
Nagyon érdekes a kötet megszületésének a története is, példázva az internetes közösségi portálok kulturális megtermékenyítô hatását, de figyelemre méltó Nyáry Krisztián véleménye könyve sikerének okairól is. Minderre, sôt még többre is fény derül a vele készült interjút olvasva.
Egy rejtôzködô íróval készített interjút munkatársunk, rejtôzködése névválasztásában rejlik, Rejtôzô
kavicsok címû ifjúsági regényét L. I. Lázár néven jegyzi. Itt nem is leplezzük le titkát, ám – megígérhetjük – a beszélgetésbôl minden kiderül.
Ennyi fért ide, nincs is már más hátra: boldog 2013-at kívánunk minden kedves olvasónknak.
(A Szerk.)
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Óhazából újhazába
Oravecz Imre kötete a kivándorlásról
Sok víz folyik le a Mississippin, mire az Amerikába megérkezô Árvai család tagjai öntudatos amerikai
állampolgárok lesznek, akik biztosan használják a nyelvet, akik életformaváltásukkal parasztból munkássá
válnak, akik már ki mernek állni a jogaikért, és megtanulják értékelni az amerikaiak szabadságát.

– Most jelent meg nagyregényének második kötete, amely a 19.
század végén Amerikába „kitántorgó” magyarok világáról fest hiteles képet. Az elsô kötet, az Ondrok gödre, Az álom anyaga elsô
könyve az Árvai család itthoni történetét mondja el; egy parasztregény, amely irodalmi beszédmódot használ.
– Mindig játszottam a gondolattal, hogy írnom kéne a magyar
kivándorlásról. Érintett is vagyok, mert a családom több tagja,
nagyszüleim is kivándoroltak, apám kint nevelkedett, majd én is
többször voltam kint, éltem és dolgoztam is ott. Sokára kezdtem neki. A prózaíráshoz egészen más alkat kell, mint a vershez;
a prózaíró olyan, mint a bányász, aki minden nap lemegy a
mélybe, majd feljön. Tartósan és állandóan számon kell tartani
a dolgokat, s észben a szereplôket, az eseményeket. A történeti regény írásához ezenfelül is rengeteget kell tudni: milyen pénz
volt az adott korban, milyen kormányok irányítottak, milyen politikai és kulturális események történtek, és egyáltalán, hogyan
éltek az emberek a mindennapokban? Milyen kultúrnövények,
szokások voltak, hol mentek a vasútvonalak, milyen hajózási

318

társaságok léteztek,vagy például mikor volt aszály. Itt egy parasztcsaládról van szó: a parasztcsalád egyik tagja feleségestül,
gyerekestül kivándorol akkor, amikor mások is. Nem voltak
olyan sokan, mint mondják, és nemcsak a szegények mentek ki,
hanem városbéli hivatalnokok és dzsentrik is. A kivándorláshoz
ugyanis sok pénz kellett.
– A második részben, amely a Kaliforniai fürj címet viseli, Árvai István és családja megérkezik Amerikába, letelepednek, a férj elkezd
dolgozni, kuporgatják a pénzüket arra számítva, hogy hazatérnek.
Az amerikai társadalom és az akkori körülmények hiteles ábrázolásához nyilván sokat kellett kutakodnia. Lenyûgözôen részletesen írja le például a vasöntödei vagy az olajbányász munkafolyamatokat.
– A nagyszüleim az Ohio állambeli Toledóban éltek, magam is jártam ott, bár akkor még más szemmel néztem a vidéket. Ez az elsô helyszín, a magyar negyed, a vasöntöde. A másik helyszínt,
Santa Paulát és környékét jobban ismerem. Kaliforniában van,
ahol olajbányászként fejezi be a pályafutását a hôsöm. Mi Santa
Barbarában éltünk a 80-as években. Elég közel van Santa Paulá-
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hoz, amely ma citrom- és narancsültetvényeirôl híres. A nagyapám
vasgyári munkás volt, és elôször úgy terveztem, hogy a hôsömet
ott is vasgyárban dolgoztatom, de kiderült, hogy arrafelé nincs,
nem volt semmiféle vasipar, ezért lesz olajbányász. Parasztból kétszeresen ipari munkássá kell válnia. Ez egy lelki folyamat is. Ezt is
ábrázolnom kellett. Továbbá hitelesen megjeleníteni a tárgyi környezetet is – ehhez valóban sokat kellett búvárkodni. Hogy milyen
volt egy öntöde, egy temperöntöde, mert a regénybeli ilyen, mi
hogyan zajlott benne, azt aránylag könnyû volt kideríteni. A fejlett
iparú országnak számító korabeli Osztrák–Magyar Monarchiában
is volt temperacélöntés, és ennek igen jól megvannak a nyomai.
Egy kinti üzem is hasonló lehetett. De az olajbányászás már keményebb diónak bizonyult. A fúrás akkor még pennsylvaniai kötélfúrás volt, ami azt jelentette, hogy kötélen fel-le mozgatták a mélyben a lyukat törô vésôt. Mikorra Magyarországon, elég késôn, a
20. század 30-as éveiben megindult az olajkinyerés a földbôl, ezt
a technológiát már leváltotta a rotary, a forgómozgáson alapuló
fúrás. Itthon a kötélfúrásról tehát jóformán semmit nem találtam.
Elméleti anyagokat igen, gyakorlatit nem. Ehhez már kinti forrásokat kellett igénybe vennem, ami olykor elég körülményes volt.
– A kivándorló magyarok egyrészt rengeteg újdonsággal ismerkednek meg az új társadalomba beilleszkedve (villanyvilágítás, az
otthoninál magasabb életszínvonal, új nyelv, bicikli, szabadidô,
hétvégi strandolás), másrészt szívósan ragaszkodtak értékrendjükhöz, szokásaikhoz. Nagyon nehéz lehetett az elszakadás. A
honvágy és az amerikanizálódás egymás mellett élése szépen
megjelenik a könyvben.
– Örülök, ha így látja, hogy ennek a kettôsségnek a megmutatása sikerült. De beilleszkedésüket nem nevezném amerikanizálódásnak, mert annak pejoratív tartalma is van. Ez inkább polgáriasodás, természetesen amerikai módra. Eltávolító folyamat, de
nem elszakadás, mert a hazába nem térnek ugyan többé vissza,
de az tovább él bennük. A szülôkben legalábbis. A gyerekekben
nem. Nekik már az Egyesült Államok a hazájuk. Ôk már amerikaiak lesznek. Úgy értem, az a kettô is, akiket kivittek, mert a többi, aki kint születik, már eleve az.
– Nemrég olvastam el Moberg négykötetes regényét a svéd parasztok kivándorlásáról. Ez fél évszázaddal korábban játszódik, és
hôsei Amerikában is a paraszti életmódot folytatták tovább, mégis
sok hasonlóság fedezhetô fel a kivándorlás megélésében. Hatással volt ez a regényfolyam a munkájára?
– Nem. Nem is ismerem. Nem
követtem semmilyen irodalmi
mintát. Tudtommal nincs is
magyar minta. Tamási Áron
Ábel Amerikábanja nem tekinthetô mintának. Valamikor régen én is láttam egy
svéd filmet svéd paraszti kivándorlókról.
Emlékszem,
hogy annak a hôsei kint is
földmûvesek lesznek – de ôk
eleve azzal a céllal mennek
ki. Van pénzük, hogy földet
vásároljanak. Az én Árvai családom nincs ebben a helyzetben, és a történelmi, valóságos magyar kivándorlók sem
Oravecz Imre
voltak. Ha lettek volna, el
KALIFORNIAI FÜRJ
sem mentek volna.
Jelenkor Kiadó
622 oldal, 3200 Ft
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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ÜNNEPELJEN A JÓSZÖVEG MÛHELY KÖNYVEIVEL
Legát Tibor – Zsigmond Gábor (szerk.)
A VILLAMOS ARANYKORA
A 125 éves villamos ünnepére
a szerzôpáros most fantasztikus
dokumentumgyûjteményt tár
elénk, jelentésekkel, plakátokkal,
belsô utasításokkal, izgalmas,
korhû iratokkal bemutatva e jármû
történelmét, kötött pályafutását.
148x118 mm, 256 oldal, 3490 Ft
Adam Palmer
MÓZES HAGYATÉKA
Egy egyiptomi ásatáson titokzatos
írással televésett kövekre bukkannak,
s Daniel Klein nyelvtudós odautazik
megfejteni a bibliai kirakóst.
A misztikus, történelmileg is informatív
thriller a legváratlanabb fordulatokkal
bilincsel le.
160x230 mm, 304 oldal, 3490 Ft
Méray Tibor
EGY ÉS MÁS
Méray Tibor könyve egy – a pártérán
és a nyugati emigráción átívelô –
hatvanéves karrier lenyomata,
cikkekben, tanulmányokban és
publikációkban elbeszélve. Az 1956-os
forradalom és Nagy Imre elkötelezettje,
egykori berlini és észak-koreai tudósító
elmondja, milyen volt tûzközelben
a politika, és hogyan lehetett messze
az óhazától megôrizni a forradalom
lángját.
160x230 mm, 272 oldal, 2990 Ft
Yasar Kemal
AZ ARARÁT LEGENDÁJA
A mitikus Araráton egy elkóborolt
paripa a múlt ködébe veszô
hagyományt éleszt újjá, mely miatt a
büszke hegyi kurdok szembekerülnek
az oszmán birodalmat képviselô
pasával. A pásztor fôhôs románca
a pasa lányával, és a sok szálon
bonyolódó történet elvarázsol,
és betekintést nyújt a kaukázusi
népek világába.
128x190 mm, 131 oldal, 1990 Ft
Cséka György – Gazda Albert
MAGYAR LAKOK – KÁRPÁTALJA
A magyarok lakta területekrôl szóló
új sorozat elsô kötete Kárpátalját
mutatja be, a terület földrajzától,
éghajlatán át a magyarok ottani
életmódjáig, népviseletéig,
hagyományaiig.
A gazdagon illusztrált album képeit
Cséka György készítette.
210x210 mm, 100 oldal, 2990 Ft
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Elkészült a Magyar
Mûvelôdéstörténeti Lexikon
Végéhez érkezett a Balassi Kiadó nagyszabású vállalkozása: megjelent
a Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon XIII. kötete. A lexikonsorozat
több mint tizenöt éven át készült, 450 szerzô dolgozott közel 5000
szócikken, melyeket 3700 kép kísér, 500 ív körüli terjedelemben. A
részletekrôl a fôszerkesztôt, Kôszeghy Pétert kérdeztük.
– A most megjelent utolsó kötet a többinél
mintegy 90 oldallal kisebb terjedelmû. Két
részbôl áll: a befejezésbôl és a pótlásokból. A
Magyar Mûvelôdéstörténeti Lexikon a magyar
régiségnek – amely értelmezésemben összefoglaló neve a középkornak és a kora újkornak – a teljes mûvelôdés- és kultúrtörténetét
igyekszik átfogni. Ez persze csak részlegesen
sikerülhetett, a fôszerkesztô tudásbéli korlátai
akarva-akaratlanul megjelennek a lexikonban,
az irodalomtörténet például kétségtelenül tágabb teret kap, mint a többi tudományág.
– Lesz záróünnepség?
– Igen. Az elsô kötet bemutatója a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében volt, most
nem ott, hanem az Akadémia könyvtárában
lesz december 12-én, fél 12-kor a MaMûLbúcsúztató, melyen az elsô kötetet is anno bemutató Marosi Ernô akadémikus, továbbá Paládi Kovács Attila akadémikus és Szörényi
László, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója mond néhány szót.
– Ez a hatalmas vállalkozás mindenképpen
tiszteletre méltó. Hogyan összegezné?
– Két dolog van, aminek örülök, amire
büszke vagyok. Az egyik, hogy befejezôdött, pedig menet közben nagyon sokszor
úgy éreztem, hogy – különbözô okokból –
nem megy tovább. A másik pedig, hogy sikerült finanszírozni a 13 kötetet. Hiszen ez,
jellegébôl következôen, nyilvánvalóan veszteséges vállalkozás, amelyet éveken át
fenntartani nem volt könnyû.
Hadd mondjam még el: munkatársaim, elsôsorban Tamás Zsuzsanna szerkesztô, s kollégáim, áldozatkész munkája nélkül ez a 13 kötet sohasem készült volna el. Nem merek neveket mondani, mert esetleg valakit kifelejtenék, de több tucat olyan kutatóról van szó,
akik önzetlenül támogatták a vállalkozást. A
450 szerzô sem a csillagászati összegnek legkevésbé sem nevezhetô honoráriumért írta
szócikkeit. Az intézmények közül különösen
sok segítséget kaptam az MTA BTK Irodalomtudományi, Mûvészettörténeti, Történettudo-
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mányi, Zenetörténeti Intézetétôl, a Magyar
Nemzeti Múzeumtól, az OSZK-tól, az Esztergomi Fôszékesegyházi Könyvtártól, a Magyar
Nemzeti Galériától, a Szlovák Nemzeti Galériától, a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, a
budapesti Egyetemi Könyvtártól és az Akadémiai Könyvtár Kézirattárától.
– Csak kíváncsi voltam, milyenek a reakciók.
Egyáltalán ki az, aki egy ilyen munkát át tud tekinteni?
– Ez irodalomtörténészi, mûvészettörténészi, technikatörténészi, jogtörténészi, hadtörténészi és egyéb ismereteket egyaránt
igényel. Magyarországon az interdiszciplináris gondolkodásmódnak és a mûvelôdéstörténet ilyenfajta tág felfogásának atyja Klaniczay Tibor volt, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének korábbi igazgatója és mesterem. Minden mindennel összefügg – ezt a
felfogást nem könnyû egy ilyenfajta könyvben megjeleníteni. Nem is sikerült. Az én
eredeti koncepcióm és a megvalósult 13 kötet messze áll egymástól – de ez nem baj, hiszen minden fôszerkesztô hozott anyagból
dolgozik, hacsak nem egyedül írja meg az
összes kötetet. A kollégák elképzeléseihez,
világlátásához, felkészültségéhez alkalmazkodni kellett. Lehet, hogy a minden mindennel összefügg típusú elképzelést éppen az
internetes változat fogja sokkal jobban megvalósítani, ahol a linkek révén az anyag inkább tud összekapcsolódni és kibomlani,
mint egy lineáris, az ábécé rendjének alávetett olvasást követô lexikonban.
– Tehát az ideálisnak tekintett Klaniczay-féle
mûvelôdéstörténet-felfogáshoz vezetô úton ez
a lexikon egy lépcsôfokot jelent?
– Így van. Klaniczay Tibor már elhunyt, amikor
a lexikon munkálatai egyáltalán elkezdôdtek,
de ez nem változtat azon a tényen, hogy ebben a tizenhárom kötetben ott van Klaniczay
szellemi öröksége. A kultúrának, az irodalomnak, mûvelôdéstörténetnek, mûvészettörténetnek az a felfogása jelenik meg benne,
amely valaha a Klaniczay-iskolát jellemezte. Ez

a könyv nem egészen olyan lexikon, mint a
megszokottak. Nem véletlen például a formátum. Nem nagy könyv, hanem kézbe fogható
méretû, keskeny a margója; kifejezetten arra
szántuk, hogy folyamatos szövegként is olvasható legyen. Nem csak és elsôsorban az volt a
cél, hogy egy-egy adat kikereshetô legyen belôle; persze az is inkább egyfajta sajátos,
posztmodern monográfiája a kornak.
– Készül a 13. után még kötet?
– Lexikonkötet nem. Egy hely- és névmutató
fog még megjelenni, a MaMûL csak ezzel
együtt lesz kényelmesen használható. Ami ennél talán fontosabb: remélem, két-három
éven belül elkészül az internetes változat. Attól függ persze, hogy lesz-e rá pénz.
– A digitális változatot folyamatosan frissíteni
kellene, ugye? Van rá esély, hogy ez megtörténjen?
– Természetesen folyamatosan frissíteni, bôvíteni, javítgatni kellene, hiszen a papírváltozat
az 1.0-ás változat. Hogy van-e rá esély, arra jelen helyzetben nem merek sem igennel, sem
nemmel válaszolni. Nem tudom. Az anyag digitalizálva van, létezik egy adatbázisunk, mely
a 13 kötet minden szócikkét tartalmazza. Ám
ez offline, szöveges adatbázis, tehát CD-re ki
lehetne írni, viszont ez ma már idejétmúlt
technológia. Mindenképpen online, állandóan
karbantartott adatbázist kellene létrehoznunk, melynek költsége húsz- és harmincmillió forint között mozog. Ráadásul erre egy
összegben lenne szükség, hiszen a munkálatok nem oszthatók el kötetenként.
Jolsvai Júlia

könyvrôl
MAGYAR
MÛVELÔDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON
XIII. KÖTET
2012, 424 oldal, 6900 Ft

www.könyvhét.hu

interjú

Középkori bujaságok
Rászedett sátánmenyasszonyról, kígyónôrôl,
álhalottról, boszorkányanyukáról, megszállott
apácákról szólnak egyebek mellett azok a hol
kacagtató, hol vérfagyasztó 16–17. századi
történetek, amelyek A kapzsi hóhérné címen
nemrégiben jelentek meg. A könyvet jegyzô
Magyar László András a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár fôigazgatóhelyettese. Latin–magyar szakon végzett az egyetemen.
– Összefügg mindennapi munkájával a válogatás, vagy afféle hobbitevékenység az efféle
szövegek gyûjtése, megjelentetése?
– Ezeket itt, a könyvtárban találtam, ahol több
mint harminc éve dolgozom. Háromezerre tehetô a nálunk ôrzött 17. századi vagy annál is
korábbi könyvek száma. Éveken át ezek tanulmányozásával foglalkoztam, orvos- és mûvelôdéstörténeti kutatásaim közben mindig följegyeztem, ha jó „sztorikra” akadtam. Aztán
eszembe jutott, hogy könyvet lehetne összeállítani e történetekbôl, amelyek zömükben
nem irodalmi munkákból, hanem tudományos kötetekbôl származnak.
– Ki kellett némiképp színezni a régi históriákat,
hogy ilyen, ma is élvezetes, olvasmányos szöveg kerekedjen ki belôlük?
– Hû fordítást készítettem az eredeti latin és német szövegekbôl, nem tettem hozzájuk semmit. A nyelvezeten korszerûsítettem kicsit, megpróbáltam egyensúlyt teremteni a korabeli
mondatfûzés és szóhasználat, valamint a között, hogy a mai mindennapi ember számára is
tökéletesen érthetô, gördülékeny legyen az elbeszélésmód – hiszen a nagyközönségnek szánom a kötetet. Az értelmezhetôség rovására
ment volna, ha ragaszkodom a hajdani megfogalmazások korhû átültetéséhez – különösen a
német próza tûnik nyögvenyelôsnek. Ezért több
mondattá alakítottam a hosszú tirádákat, de a
szavak jelentésén nem változtattam. Akadnak,
akik szerint így is túl sok engedményt tettem.
– Miért éppen a gyengébb nemet pellengérre
állító írásokat sorakoztat fel válogatásában?
– Amikor végignéztem az évtizedek alatt
összegyûlt céduláimat, azt láttam, hogy a nôi
szereplô az összekapcsoló szál a történetek
között; nôkrôl szólnak a legmulatságosabb
históriák. Tudom, hogy ez nem igazságos a
hölgyekkel szemben, és elnézést is kérek tôlük, de férfiakról nincsenek ilyen jó történetek.
Nyilvánvaló elvégre a szerzôk férfiak voltak,
maguk felé húzott a szívük, saját nemükrôl
nem kívántak gúnyosan írni. Különben is nagy
divat volt a nôk kárára viccelôdni, olyan eseteket mesélgetni, amelyek az asszonyok bujaságáról szolgáltatnak bizonyítékot. Ez persze
nem ad hiteles képet az akkori nôkrôl, és ter-
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mészetesen fordítás közben magam egyáltalán nem éreztem valamifajta felettük aratott
diadalt. A szövegek tüzetes tanulmányozásával kiviláglik, hogy a dolog mindkét félen
múlik, sôt gyakran a férfiak, maguk a szerzôk
is kifejezetten ellenszenves színben tûnnek fel.
– Ellenszenvesnek találta a szerzôk némelyikét?
– A nôellenes és kifejezetten gyûlölködô tollforgatók mellett akadnak közöttük hivatásos
boszorkányüldözôk, akiknek a kezéhez soksok vér tapadt. Akár a tridenti zsinat következményeinek értelmezésével megbízott Bartholomeus Spinaeus, vagy a rendkívüli mûveltségû, de meglehetôsen korlátolt gondolkodású
Martinus Delrio által közvetített szövegek nem
mutatják vonzó egyéniségnek lejegyzôjüket,
de a megírt esetek ma is szórakoztatók.
– Lehet, hogy nem szándékosan, de megcáfolja mindazokat, akik szerint soha nem uralta
annyira az emberek gondolkodását a nemiség,
mint manapság. Könyve bizonyítja, hogy az ötszáz évvel ezelôtt élôk sem voltak jobbak a Deákné vásznánál. A férfiak és nôk egy tipikus önvallomás szerint például úgy kerülnek szeretôjük ágyába, hogy bekenték magukat egy ágy
alatt talált csodabalzsammal, és hipp-hopp ott
termettek vágyaik színhelyén…
– A mindennapi kommunikációnak talán nem
volt annyira része a szexualitás, amelyet bizonyos körökben persze el is fojtottak, de a korabeli szépirodalom nem kirívó példákat állít
elénk. A mindennapi vágyak és késztetések
akkor is hasonlóak voltak a maiakhoz, ezen
nincs mit tagadni. Végtére mi is e szaporodási ösztönnek köszönhetjük a létünket…
– Hogyan kerültek a nemegyszer sikamlós történetek orvosi mûvekbe?

– Jelentôs részük démonológiai munkákból
származik, amely a kor komoly diszciplínája
volt. Tudományos szövegnek szánták ezeket,
példának bizonyos bonyolult állítások alátámasztására. De orvosi leírásokban is szerepelnek a praxisukban tapasztalt esetek, mint például a szüzesség könnyed elvesztésének magyarázata, amellyel fel lehetett menteni a ledérség vádja alól az érintetteket. Itt-ott akár
még ma is szükség lehet erre az érvrendszerre.
– Mikortól meddig tekintették a démonológiát
komoly tudománynak?
– A kereszténység megjelenésével vált önálló
szakterületté. Az 5–6. században Szent Ágostontól kezdve Pseudo-Psellos és számos más
szerzô vallotta a világ kétpólusúságát: a jóisten és a vele szemben álló sátán képviseli a
két birodalmat. A keresztény élet a jó és a gonosz egymással folytatott folyamatos küzdelme. A rossz oldallal, a sátánok és démonok világával is foglalkozni kellett. A 15. század elején Niderius Formicariusának egyik fejezetében elôször jelent meg a nôi boszorkány típusa és figurája, majd a század végén a pápa
bullát bocsátott ki a boszorkányok ellen,
Sprenger Jakab és Heinrich Institoris dominikánus szerzetesek pedig megírták a Malleus
Maleficarumot, a Boszorkányok pörölyét. A
boszorkányüldözés idején, 1490-tôl politikai
tényezôvé vált és hihetetlen súlyt kapott a démonológia, amely a 17. század elsô feléig lét
és halál kérdésében döntött, sok tízezer emberi élet kioltásához vezetett. Zseniális és enciklopédikus tudású szerzôk sora szentelte ennek egész munkásságát úgy, hogy a boszorkányságon kívül teológiai, filozófiai és nyelvészeti tézisekrôl is értekezett e mûveiben.
– Maradt-e még másik könyvre való anyaga e
kétes „tudomány” vidámabb hangvételû feljegyzéseibôl?
– Eddig is több kötetem látott napvilágot,
amelyeket hasonló munkák segítségével írtam, ilyen A mûember története, a Bevezetés
a kísértettanba, A repülôkenôcs, a Csámcsogó hullák. De a történetek száma végtelen, ha
igény lesz rá, szívesen folytatom nyilvánossá
tételüket.
Mátraházi Zsuzsa
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Magyar László András
A KAPZSI HÓHÉRNÉ
Történetek nôkrôl
a 16–17. századból
Gondolat Kiadó, 140 oldal, 2490 Ft
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A múlt kimúlt
Bár Marshall McLuhan kanadai filozófus
neve talán kevéssé ismerôsen cseng a
hazai olvasóknak, annál gyakrabban
használjuk az általa meghonosított kifejezéseket. A két legismertebb, a „Gutenberg-galaxis” és a „globális falu” mármár közhelyeivé lettek az információs
kor szókészletének. Ha a Typotex gondozásában magyarul frissen megjelent
McLuhan-kötetet úgy kezdjük olvasni,
mint elméleti reflexiót e kor generálta
társadalmi változásokra, akkor szerzôjét
egy mûvészi érzékenységgel megáldott,
szintetizáló hajlamú és rendkívüli felismeréseket megfogalmazó médiafilozófusként képzelhetjük magunk elé. Ám ha
vetünk egy pillantást a fülszövegre, netán rákeresünk Marshall McLuhan életrajzára, akkor talán meg is kell kapaszkodnunk egy pillanatra a székben a meghökkenéstôl: az információs társadalom
mûködését bemutató elméleti alapvetés
negyven évvel ezelôtt született. McLuhannek minden bizonnyal látnoknak kellett lennie ahhoz, hogy a Médiamasszázs
mondatait megfogalmazza.
Eleve furcsa a cím is, furcsa háttértörténettel. A „The medium is the message” szintén elhíresült mondata (A média az üzenet) szenvedett csorbát egy
véletlen elírás folytán, így lett a message-bôl massage, amely állítólag annyira
megtetszett a szerzônek a benne rejlô
összetett üzenet miatt (a „mass age”
jelentése vonatkoztatható a tömegkultúrára, és egy zûrzavaros korra is,
amelyben minden keveredik mindennel), hogy végül lelkesen a „hibás” változat mellett döntött. McLuhan így
százötven oldalon át masszírozza szellemünket és elménket egy egészen
rendhagyó mûvelôdéstörténeti, szociológiai és társadalomfilozófiai okfejtéssel
a média hatalomátvételérôl. E hatalom
az ô megközelítésében azonban nem
fenyegetô, sôt, meglátása szerint térhódításával soha nem látott lehetôségek és új nézôpontok tûntek fel az emberiség egén. S bár szavaiból itt-ott kitapintható, hogy a békés forradalmat
generáló szereplô nála még a televízió,
mégis minden mondata hordozza az
1967-ben még álmodni sem mert (vagy
csak szigorúan titkos berkekben megálmodott) internethasználat, sôt web2-es
kor következményeit. McLuhant épp az
átmenetiség, a változások kora izgatja:
miként hatott az archaikus társadal-
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makban, majd utódnépeik életében a színtisztán hallásra támaszkodó információtovábbítást felváltó
írás? Hogyan generálta a nyomtatás tömegessé válása, a sokszorosítás a közvélemény megszületését? Hogyan változik
meg ez a „köz” az
elektronikus kor beköszöntével, s hol
van benne a mi szuverén helyünk?
Zavaros kor ez – mondja McLuhan –
„ráadásul az új világba a régi éra beidegzôdéseivel és szenzorikus reflexeivel felszerelkezve érkezünk”. Lassan
feldereng hát „McLuhan próféta” módszerének titka: a kanadai teoretikus a
múlt katartikus változásainak analógiájára elemzi azokat a társadalmi rétegmozgásokat, amelyek az efféle radikális
hatású újdonságokat követik.
És van-e jobb múltbéli elôzmény a médiaforradalom tanulmányozására, mint a
könyvnyomtatás kialakulása? A Gutenberg-galaxis szakavatott csillagásza,
McLuhan a maga kötetében is kiaknázza
a könyv mint mûtárgy, mint üzenetet
hordozó felület és mint információs tárolóeszköz minden adottságát. A zsebben
is elférô kis kötetben szerzôtársával,
Quentin Fioréval együtt egy lapozható
kiállítást is prezentálnak az olvasónak: a
fotókból, grafikákból, korabeli karikatúrákból, képi- és szövegmontázsokból
összeállított anyag egyfelôl azt hivatott
megjeleníteni, hogy „a könyv a szem kiterjesztése”, másrészt, hogy manapság
„mûvészet lehet bármi, amit te annak
tartasz”. A szerzôpáros például a képregénykultúra megjelenésével elterjedt,
hatalmas „BANG!” felirattal érzékelteti
az audio- és a vizuális kultúra találkozását, mely minden bizonnyal nagyot robbant az életünkben. És ahogy a közvetítô közeg megváltoztatja a környezetet,
úgy változik meg a környezetünkben
minden és mindenki: „te, a családod, a
szomszédságod, az iskoláid, a munkád, a
kormányod” – mondja McLuhan, mesterien pontos látleletet felállítva az atomizálódó egyénrôl, a mindenki mindenki ismerôse alaphelyzetrôl, az oktatási módszerek totális átalakításának szükségességérôl, a munkahely és az otthon elvá-

lasztottságának lassú eltûnésérôl,
a családi kör kitágulásáról és a rólunk
szóló információk szétszóródásáról.
Honnan ismerhette ez az ember a közösségi oldalakat? – emelném most ki óriásira tipografált, oldalakon átnyúló betûkkel, ha én is McLuhan grafikusa lennék,
sôt vastagon aláhúznám némelyik mondatát, például azt, hogy „az elektronikus
hálózat megdöntötte az idô és a tér uralmát”, vagy azt: „a múlt kimúlt. (…) A jelent visszapillantó tükörben látjuk.” (A
kötet egyébként egyik legszellemesebb
montázsa kapcsolódik e mondathoz: egy
autó visszapillantó tükrében egy lovaskocsi sziluettje rajzolódik ki.)
McLuhan Szókratészt idézi, aki az írás
feltalálásával az emlékezôtehetség halálát
jósolta meg, a feledés korát, melyben idegen jelek hordozzák majd a tudást, nem a
bensônk. Milyen igaza volt a bölcs mesternek, és mekkorát tévedett – töprenghetünk el 20. századi kollégája mûvét forgatva. Hiszen honnan is lehetett volna Szókratésznak elég tapasztalata, hogy eljusson
McLuhan felismerésére: „minden médium
az ember valamely – testi vagy szellemi –
képességének kiterjesztése.” Ami pedig
nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy
elektronikus hálózatok korában maga a
végtelenség nyílt meg elôttünk.
Laik Eszter

könyvrôl
Marshall McLuhan,
Quentin Fiore
MÉDIAMASSZÁZS
Egy rakás hatás
Typotex Kiadó
160 oldal, 2900 Ft

www.könyvhét.hu

interjú

Az ars poeticához méltón
Beszélgetés Kemény Istvánnal
A József Attila-díjas író, költô legújabb verseskötete A királynál címet viseli. Király, királynô, isten –
de apu, és szívem is szerepelnek benne. Hogy miért? Miért ne?! Minél többször olvasunk el egy verset, annál több a rejtély.

– Több réteg érinti meg az olvasót: van hétköznapi, ismerôs terep, történelmi, mitológiai és transzcendens; aztán
még nyitottabbá válnak a versek. Döbbenet és humor is jól
megfér egymással. Jó volt a
könyvbemutatón
hallani,
ahogy felolvastad ôket. A prózáról azt mondtad egyszer,
nagyregényed, a Kedves Ismeretlen kapcsán, hogy erôs és
mégis könnyû prózamondatokat szerettél volna. Végül is
úgy írtad meg a regényt, mintha verset írnál: sok munkával,
szóról szóra javítgatva raktad
össze a látszólag leglazább
mondatokat is. A verseid hogyan születnek?
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– Ugyanígy, csak még lassabban. Hozzávetôlegesen számolva: ha egy átlag prózamondattal két órát töltök el
összesen (újra meg újra visszatérve hozzá), és ilyenbôl egy
ötszáz oldalas regényben van
mondjuk 5000 darab, akkor
az 10.000 óra, az pedig napi
tízórás munkaidôvel számolva
1000 munkanap. Egy átlagos
hosszúságú vers (mondjuk egy
szonett) nem több, mint kéthárom prózamondatnyi szöveg. Az új verseskönyvemben
van egy szonett, azzal a nyáron több mint két munkahetet
töltöttem el. Hiába, a líra sûrûbb, mint a próza. Persze ennek a rengeteg idônek a nagy

része bambulással, kávézással
és rossz döntésekkel megy el.
Húszéves koromtól vágytam
arra, hogy megírjak egy jó
verset egybôl, egyetlen javítás
nélkül. Sosem sikerült. Egykét szót mindig muszáj volt kicserélni. De többnyire a fél
verset. Vagy az egészet –
többször is. Úgyhogy már rég
feladtam: ez van. Nekem ez a
normál munkatempóm.
– Tôled tudom, hogy az elsô és
az utolsó vers érdekel a legjobban egy kötetben. Az olvasó
is megnézheti, mi minden van
itt az Elégiácska és a John Anderson élete között... De már a
címlapkép is nagy erejû. Miért
éppen ezt a festményt válasz-

tottad? Hogyan függ össze a
kötettel?
– Ez az egyik kedvenc képem:
Albrecht Altdorfer Nagy Sándor csatája címû mûve. Hihetetlenül mozgalmas és részletes csatajelenet, melynek a
háttere egy végtelen messzeségbe veszô vidék: víztükrök,
hegységek, csodálatos égbolt.
Nap nyugszik jobboldalt, újhold látszik bal felôl, szerintem. Más értelmezés szerint:
nap kél, hold nyugszik... A makedón-perzsa isszoszi csata
(i.e. 333) már a kép megfestése (1529) idején is majdnem
kétezer éve történt, de akkoriban, három évvel a mohácsi
csata után, a török terjeszke-
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interjú
déstôl rettegô Közép-Európában nyilván kellett egy olyan
csata emléke, amit „mi”, a
Nyugat nyertünk meg. Ma
(2012) a Nyugat mintha
megint vesztésre állna. Ennyit
a kép esetleges aktualitásáról.
A kötet verseit igyekeztem
olyan sorrendben összerakni,
ahogy ezen a képen látható a
világ: elôl a nyüzsgô, háborúzó, földi jelen, mögötte a titokzatos, isteni távlat.
– A Búcsúlevél az utóbbi idôben
lavinát indított el, tanulmányt,
válaszverset írtak a nyomán,
mondják, hazafias vers született. Mit gondolsz errôl?
– A Búcsúlevél valamit tényleg
eltalálhatott, mert én is úgy
érzem, hogy mióta megjelent
2011 februárjában trendibb
témává vált a haza. Ennek örülök, mert ez volt a célom, hogy
provokáljak vele, mivel legalább az ezredforduló óta érzem, hogy valami – szellemilelki értelemben – egyre erôsebben bûzlik Magyarországon. Legegyszerûbben mondva a gyûlölet – és a legrosszabb, amit egy társadalmi
problémával tehetünk, ha elfojtjuk. Elfojtjuk azért, mert
például nem fér bele valamilyen késômodern irodalomelméleti iskola rendszerébe.
Vagy mert egyszerûen ciki a
hazáról írni a nyolcvanas évek
óta, mert a kommunisták korrumpálták a hazaszeretetet is.
Örvendetes még az is, hogy
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idén megjelent az Édes hazám
címû közéleti versantológia, és
ebbôl kiderült, hogy szó sincs
arról, hogy a kilencvenes-kétezres évtizedekben ne írtak
volna a témáról. Írtak szerencsére sokan, sok szépet és fontosat, és most rájuk is irányul a
megnövekedett figyelem. Szóval ha véletlenül tényleg a Búcsúlevél indította el ezt a lavinát, akkor most látható, hogy
volt hó rendesen!
– Nemrég jöttem rá, hogy a szó
versben él igazán. Nálad különösen ez az érzésem, például a
Kishit címû versben a kishit
olyan életet kap, hogy óriási
aurája lesz. Például Hallstattról nem is beszélve, aminek a
vége ez: „valahogy így szerel
szét minket is az Isten, / ilyen
alaposan, szeretettel, ráérôsen, számunkra észrevétlenül,
/ mint ennek a városkának a
nevét.” De van ebben a kötetben dolgod csönddel, hallgatással is. Az elsô fejezetcím:
„Mert meguntam, hogy hallgat” – ez A királynál címû vers
utolsó sorából való: „mert
meguntam, hogy hallgat az Isten.” Lehet ez ars poetica?
– Erre nem is gondoltam. De
szép lenne. Csak kegyetlenül
nehéz méltóvá válni egy ilyen
ars poeticához.
– Ha a címlapról volt szó, a hátsó borítót sem hagynám ki. A
Királynô gyerekkori költeménye
címû vers van rajta: „Ahogy az
oroszlán szépségét a rács miatt/ csodálhatod meg nyugodtan, úgy/ az érzelmek pusztító
erejét a versben.” Milyen jó,
hogy a királynô már gyerekkorában írt verset – ez felülmúlhatatlan! Mit tudhatunk errôl?
– Nem tudom, hogy van-e
több verse, de ezt a háromsorosat tényleg megírta. De az is
lehet, hogy csak elmondta a
tanítójának, aki aztán lejegyezte. Nem hiszem, hogy késôbb még írt szegény, mert
nem volt rá ideje. Uralkodnia
kellett. Ez a vers azért került A
királynál hátsó borítójára,
mert ez a könyv alapvetôen
érzelmekrôl szól.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

interjú

A skandináv gyerekek egyik kedvence
Svédországi beszélgetés Gunilla Bergströmmel
Jóllehet nálunk mindenkinek Harisnyás
Pippi vagy Nils Holgersson ugrik be elôször a skandináv gyermekirodalom említésére, ám a vörös hajú kislány meg a
vadludak hátán utazó arasznyi törpe
mellett egy vidám, barna, kötött pulóveres kisfiú is igen fontos szerepet játszik
az északi gyerekek mindennapjaiban. Ô
a Magyarországon eddig nem nagyon ismert Alfons Åberg. Legelsô története
negyven éve született, így most a skandináv országok egész évben ünnepelnek.
A jubileum alkalmából az írónô, Gunilla
Bergström mesélt az elmúlt négy évtizedrôl és a skandináv mesék titkairól.
– „Negyvenéves” lett hôse, Alfons Åberg,
aki történeteivel megszületése óta töretlen érdeklôdést vált ki az olvasókból. Mikor döntötte el, hogy gyermekkönyveket
szeretne írni?
– Igazából nem akartam, és végül nem is
kellett konkrétan döntenem, minden csak
jött magától, mondhatjuk úgy is, hozta az
élet. Újságíróként dolgoztam már egész fiatalon Svédország egyik legnagyobb napilapjánál, az Aftonbladetnél, és már akkor nem
csak a hírek írása érdekelt. Így jelent meg a
legelsô kötetem. Ám ennek a legelsô könyvemnek illusztrációra volt szüksége, mire a kiadó felvetette a kérdést, mi lenne, ha én rajzolnám meg a képeket a saját mesémhez.
Nagyon fellelkesedtem, és nekiláttam, elvégre az én fejemben született meg Alfons
Åberg világa. Elég kreatív családból származom, szóval nem jöttem zavarba az ötlettôl.
Gyermekkorunkban a nôvéreimmel rajzoltunk, festettünk és történeteket szôttünk,
amikor csak tehettük. Volt, hogy naphosszat
feküdtünk a földön, és rajzok százait festettük meg, vagy éppen egy végtelen történetbe
varázsoltuk bele magunkat. A nevelôanyánk
ugyanis mûvész volt, a házunk pedig mézgaolaj- és festékillatú; valószínûleg ilyen útonmódon kaptuk mûvészi inspirációink egyik részét. A másikat pedig természetesen onnan,
hogy gyerekek voltunk. Én a mesék által ebbôl megpróbáltam minél többet megôrizni. S
így, hogy illusztrálnom is kellett, méghozzá a
saját könyvemet, végre lehetôséget kaptam
arra, hogy mindezt a sok gyakorlatot végre
„igazából” kamatoztathassam is.
– Hogyan jött Alfons ötlete?
– Éltem, és figyeltem, mások hogyan élnek.
A meséim, fôleg az Alfons-mesék különle-
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gessége éppen abban rejlik, hogy ezek mind
a való élet történetei, a hétköznap eseményei könyv formában, gyereknyelven. Szóval
figyeltem és figyeltem. Lestem, mirôl beszélnek az emberek a buszon, mirôl csacsognak
bevásárlás közben, vagy éppen mi történik
az utcán körülöttem, körülöttünk. A hétköznapok varázsát próbáltam mindig is megragadni. Hogyan viselkedünk egymással, hogyan viszonyulunk a világhoz, amely körülvesz bennünket, vagy éppen hogyan nem
kerülünk vele kapcsolatba. Persze mindezt a
gyerekkor szemüvegén keresztül szemlélve.
– A skandináv gyerekeknek negyven éve
kedvence a barna pulóveres kissrác… Mi a
véleménye a sikerrôl?
– Egy írónak, alkotónak igazából lehetetlen
elôre látni, megjósolni, hogy milyen lesz
mûve fogadtatása, sikeres lesz-e az a valami, amit csinált, vagy éppen ellenkezôleg.
Sohasem lehet tudni, hogy kinek mi fog tetszeni, mi nem egy történetben. Hogy mi az
egyik mese vonzereje? Természetesen más
az író számára, hiszen minden belôle születik, de utána átadja, rábízza a közönségre
az ô kis világát, hogy használja, szeresse,
örökítse tovább. Innentôl pedig az olvasó
fogja meghozni az aktuális döntést, hogy
megvan-e a személy szerint keresett varázs
az adott történetben, ami elvezet a sikerhez. Talán egyszerre a legkönnyebb és a
legnehezebb is ilyen értelemben a gyermekirodalom sorsa.

– Mit gondol, miért lett Alfons alakja és
huszonöt története olyan népszerû?
– Talán a negyven év, talán maga a karakter a magyarázat. Csak találgatni
tudnék, tudok. Legegyszerûbb talán,
ha megkérdezzük a mostani és a volt
gyerekeket.
– Volt valaki, esetleg egy gyerek a családban, akinek elsôdlegesen szánta bûbájosan egyszerû, mégis megkapó történeteit?
– Ha ôszinte akarok lenni, elsôsorban saját magamnak írok, írtam mindig is. Történeteket kitalálni, mesélni élvezet, de
még jobb ezekben a mesékben benne
élni, alkotni, és újra meg újra továbbgondolni ôket. Imádom ezt a feladatot.
Még boldogabbá tesz, ha az olvasókat is
megérinti mindaz, ami a fejemben megszületett, amit papírra vetettem; valamiképpen részesei lesznek ôk is a világomnak, velem nevetnek, játszanak és barangolnak a mesékben. Hivatalosan,
amint az a rajzokból egyértelmûen látszik,
az elsôdleges célcsoport a legkisebb gyerekközönség. Bár mint tudjuk, gyereknek lenni
relatív. Például én igenis fiatalnak, sôt igazi
gyereknek érzem magam még mindig, így
hetvenévesen is.
– Alfons idén jubileumot ül, s mint járókelônek nekem is feltûnt, hogy egész Skandinávia ünnepel. Milyen évfordulós rendezvények várják?
– Rengeteg kiállítás foglalkozik most
Alfons-zal Svédországban és Skandináviaszerte. Az egyik legátfogóbb tárlat talán a
stockholmi, amely januárig tart nyitva, és
bemutatja Alfons személyiségének negyven esztendejét. Emellett van egy állandó
kiállítás is Göteborgban, amit pár hete nem
más, mint a svéd trónörökösnô nyitott
meg. Szeptemberben egy új Alfons-történet is megjelent, csaknem kétéves kihagyás
után, a huszonötödik; és épp ebben a hónapban vehettem át az Illis emlékmedált is
a svéd államtól, amely az egyik legnagyobb
nemzeti elismerés. Azt hiszem, nem is kívánhatnék ennél nagyobb ünneplést. A
negyven év együtt töltött idô emléke pedig
a mi privát ünnepségünk Alfons Åberggel,
meg persze az, hogy a hetvenedik születésnapomra a családomtól és az unokámtól
rengeteg málnát, tortát és luftballont kaptam, csakúgy, ahogyan Alfons kapott a
születésnapján a mesében.
Kurcz Orsi
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Meddig rejtôznek, mikortól csillognak?
Beszélgetés egy rejtôzködô íróval
A Rejtôzô kavicsok címû Móra-újdonság borítóján a szerzôt így tûntetik fel: L. I. Lázár.
Tisztázzuk hát, ki is ennek az ifjúsági irodalmunkban új hangot hozó regénynek az írója.
– Lázár Ildikónak anyakönyveztek, az L. betûnek pedig külön története van: gyerekkoromban láttam egy filmet, amelynek
egyik fôhôsét Lorenának hívták. Annyira
megtetszett, hogy elhatároztam, ha felnövök, megváltoztatom a nevem Lorenára.
Nem így történt; így azt gondoltam, jár
ennyi Lorenának. A Lázár L. I. furcsa lett
volna, ezért írtuk angolszászosan, és így is
olvasható: Eli. Eli Lázár.
– Van tehát egy Lázár Ildikó nevû írónk, viszont a férjezett Kolozsi Ildikóról azt tudjuk,
hogy újságíró-tanár.
– A Komlósi Oktatási Stúdióban végeztem
1995-ben, és a Stúdió igazgatója már a
következô évben felhívott: nem mennék-e
vissza újságírást tanítani. És akkor, immáron 17 éve elkezdtem a tanítást. Nem én
fedeztem fel a spanyolviaszt, de rájöttem,
hogy nem lehet mindenkitôl ugyanazt elvárni. Elkezdtem mindenkit személyre szabottan tanítani. Olyan újfajta módszerekkel álltam a diákok elé, amik egész jól mûködnek. Az óráim háromnegyede „lelki
terápia”; de ez így van rendjén. Egy normál iskolában a tanárok leadják az anyagot, és nem tudnak igazán figyelni a diákokra, legalább a felnôttképzésben legyen
olyan hely, ahol van idô az emberre is.
Apukám annak idején azt mondta nekem:
úgy adjál, hogy sohase várj cserébe semmit, s akkor leszel igazán boldog. Sosem
spórolok, adok mindenkinek, aki kéri, és
amikor a diákjaim elkezdenek kinyílni, csillog a tekintetük, mennek elôre, ezek szinte felemelnek a földrôl, olyankor nálam
boldogabb ember nincs.
– Elsô benyomásom errôl a regényrôl az volt,
hogy a romantikus szerkezet jellemzô rá:
párhuzamos szálon halad a cselekmény, s
mindegyikben van feszültség, izgalom, rejtély, aztán a szálak egybe is fonódnak, és végül jön a (nem mindent lezáró) megoldás.
Ugyanakkor nagyon is mai, reális, szlengkifejezésekkel, vaskos, mégsem alpári ki- és
beszólásokkal tele a nyelvezete. Nyíltan, körülírás nélkül van szó szexrôl, drogról, komoly konfliktusokról. És lényeges vonása valamiféle szimbolika, amit a „kavics” és a
„sziget” képvisel.
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– Két nagy lelki avagy
spirituális mondanivalója
van ennek a könyvnek,
az egyik a „sziget”, a
másik a „kavics”. Amint
a hátsó borítón olvasható, apukám vallotta: Pont
azt nem díszítjük túl, ami
a legdrágább nekünk.
Fénylik az magától is. Egy
kavics is tud csillogni az
ember életében. Nevezzük hát kavicsnak a felbecsülhetetlen értékû
embereket. Ha eljut hozzánk valaki, akit ôszintén
és tisztán szerettünk, akkor ne „díszítsük fel”,
mert utána még mi fogjuk vádolni, miért
nem az, aminek elképzeltük. Hogy rejtôznek, az arra is utal, maguk sem tudják, hogy
ôk kavicsok, nem gondolják, hogy milyen
értékesek lehetnek valaki számára. A könyv
elején olvasható, hogy senki sem az, akinek
gondolja magát, vagy akinek látszik. Mert
csak a végére kezdenek ráébredni, kik is ôk
valójában. A „sziget” a lelkünkben van, egy
hely, ahová azt szeretnénk, ha tisztán, álruháktól, mocsoktól, hazugságoktól mentesen érkezne valaki, akinek a szemében és
szívében csak tiszta szeretet van.
– Két dologra még feltétlenül ki kell térnünk.
Jó barátságban volt Szabó Magdával, s ámbár nem nevezi mesterének, valami fontosat
mégiscsak tanult tôle az írásról. És persze
eleven gyerekek környezete nélkül (a tanítványairól már volt szó), nem lehetett volna
ilyen pontos és hiteles ez a regény.
– Abba a szerencsés helyzetbe kerültem,
hogy többször jártam Szabó Magdánál, nagyon sokat beszélgettünk. Az élet dolgairól
legfôképp. Egyszer azt mondta: Ildikó, két
dologra figyelj! Az egyik, hogy elevenedjenek meg a betûid, mert ha nem, írhatsz
akármit. A másik pedig: az lesz a legjobb
rész a könyvedben, amelyik megíratja magát. Sokat köszönhetek Szabó Magdának,
hogy akkor elmondta nekem ezeket, a
megíratja magát jelenséget például írás
közben, az egyik figurám kibontása közben
értettem meg teljesen.
Igen, a fiatalok nagyon kellettek az ihlethez. Egyszer elkísértem színész férjemet egy
ifjúságifilm-castingra. Mit tesz isten, a kísérôbôl nôi fôszereplô lett. Korábban szeret-

tem volna színésznô lenni, de ma már örülök annak, hogy inkább újságíró-tanár lettem. Mindenesetre megismertem különbözô korosztályú gyerekeket. Sokukkal jó barátságban vagyok ma is, egyikük ma már 19
éves, s boldog vagyok, hogy egyesen az
„anyjának” hív. A gyerekkel naponta órákat beszéltem gondokról, problémákról. Jóban voltak a szüleikkel, de vannak dolgok,
amiket egy idegen barátnak sokkal szívesebben mesélnek el, mint a saját anyjuknakapjuknak. Mivel van egy 8 éves lányom, s
hiába vagyunk jó barátok, drukkolok, hogy
neki is legyen egy felnôtt bizalmasa, aki
„lámpást gyújt” neki, nem konkrét utat jelöl ki. Amikor ezekkel a gyerekkel beszélgettem, akkor döbbentem rá, róluk, nekik
fogok regényt írni.
– Hely hiányában már csak arra szeretném
felhívni a leendô olvasók figyelmét, hogy ennek a regénynek 17 évesek a szereplôi, tehát
ajánlható már 16 éveseknek, de akár húsz év
felettieknek is. És hadd zárjam e beszélgetést azzal, hogy várjuk a folytatást, ám egyelôre olvassuk az író által létrehozott honlapot: www.rejtozokavicsok.hu
Csokonai Attila
Fotó: Seemann Károly

könyvrôl
L. I. Lázár
REJTÔZÔ KAVICSOK
Móra Könyvkiadó
254 oldal, 2490 Ft

327

a család könyvespolca

Rétegesen
A téli hideg ellen réteges öltözködés javallott. Alap a meleg trikó, erre jöhet az ing, a pulóver (ebbôl
kettô is elkelhet), végül pedig a nagykabát, ráadásként sál, sapka, kesztyû igény szerint. A téli sötétség idejére olvasás javallott, s mivel a karácsonyi ünnepek egy helyre terelik az egész családot, a tévémûsor pedig feltehetôen idén sem lesz sokkal izgalmasabb, mint az elôzô években, jobban tesszük,
ha kiosztjuk a családi könyvespolcra gyûjtött olvasnivalót. Mindenkinek a magáét – rétegesen.
Kezdô szülônek gyermeknevelési kézikönyvet nyomjunk a kezébe. Kimerültségtôl szenvedô apukák és anyukák szokták elkeseredetten kérdezni, miért nem
adtak használati utasítást a gyerekhez?
Legalább a hangerôszabályzó gombját
bejelölhették volna az újszülöttön… Számukra jelenthet – ha nem is teljességgel
megnyugtató, de legalább ötletes – megoldást Dr. Louis Borgenicht és fia, Joe Borgenicht szórakoztató könyvecskéje: A baba – Felhasználói kézikönyv. A gyermek
elsô életéve zûrzavaros idôszak a szülôk
számára, nem árt kialakítani valamiféle
rendszert. A könyv a mûszaki leírások rendszerezettségével veszi végig
a táplálástól az altatásig mindazokat a feladatokat, amelyekkel a baba
használata során a felhasználók találkozhatnak. Kérdés persze, hogy a
könnyed iróniára mennyire vevôk a kialvatlan ôsök.
Gyakorló szülôknek nem árt eligazodni
a gyermek érzelmi, lelki világában – az
ô kezükbe nevelési szakember könyve
való. Vekerdy Tamás közel négy évtizede támogatja bölcs tanácsaival az óvodás- és iskoláskorú gyerekek szüleit.
Gyerekek, óvodák, iskolák címû könyvének nemrég megjelent tizedik kiadása napjaink felbolydult oktatási környezetében aktuálisabb, mint valaha. A
könyv az érzelmi nevelés fontosságával
kezdôdik, és ez a motívum – beszéljen
a szerzô akár iskolaválasztásról, akár
osztályzásról, akár alternatív pedagógiáról – szüntelen felcsendül. A jó légkörû, érzelmi biztonságot adó
családi háttér a helyes önismerethez, végeredményben pedig a boldogulás megtalálásához, a felelôs, szabad felnôtt élethez vezet.
Az érzelmi intelligencia kibontakoztatásának egyik eszköze (Vekerdy
Tamás szerint is) a mesehallgatás. A
tudatos szülôk képeskönyveket keresgélnek a családi könyvespolcon.
Sok mindent lehet csinálni egy laptoppal, amit egy könyvvel nem, sok
mindent lehet csinálni egy könyvvel,
amit egy laptoppal nem. De melyik
az értékesebb idôtöltés? Lane Smith
Ez egy könyv címû képeskönyve
nem mond értékítéletet, csupán rá-
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mutat arra az egyszerû tényre, hogy szamár az, aki nem tudja, mire jó egy könyv. Ám mindezzel arra is utal, hogy milyen
veszélyes a kizárólagos gondolkodás. A könyvbeli szamár
nem ismeri a könyvet, a gorilla viszont ismeri a számítógépet
és a könyvet is. Szerencsére a szamár nem annyira szamár,
hogy ne lássa be tévedését – miután beleolvas a könyvbe,
nem is akarja többet letenni.
A jó képeskönyv legalább annyira leköti és
kiszakítja az olvasót a
valóságból, mint bármely számítógépes alkalmazás. Az igényes
illusztráció, a lebilincselô történet és a mesélô személye közösen
hozza mozgásba az érzelmeket és a képzeletet. Johanna Spyri Heidi címû meséje nem ismeretlen a magyar
olvasók elôtt sem. A svájci Alpokban és a Rajna menti Frankfurtban játszódó megható történetben a magány, a barátság, az
egymásra utaltság motívumai érzékenyítik a nyitott szívû olvasót.
A Heidi legújabb, képeskönyves kiadása attól különleges, mert
korunk egyik legjobb svájci illusztrátorának, Hannes Bindernek a
képein elevenednek meg az Alpok hófödte csúcsai. Az egyedi stílusú, mûvészi képek különleges hangulatot teremtve röpítik az
olvasó képzeletét Heidi világába.
Röviden idôzzünk még a képeskönyveknél. Nem minden kislány szeretne
királylány lenni, de mindegyikük vágyik
arra, hogy az álmait egy jó tündér teljesítse. Hanna, Lizi és Dorka számára
anya ez a jó tündér, ô repíti el álomországba kislányait, és vigyázza álmaikat
– ilyen anyát szeretne mindenki… Az
Álomország címû képeskönyv azoknak
a szülôknek a szívébe lopja be magát,
akik mindig arra vágytak, hogy meglessék gyermekeik álmait.
A családi könyvespolcot böngészve eszünkbe juthat, hogy az
iskolás fiúk, talán kevésbé szeretik a tündéres-királylányos történeteket. Mit válasszunk hát nekik? Valami olyat, ami egyszerre ígér kalandot és ismereteket. Lois Rock Idôutazás a Biblia világában címû könyvének fantasztikus vizuális világa már
a kisiskolások számára is okozhat feledhetetlen böngészést.
Igazi hasznát azonban a történelmet (vagy hittant) tanuló fel-
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a család könyvespolca
sôsök vehetik, akik az ókori
keletrôl szóló történelemi ismereteiket bôvíthetik, a
mozgalmas, színes képek pedig további felfedezésre sarkallhatják ôket.
Kétségtelenül az van a legnehezebb helyzetben, aki a kamaszok számára szeretne olvasnivalót találni. Nem azért,
mintha nem lenne elég változatos a könyvesboltok kínálata – egyre több könyv jelenik
meg a 12–18 éves korosztály számára. A nehézséget inkább az
okozza, hogy ha a Harry Potter- és az Alkonyat-könyvek kitaposta ösvény mentén várják (vágyják) a fiatalok az olvasnivalót. Ursula Poznanski Erebos címû könyve ezeknek az olvasói
elvárásoknak minden tekintetben megfelel: ugyan a könyv vaskos (több, mint
500 oldal), a lélekábrázolás mélységei
helyett a húzós cselekmény továbbolvasásra készteti a kamaszt. Ismerôs lehet
az iskolai környezet és az ehhez kapcsolódó konfliktusok, illetve a számítógépes játékok világa, amely magába
szippantja a történet hôseit. Tipikus
kelléke egy menô mai kamaszregénynek a szinte thrillerszerû borzongás, a
mindent legyôzô szerelem és a csodálatos megoldás. Átlagon felülivé a könyvet a tabunak számító téma kendôzetlen bemutatása emeli.

Máté Angi Az emlékfoltozók címû
könyve aligha felel meg az Erebos
kapcsán megfogalmazott kritériumoknak, mégis azt mondom, hogy
érdemes próbálkozni vele – fôleg lányoknál. Máté Angi meséi attól különlegesek, hogy egy elfeledett nyelven szólítják meg az olvasót. Nem
könnyû olvasni ezeket a meséket, de
kétségtelenül van ritmusa, sodrása a
szövegnek. Többször akadunk meg
elgondolkodni egy szó jelentésén
(szerencsére nincsenek lábjegyzetek), vagy csak úgy elmerengünk
egy-egy gyönyörûen megkomponált mondaton. A szöveg költôiségét Rofusz Kinga különleges hangulatú illusztrációi is erôsítik. Év végéhez közeledve amúgy is hajlamosak vagy számot vetni, összegezni, a két tündérrigólány nekünk is segíthet emlékeink foltozásában.
Pompor Zoltán
Louis Borgenicht – Joe Borgenicht: A baba, Grimm, 232 oldal, 3800
Ft; Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák, Saxum, 288 oldal,
2980 Ft; Lane Smith: Ez egy könyv, Csimota, 32 oldal, 2490 Ft; Peter
Stamm – Hannes Binder: Heidi, Scolar, 48 oldal, 2950 Ft; Annick Beyers: Álomország, General Press, 32 oldal, 2500 Ft; Lois Rock: Idôutazás a Biblia világában, Móra, 64 oldal, 3490 Ft; Ursula Poznanski:
Erebos, Pongrác, 460 oldal, 4900 Ft; Máté Angi-Rofusz Kinga: Az emlékfoltozók, Magvetô, 72 oldal, 2990 Ft
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Gyermekorvos a családban
Az új Saxum könyvrôl, Gianfranco Trapani:
Gyermekorvos a családban c. kötetérôl kérdeztük
a kiadó irodalmi vezetôjét, Pataki Istvánnét.
– Valaha, anyáink és nagyanyáink részére a mindig kéznél lévô
Spock kötet jelentette a legfôbb fogódzót a gyermekgondozásban, gyermeknevelésben. A néhány éve megjelent és kibôvített
Ranschburg könyv, a Szülôk könyve a felhalmozott tapasztalatok
és a sok éven keresztül összegyûjtött kutatási eredmények birtokában pszichológiai szempontokat is figyelembe vesz a gyermeknevelés nehéz és felelôsségteljes munkájához.
A napokban megjelent Gyermekorvos a családban c. kiadványunk különleges könyv, mely a mindennapi gyermekorvosi gyakorlatból született, és a szülôkön kívül mindenkinek hasznos lehet, aki gyermekekkel foglalkozik. Számos – mondhatni szinte
mindenre kiterjedô – ismeretet közöl végigkövetve a gyermek útját a születéstôl a kamaszkorig.
Ezek az információk magabiztosabbá és tudatosabbá teszik a szülôt a
gyermek gondozásában,
de abban is segítenek,
hogy érdemi párbeszédet
folytasson az orvosokkal,
pedagógusokkal,
akik
gyermekével foglalkoznak. A kicsik fejlôdése,
táplálása, ezen belül a különbözô életkorokban a
táplálék alapanyagai, az
étel elkészítése, részletes,
abc-ben felsorolt kimutatás a gyermekbetegségekrôl, tünetekrôl, diagnózisról és gyógyításról, a hagyományos gyógymódok
mellett homeopátiás szerekrôl, ásvány- és növényterápiáról, –
ezt mind megtaláljuk ebben a fontos és okos könyvben.
Külön fejezet foglalkozik azzal, hogy miért sportoljanak a gyerekek. Sorra veszi a egyes sportágakat, segít abban, hogy a szülô olyan sportágat válasszon gyermekének, amely a személyiségéhez és képességéhez egyaránt ideális. Egy fejezet a kamaszokkal foglalkozik – a kamaszkor a változások kora: átmenet a
gyermekkorból a felnôtt korba. Testi és lelki téren számos alapvetô változás történik, mely a fiatalt és így a családját is érinti.
Külön fejezet foglalkozik az elsôsegély nyújtással, részletes tanácsokat kapunk a leggyakrabban elôforduló esetek: pl. állatharapások, karmolások, égési sérülések ellátásához. A szerzô azzal
is foglalkozik, hogy ha gyerekkel utazunk, hogyan lesz az utazásunk nyugodt és derûs. Tanácsokat ad a védôoltásokról, amelyek akkor szükségesek, ha egzotikus országba utazunk. Arra is
kitér a szerzô, hogy mi történik, hogyan viselkedjünk, ha gyermekünk kórházba kerül.
A terjedelmes, 440 oldalas könyvben részletes tartalomjegyzéket találunk, és közel 200 színes illusztráció, táblázatok, kimutatások kísérik a szöveget.
Sz. E.
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Nyeregbe, hajóra olvasó!
Mese, képeskönyv,
meseregény
Osváth Erzsébet Beregszászon
(Kárpátalján) született, 1913ban, de 1962-tôl haláláig (1991)
Budapesten élt. Folyamatosan
publikált az akkori gyermeklapokban, és számos képeskönyve,
mesekötete jelent meg, de fôleg
gyermekversekkel gazdagította az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló olvasmányokat.
„Gyakran szól az állandóan változó, sokszínû
természetrôl, amelyet a gyermeki látásmódhoz igazodó derûs képekben elevenít meg”
– többek között így jellemezték költészetét.
Most Ribillió címmel adtak ki friss szemléletû,
bô válogatást azokból a veseibôl, amelyek
környezetünket, a természetet idézik meg.
Faltisz Alexandra színes illusztrációi teszik
igazán vonzóvá ezt a kötetet.
Nemes Nagy Ágnes
felejthetetlen figurája, a
holddal és nappal beszélgetô Bors Józsefné Balogh
Borbála, Báthori utca 3.,
aki címszereplôként került
versekbôl és mesékbôl
kombinált kötetének borítójára. A Bors néni könyve
1978-ban jelent meg elôször, hamarosan nagysikerû zenés játék lett belôle,
amely lemezre is került (Zene: Novák János,
Bors néni: Dajka Margit.) A szöveg, ahogy
mondani szokás, klasszicizálódott, hiszen N.
N. Á. Weöres Sándorral, Tamkó Sirató Károllyal, Zelk Zoltánnal, Kormos Istvánnal
(hogy csak a költôket soroljam), azok közé
tartozik, akik maradandót alkottak a gyerekek újabb és újabb nemzedékének. A mostani, harmadik felújított kiadásban Keresztes Dóra merészen egyéni, játékos
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rajzain
jelenik
meg Bors néni,
Titilla nevû aranyfülû macskájával,
Lackóval és Évivel
és az aszfaltozókkal. (A kiadvány
kétféle változatban jelent meg:
kapható
DVDmelléklettel,, amelyen újabb színpadi
adaptáció látható, Molnár Piroska
nagyszerû alakításával. Ára 3490 Ft.)
Eduardo Trujillo szövegével és Francisca
Valienta vonzó illusztrációival jelent meg az
alábbi három képeskönyv. A legaktuálisabb
arra ad választ, hogyan alakult ki a karácsony, hogy van jelen kultúránkban és más
földrészeken. Térben és idôben messzirôl
indít a szerzô: szól Jézus betlehemi születérérôl, a három királyokról, Szent Miklós püspökrôl, a Szentestérôl, a karácsonyfa-állításról, az ajándékozásról. De látunk nyári képeket
is, hiszen a déli féltekén az ünnep nyárra esik. A gazdagon illusztrált oldalakat hosszan lehet böngészni, amíg egy-egy
elrejtett figurát, tárgyat megtalálunk. – A Keresd meg! sorozat másik kötete a cirkusz világába vezeti el a gyerekeket.
A szerzô szól a római kori cirkuszról, bemutat egy régi vándorcirkuszt,
majd a ma már fejlett szállítóeszközön
utazó cirkuszról ad képet. Hogyan
építik fel a sátrat? Hogyan élnek az artisták, a bûvészek, nem maradnak ki a
bohócok, zsonglôrök, sem az állatok
és idomárjaik sem. Olvasmány és keresgélôs játék köti le a pompás képeskönyv kis olvasóit. A hajók és a kikötôk világába enged bepillantást a bôvülô sorozat, a spanyol szerzôpáros
harmadik kötete: látunk itt vontatóhajókat, utasszállító hajókat, szó esik
híres hajótörésekrôl, de a jövô
szupermodern (környezetbarát,
napelemmel hajtott) hajóiról is.
Az olvasók feladata ugyanaz. (A
fordító Rusznák György.)
Bátky András, író és Rofusz Kinga, illusztrátor A világ összes kincse c. kötete többszörösen figyelemre méltó kiadvány. A mese
igazi mesei környezetben játszódik, az Üveghegy tetején, de még
ennél is meglepôbb, szokatla-

nabb – magyar
gyerekkönyvben
viszonylag ritka – a
bátran szürrealista
képvilág. A harmadik különösség:
a kötet CD-melléklettel
jelent
meg. Ezen Bátky
András és Bíró Eszter elmondja a
mesét, a Sárik Péter Trió közremûködésével pedig 7 betétdal
hangzik el. A könnyednek nevezett háttérzenével a kiadó újabb
kísérletbe vágott, a
jazzt akarja megismertetni/megkedveltetni a
4-10 éves gyerekekkel.
Az Andersen-díjas
osztrák írónôtôl eddig
méltán népszerû ifjúsági regényei láttak
napvilágot magyarul.
Nádori Lívia fordításában, Baranyai András
színes illusztrációival
végre eljutott a mi 2–3.
harmadik osztályosainkhoz, a Már tudok olvasni sorozatban Christine Nöstlinger Frici a
nyeregben c. gyermekkönyve. Abból támad
bonyodalom, hogy Frici azt füllenti Boginak,
ô is tud lovagolni, amikor a lányon kitör a
lómánia. Frici semmit sem tud a lovakról, talán a közelükbe sem mer
menni, de ha már egyszer hazudott, nem akar
szégyenben maradni.
Vajon hogyan, kinek a
segítségével mászik ki a
slamasztikából?
Mary Pope Osborne
Jönnek a vikingek! c. kötete is tele van izgalmas
kalandokkal, és persze
óvatosan adagolt információkkal, történeti tudnivalókkal. Annie és Jack
most a középkori Írországban
köt ki idôutazása során, ahol
jó lenne elkerülni a félelmetes viking harcosokat… Az
Irány az olimpia! c. kötetben
Annie-nek és öccsének az
ókori Görögországban kell
felkutatniuk egy régi írást.
Ahogy Jack feljegyzi, majdnem 2500 évvel ezelôtt
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Olümpia városában rendezték a jóval késôbb, a 19. század legvégén felújított versenyeket. Csakhogy az ókorban nôknek tilos
volt megjelenni az olimpián! A kötetek végén kiegészítô tudnivalókat olvashatnak a
sorozat rajongói. (Fordította Dobosi Beáta.)

Mini, junior és nagy
A Mi micsoda mini sorozat 12.
kötete a Gyertek, sétáljunk egyet
este! címet viseli. Este meg lehet
nézni a Holdat, a csillagokat,
meg azokat az állatokat, amelyek a sötétben jönnek elô (pl.
bagoly, süni). De óvatos éjszakai
állat a róka és a mosómedve is,
amely ilyenkor indul vadászatra. És
hát jócskán vannak emberek, akik
ilyenkor is dolgoznak (rendôrök,
buszvezetôk, orvosok és pékek, stb.).
Az izgalmas esti kirándulás után Lilla
és Jakab már álmos, aludni megy.
Miért kell aludnunk, és miért álmodunk? A 3 éven felülieknek kiadott környezetismereti sorozat, amely a gyerekek nyelvén
teszi fel a kérdéseket, az ô nyelvükön beszél
kedvelt témákról, vidám minikvízt is tartalmaz. (Fordította Varga Csaba.) A 13. kötet témája is nagyon fontos: mire kell vigyáznunk,
ha kimegyünk az utcára, mikor mehetünk át
a zebrán, hol szabad labdázni, stb. (Fordította Rónaszegi Éva.)
A Junior Mi micsoda 21. kötete gyerekszereplôi, Anna és Tibi a szüleikkel Az állatkertbe mennek. Itt megnézik, mit játszanak a
majmok, kik laknak a pálmaházban, hogyan
laknak az oroszlánok és a tigrisek. Az állatkertekben van játszótér is, de talán még több
helyen állatsimogató. Mint ahogy azt olvasóink tudják, ezek a könyvek kérdésekkel, rejtvényekkel, játékokkal és felhajtható kukucskálókkal fokozzák
a 5–7 éves korú
gyerekek érdeklôdését. A következô kötetben Janka
és Feri megtudja,
hogy a föld alatt
hatalmas csövek
hálózzák be az
egész várost: ivóés szennyvízvezetékek, gázcsövek,
elektromos, telefonos és tévékábel-vezetékek. De gondoljunk csak a
föld alatt közlekedô metróra,
a barlangokra és a bányákra,
a hegyek alatt átvezetô alagutakra, amelyeken át autók
és vonatok járnak. Itt sem hi-
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ányoznak a furfangos rejtvények, a gondolkodtató feladványok és a különleges tudnivalók. (Fordította Rónaszegi Éva.)
Különös aktualitást adott
Rainer Crummenerl Természeti
katasztrófák c.
k ö t e t e
újabb, immáron 4.,
átdolgozott
kiadásának az USA keleti
partjain nemrég végigpusztító hurrikán.
Nyugtalan világban
élünk, szögezi le
könyve elsô fejezetével a szerzô: veszélyek lesnek ránk a világûrbôl, a föld alól,
tûz, víz, hó, vagy éppen szárazság okozta
károkkal kell számolnunk gyakorta, bolygónk szinte minden részében. A szakíró szerzô bemutatja és el is
magyarázza az emberi életek ezreit, tízezreit, százezreit fenyegetô természeti csapásokat, amelyekre persze – és ez megnyugtató – idôben fel lehet készülni. Sajnos néhány katasztrófának maga az
ember az oka.
(Fordította Varga Csaba.)
Erich
Übelacker, aki hosszú
éveken át volt a
Hamburgi Planetárium vezetôje, A Nap c.
kötetében közérthetô
megfogalmazásban mutatja be
Naprendszerünk központi csillagát,
amely nélkül nem lenne élet a földön. Mit gondoltak elôdeink a Napról? Hogyan vizsgálják a kutatók
ma a 4 milliárd éves csillagot? Mi
történik, ha kiég a napkohó? – Íme
néhány izgalmas és jellegzetes kérdés a szenzációs felvételekkel és remek ábrákkal illusztrált
kötetbôl. De arra is érdemes keresni a választ, mi
a protuberancia, a granuláció, a napfáklya, a napszél, a napfogyatkozás,
mik a napfoltok, a flerek.
(Fordította Sturmann Ágnes és Németh Mária.)

Enciklopédia,
szótár és
játékgyûjtemény
Az állatok képes enciklopédiája
közel 200 állatot mutat be. Elôször az emlôsöket, aztán következnek a hüllôk. „Az állatok
országának nagy részét a gerinctelenek alkotják, amelyek –
innen az elnevezés – nem rendelkeznek gerincoszloppal. Valamennyi közül
a rovarok a legismertebbek.” A halak „a vízben élnek, legtöbbjük testét pikkely borítja.
Szárnyakra emlékeztetô uszonyaikkal változatják a helyüket, és ikrákkal szaporodnak.”
A kétéltûek „a vízben
és a szárazföldön is
elemükben vannak.
Bôrükön keresztül is
lélegeznek, amely teljesen csupasz, sem
toll, sem pikkely nem
borítja. A vízben szaporodnak.” A madarak után néhány kihalt állatról is (mamut, masztodon, dinoszauruszok) olvashatunk néhány sort. Az olvasó
gyönyörködhet a képekben, és sok mindent
megtud az állatok élôhelyérôl, életérôl, szokásairól. (Fordította Forgács Attila.)
A Magyar–angol gyerekszótár vidám képeivel lehetôséget ad a gyerekeknek, hogy
könnyedén megtanuljanak angol szavakat.
Minden magyar szó mellett ott áll az angol
megfelelôje, és egy példamondat magyarul és
angolul. Pl. az „a”
betû alatt: „altatódal” = „lullaby”, A
dada altatódalt énekel. The nanny sings
a lulabby. A legtöbb
kép és szó magában
áll, de vannak „csoportképek”, amelyeken 10-nél is több
szó található (pl. állatok, család, ételek,
gyümölcsök, játékok, stb.) A kötetet névmutató zárja, mutatva a megfelelô oldalszámot.
A Bertrun Jeitner-Hartman és munkatársai
által összeállított Ravensburger nagy játékgyûjtemény testes kötetében fejlesztô és szórakoztató játékötletek garmadája található.
Különbözô korosztályoknak szedtek össze a
közremûködôk egyszerûen kivitelezhetô, a
gyakorlatban már kipróbált, akár egyedül,
akár csoportban játszható játékokat. Ezek
alapján történt a részletes leírásokat és sok értékes információt tartalmazó fejezetek össze-
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állítása: 0–3, 3–5, 5–7 és
7–10 éveseknek. A játékok
célterületei mindegyik korosztályi csoporton belül:
beszéd, torna és mozgás,
zene, ábrázolás, természet,
barkácsolás és gyermekzsúrok. Az elsô célterületen belül pl. a címszavak:
mondókák, versikék, szerepjáték, a negyediken belül: festés, rajzolás, ragasztás, formázás. A kiadvány
ötletei szülôknek és pedagógusoknak nyújtanak nagy segítséget, akiknek persze tisztában
kell lenniük azzal, melyik gyereknek milyen típusú feladatot kell adni képességei fejlesztéséhez. A célszerûen és gazdagon elkészített, változatos illusztráció Doris Rübel munkáját dicséri. (Fordította Markwarth Zsófia.)

Regények több
korosztálynak
A Szorula családdal Janet
Foxley Fikarc és az óriások
c. könyvében már megismerkedhettünk, most pedig folytatódik Apuka,
Anyuka, Kórász, Böhöm
Böbe, és a világ legkisebb
óriása, Fikarc kalandjainak sora. Mint emlékszünk, a királytól ô kapta meg az Ôbölcsessége címet, így az ô kötelessége, hogy magánórákat adjon Ômelákságának, Mák Virág királykisasszonynak. Ehhez
bizony nem fûlik Fikarc foga, sokkal fontosabb felfedezés tartja izgalomban: a Morajlóhegy alighanem a levegôbe fog repülni, hiszen tûzhányó. Az óriásoknak sürgôsen menekülniük kellene, nem pedig azzal foglalkozniuk, hogy megünnepeljék a pöttömök elûzését. Fikarc tudja, hova mehetnének és hogyan… Vajon boldogul-e? Emma mindenesetre mellette áll. (Fordította Dobosi Beáta.)
Andreas Steinhöfel Rico, Oscar és a nagy
nyomozás c. regénye néhány éve a Német
Gyermekirodalmi Díj nyertese volt. A két címszereplô a német gyerekek kedvencei, s minden esély megvan rá, hogy e bemutatkozó kötet révén nálunk is megkedvelik ôket. Az izgalmas, fordulatos történetet, mely alapján kriminek is nevezhetjük a mûvet, Rico, azaz a félig
olasz, félig német Frederico Doretti meséli el,
szünidei napló formájában. Rico, aki az anyjával
él Berlinben egy ötemele-
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tes házban (ennek van szerepe a
sztoriban, hiszen minden lakót bemutat) úgy mondják, mélyképességû gyerek, kisegítô iskolába jár,
könnyen eltéved, összekeveri a balt
a jobbal, de a memóriája kitûnô.
Miközben foglalkoztatja egy Mister 2000 néven elhíresült gyerekrabló, megismerkedik Oscarral. Egy
napon hiába várja a barátját. Csak
nem rabolta el a hírekben újra és
újra felbukkanó zsaroló? Rico nyomozni
kezd… (Illusztrálta Peter Schössow.
Fordította Tóth Tamás Boldizsár.)
Számos váratlan dolog, fordulat
történik addig, amíg Pokolkutyája
Vili, a tizennégy éves berlini srác
mint egy csomag áll valahol gúzsba
kötve a déli tengeren egy deszkapallón, alatta meg köröznek
a cápák – mivel hogy Blind
Black Soul Whistle fogságába került. Persze ki kell szabadulnia, de hogyan? Joachim Masannek Az elfelejtett nép c. regényében
sok-sok meglepô fordulattal fûszerezi
ezt a nem szokványos, 17. században
játszódó kalóztörténetet, melynek szereplôi egy szigetre jutnak el, amit a világ
egyetlen
térképe
sem jelez, de amelynek kincsei, különleges adottságai más-más
okból mágikusan vonzzák
a Honky Tonk Kalózokat és
ellenfeleiket. (Fordította
Bán Zoltán András.)
Szeptember 8-án hétfôn
a tizennégy éves Alex kikapcsolja a mobilját, nem
megy suliba, (másnap persze igazolást hamisít) és
egy öregembertôl ellop egy kiskutyát, amit a
húgának ajándékoz. A gyerekek apja vasárnap este összecsomagolt, és elköltözött, a fiú
tudja, hogy az apja zsarnok, mégis dühös, haragszik az egész világra. És ettôl az ezt követô
hete valósággal ámokfutássá változik. Csal,
hazudik, pénzt lop az anyjától, csúnyán átveri
Vivit, csak mert a lány nem szereti viszont,
összeugrasztja a sráccal, akivel kedvelik egymást. Alexnak
minden napra jut valami
rossz cselekedete. És milyen
furcsa, ahogy a fiú mindent
tönkretesz maga körül, Foltos
viselkedése, külsô változásai
mintha pontosan tükröznék a
hét nap gonoszságát. S eljön
egy nap, amikor Luca teljesen
kétségbe esik a kiskutya rossz

állapotától. Nógrádi Gábor A gonosz hét napja c. regénye pontos látlelete a kamaszkor veszélyeinek, zûrjeinek, ugyanakkor izgalmas,
felkavaró lélektani esetbemutatás, a fôhôs
szókimondó, olykor túlzó, mentséget keresô,
önbecsapó végül mégis ôszinte elôadásában.
Az Egyesült Államokbeli Pennsylvania állam
fôvárosában, Philadelphiában a Weldon Clubban a két pártra szakadt tagság heves vitát
folytat a léghajók irányíthatóságának akkor (a
19. sz. utolsó harmadában) izgalmas kérdésérôl, amikor is váratlanul egy ismeretlen úr tör be a helyiségbe,
aki Roburként mutatkozik be
(neve erôt jelent), és a társaság
megdöbbenésére közli: az ember igenis a levegônél nehezebb gépezetekkel fogja meghódítani a levegôt. (Így is lett,
ugye?) És hogy a Club elnökének és titkárának bebizonyítsa,
már rendelkezik is ilyen szerkezettel, nem valami udvarias
módon, egyszerûen elrabolja és
világkörüli utazásra magával viszi a két felháborodott, bosszúért kiáltó férfiút. Verne több
mûvében is foglalkozott a repüléssel, ez a
munkája is különleges élményt nyújt repüléstörténeti utalásaival a repülés szerelmeseinek.
(Fordította Bartócz Ilona.) A Hódító Robur újszerû illusztrációin, Lévay Tamara rajzain pedig a manga mûfaj jellegzetességei fedezhetôk fel.
A gazdag téli könyvkínálatról szóló
cikkünk 2. részét a Könyvhét
online-on keressék olvasóink!

Csokonai Attila
Az állatok képes enciklopédiája. Napraforgó Kiadó, 134 old., 2490 Ft; Bátky András – Rofusz Kinga: A világ összes kincse. Csimota Kvk., 66 old.,
3990 Ft; Crummenerl, Rainer: Természeti katasztrófák. Tesloff Babilon, 48 old., 2790 Ft;
Ehrenreich, Monika – Schuck, Sabine: Menjünk át
a zebrán! Tessloff Babilon, 16 old., 1990 Ft; Foxley, Janet: Fikarc és a csodaszamár. Animus Kiadó, 206 old., 2290 Ft; Marti, Tatjana: Gyertek, sétáljunk egyet este! Tessloff Babilon, 16
old., 1990 Ft; Masannek, Joachim: Az elfelejtett nép. Scolar Kiadó, 224 old., 2690 Ft; Magyar–angol gyerekszótár. Napraforgó K., 134 old., 2490 Ft; Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve. Móra Könyvkiadó, 48 old., 2490 Ft; Nógrádi Gábor: A gonosz hét napja. Móra, 208 old., 2290 Ft; Nöstlinger, Christine:
Frici a nyeregben. Móra, 64 old., 1890 Ft; Osborne, Mary Pope: Jönnek a vikingek! Animus, 84 old., 1290 Ft – Irány az
olimpia! Animus, 80 old., 1290 Ft; Osváth Erzsébet: Ribillió. Holnap K., 64 old., 2500 Ft; Ravensburger nagy játékgyûjtemény. Tudatos Lépés Kft., 228 old., 3800 Ft; Schuck, Sabine: Az
állatkert. Tessloff Babilon, 24 old., 2950 Ft;
Steinhöfel, Andreas: Rico, Oscar és a nagy nyomozás. Animus, 206 old., 2390 Ft; Trujillo,
Eduardo: Keresd meg a hajókon és a kikötôben! – Keresd meg a karácsonyt! – Keresd meg
a cirkuszban! Napraforgó K., Kötetenként 30
old., 1490 Ft; Übelacker, Erich: A Nap. Tessloff
Babilon, 48 old., 2790 Ft; Verne, Jules: Hódító
Robur. Holnap K., 190 old., 2500 Ft
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Kairosz Kiadó ajánlata
Arthur Klinau:
MINSZK – AZ ÁLMOK
NAPVÁROSA
168 oldal, 2800 Ft
A szerzô belorusz író,
képzômûvész, aki szokatlan
memoárt ad a kezünkbe. Lírai
hangvételû szépirodalmi mûvével
mutatja be a szovjethatalom nagy
utópiájának megvalósulását a
fehérorosz fôváros, Minszk
történetén keresztül.
Bodrog Miklós:
FÉNYEK ÉS ÁRNYAK
Mélyvilágunk tudósa:
Karl Gustav Jung
396 oldal, 3800 Ft
A szerzô teológiatanár,
evangélikus lelkész, C. G. Jung
munkásságának és a komplex
pszichoterápiának szakavatott
ismerôje, mûveinek magyar
nyelvre ültetôje.
Magyar Zoltán:
A HÍRES BÁTHORIAK
242 oldal + 16 oldal színes képmelléklet, 3800 Ft
A kézirat a magyar történelemben
és kultúrtörténetben nagy szerepet
játszó Báthori család legismertebb
alakjaihoz fûzôdô hagyományokat
tekinti át: mondákat, legendákat,
rémhíreket.

Fritz Tamás:
„VESZÉLYES” MAGYARORSZÁG
196 oldal, 2600 Ft
„Átalakulóban a világ,
Magyarország pedig igyekszik
nem sodródni az árral, hanem
úgy kijutni az elôzô baloldali
kormányzat okozta válságból,
hogy közben az újonnan
keletkezô, nemzetközi
beavatkozási kísérleteknek is
képes legyen ellenállni.” –
vallja a szerzô.
Bertha Zoltán:
SZÉKELY HOMÉROSZ
Tanulmányok
Tamási Áronról
232 oldal, 2500 Ft
A Németh László által székely
Homéroszként tisztelt Tamási
Áron klasszikus életmûvének
elsôsorban olyan értékeit
kívánja felmutatni a kötet,
amelyek napjainkban is
érvényesek, és értelmezésük
minden olvasóréteget
érdekelhet.

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

szubjektív

TRIÓ
1. Scolar-szemle
A mûvészi-tudósi erejét a megint szépségesen megjelentetett kötet fülszövege szerint is sok-sok mûfajban kipróbáló Ungvári
Tamás ezúttal egyetemi elôadásait gyûjti
egybe, nyilván közel sem mindet, és a begyûjtés újabb ihletforrás lehetett a számára. Hasznos, jó könyv. Igaz, nem mindig értettem vele egyet a közérthetô mûvészeteszmény dolgában, vagyis a fura-mura közönség felfogóképességének tágítása elsôdleg célom lett volna, de ahogy Illyés
Gyula a népbe esztétikailag vetett reményeivel, magam
is kudarcot vallottam abban,
hogy így bármi
is
érdemben
pallérozható
lenne. Ungvári
azonban rokonszenvesen fogja
a dolgot, a mûvészet „küzdelmét”, ne ámulva mondjam,
szabadságharcát korszakonként taglalja,
ah, soha békésebb harcot! Soha meggyôzôbb odaadást, mint
szerzônké, bízóbb ôszinteséget. Herkulestôl Don
Juanig terjed a vonzó szereplônévsor, görögöktôl
Goethén át majdnem máig a téma színképsora.
Elemzéseket hû közérthetôséggel kapunk, s a
nyelv, a szerkesztés – hála
az égnek, nem a már betegesen örökös irodalomtudományi vírus, a mondat! –, a befogadás lehetôsége a fontos tárgyak
sorában is az elméleti legelsô. Példái megnyerôek, stílusa csakígy,
áttekintése objektív, nincs lukácsi elfogultság, nincs abszolutizált modernség, esetleg nemzeti mivolt. Ellenben a tartalomjegyzék remekül eligazít, megleljük azonnal, ha Shakespeare kell, ha a retorika, ha
a dráma egyáltalánja; karakterek és perspektívák elemei villognak; komisszió és remisszió, nézem meg e nekem még rejtélyes fogalmakat. Az entrópia izgalmai...
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az elemek dominanciája...
nem hiszek szememnek,
hogy maga „az irodalmi
tény” is vizsgálódás tárgya.
Rajta, élvezetre! Kézikönyv.
(Ungvári Tamás: A szépség születése. A modern
mûvészetelmélet kezdetei.
Scolar, 240 oldal.)
S mert Ungvári, és mivel a
világirodalom neki ôshazája, bátran itt említek egy másik Scolar-kiadványt: Jonathan Swift: Szatírák. Külön
ajánlás ehhez nem kell. (192 oldal)
És ha Scolar, akkor norvég „krimi” is van. Díjnyertes, sôt, kiemelkedô siker Északon. Már nálunk is jócskán keresett a helyi
színe-mûneme. (Földényi Júlia jeles-szép fordításában.)

2. Orpheusz
Szépirodalmat magam már nem
szívesen írok. Mást meg annyira
se. Maradnak mégis a mûhelytöredékességek-töredelmek, marad a másokéból az esszés
könyv, a tanulmány, a tudomány. Versekrôl, novellákról, regényekrôl, ha magamnyelvén íródtak, a beleszólás teljes elkerülése érdekében: nem, ne!
Villányi László kötete
lenne a kivétel? Nem, még
ô sem. De az Ámulat (ez
az Orpheusz-kiadású kötet címe; kb. 100 oldal)
nekem nem verskönyv,
nem esszé, nem elbeszélés. Igazi mû-együttes, középszólamban az emberi
motívum:
megragadóan,
olykor kicsit megbôgetôen, sose
bôbeszédûleg, de nem is mesterséges tömörítésekkel, lazán inkább, de sebzôn, tépázón, aztán
megenyhülôn, a boldogságot
sem megtagadva. Nem mondom
el „meséjét”, legyen meglepetés
is belôle-vele ennyi. Villányi László korokat, érzéslehetôségeket,
letöréseket, vígságokat, pontos
képeket és képzelgéseket ad,

„ámulatos” a változatossága, ahogy az Adria hadihajóval, a vizek
bármelyike úszógumidivattal jön egymás
közelébe, ahogy csonkolt láb és körfûrész,
repcetáblák szerelmesen csodálva, az ôsvadászatnál-vadonnál
közelebb kerülô békesség és realitáskeresés... nem folytatom. Kifut valamire nagyon is a könyv: a
beteljesült szerelem beteljesültségének
részleteire, megannyi új kezdetre tehát.
Egyre olvasom, egyre jobban csodálom.
Villányi a mindenkori élvonalak egyik írója, érzelmi felhangjai-lényege révén nem
is olyan bô – másképp, persze, tágas –
társaságban.

3. Györe Balázs
Az Ámulat ugyanolyan díjat kapott, mint
érdemben életmûvére úgy 4–5–6 éve
Györe Balázs. Persze, hogy a jóbarát szavai ezek itt, ám én Györét meg is bírálgattam egyszer. Nem volt kár. Nem vonom
vissza. Jelentôs írónk ô régóta, kibírta.
Nem tagadom se Villányi, se Györe Balázs
életmûve iránti pályatársi, Karamazov-társi vonzalmamat. Villányival „bátyuskám,
testvérke” (hah!) megszólításokkal is éltünk sokszor. Györe apa-könyveinek kevés
stilisztikailag meggyôzôdöttebb rajongója
van mára már, mint csekélységem. A legújabb könyv is, a barátokról és álbarátokról, besúgásokról és elegáns-fanyar túlélésekrôl szóló személyi szociográfiája, egy
sorozat állomása. Szeri-száma nincs, hány
ilyen méretû, léptékû könyvet várok én
még Györe Balázstól. Mindegy, ha
recenzeálták már,
itt, másutt, az se.
Tegyék ám, nagyon
is.
Már
messze nem Ottlik,
Mándy iránti hódolat a mellékhangja Györének.
Saját, erôs hangja
van, naná, ismétlem: Györe-hang.
Nagyon szeretem
látni-hallani. Élvonal ô is.
Tandori Dezsô
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Az ügynök halála
John le Carrét nálunk általában
kémregényíróként könyvelik
el, de Nagy-Britanniában része
az irodalmi kánonnak: a Times
2008. január 5-ei számában a
második világháború utáni legjobb 50 brit író listáján a 22.
helyre került, a múlt évben,
80. születésnapján pedig jelölték a Booker-díjra.
Le Carré – a Cég egykori
munkatársaként – belülrôl ismeri a titkosszolgálatok világát. Mûködésüket, irányváltásaikat, piszkos játszmáikat, civilek és titkosszolgák feláldozásával járó gyakran értelmetlen, cinikus döntéseiket meglehetôsen kritikusan látja. Az
áruló Kim Philbyrôl írt korai tanulmánya egyik konklúziója,
hogy a brit szolgálat „mindig a
nagytôke világát, a nemzetközi kereskedelmi útvonalakat,
gyarmatai jólétét és a külföldi
befektetéseket védte.” Regényei – különösen a két nagyszerû opus, A kém, aki bejött
a hidegrôl és a Suszter, szabó,
baka, kém – alapgondolata,

hogy a politikusok és a szolgálatok vezetôi osztályuk, és a
Birodalom érdekeit szándékosan összekeverik a nemzet érdekeivel. Az 1986-ban publikált Egy tökéletes kémben pedig azt írja a szerzô, hogy „(...)
ez az egykor nagyszerû szolgálat mára mozgásképtelen
korccsá vált.” (550. old.)
Falvay Dóra remek fordításában végre nálunk is megjelent az Egy tökéletes kém,
amely az életmû egyik legkitûnôbb darabja, Philip Roth
egyenesen a háború utáni
legjobb brit regénynek tartja.
Kém-, nevelôdési- és aparegény-ötvözetében le Carré
hatalmas társadalmi tablóban, színes és érzékletes stílusban, Dickens, Thackeray
ecsetjére méltóan festi hôse,
Magnus Pym kettôs ügynök
mozgalmas gyerek- és ifjúkora eseményeit, szocializálódását, és a mindenkit kihasználó, ôt megnyomorító sármos,
szélhámos apa, Rick kalandjait, ámokfutását. Le Carré az
idôsíkokat mesterien váltogatva remek szerkezetbe ren-

Így írt(ak) Dsida
Jenô(rôl)

recenziók, a kiadások, a monográfiák, cikkek és az utódok által felhasznált, ven-

Vincze Ferenc megfontolva a
modern irodalomtudomány
felismeréseit, többek közt a
Szegedy-Maszák Mihály szerkesztette, A magyar irodalom
történetei c. háromkötetes
összefoglaló irodalomtörténetre is hivatkozva nem kánont, hanem kánonokat feltételez, ezért már elôszavában leszögezi, hogy Dsida Jenô munkásságát nem a költôi
életmûvet elemezve, hanem a
recepción keresztül fogja
megközelíteni.
A kötet elején a kánonbéli
helyét igazán sosem találó
költô költészetét elôször térben próbálja elhelyezni. Egyrészt az erdélyi magyar irodalom keretein belül, másrészt az országhatárokon átívelô magyar irodalomban.
Majd az idôben haladva a
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Vincze Ferenc
AZ ÁTMEN(T)ET(T):
DSIDA
Szerzôk, kiadások,
értelmezések
Kijárat Kiadó
320 oldal, 2800 Ft

dezi anyagát: a szereplôk
cselekedetei, a jelen és múlt
eseményei átvilágítják, ellenpontozzák és magyarázzák
egymást. Az apák bûneiért,
személyiségük torzulásért fiaik (Rickért Magnus, Magnusért Tom) fizetik meg az árat.

Az anya nélkül felnôtt Magnus megfelelési kényszere, a
siker, elismerés iránti mérhetetlen vágya szeretethiányából, apja személyiségébôl, a
vele egy életen át folytatott
küzdelmébôl következik. Akitôl szeretet, elismerést vár,
ahhoz hasonulni akar. Így válik tulajdonságok nélküli emberré, a mimikri nagymesterévé. Nem pénzért, meggyôzôdésbôl, hatalom- vagy kalandvágyból lesz titkosszolga, hanem mert két, ellentétes oldalon álló szuperügynökben talál apapótlékot.
A fojtogató atmoszférájú, a
feszültséget mindvégig fenntartó regény középpontjában
az a folyamat áll, ahogy Magnus – kettôs ügynöki létébôl,
állandó szerepjátszásából következôen – egyre inkább elveszti önmagát, de megpróbálja identitását visszaszerezni.
Az ügynök alakja és „ügye” –
esetünkben éppen ügynélkülisége – így válik az emberi létállapot egyik lehetséges szimbólumává, modelljévé.
(gervai)

dégszövegként felbukkanó,
újraértelmezett szövegek segítségével próbálja körüljárni azt. Feleleveníti az ötvenes években lezajlott Dsidavitát, bemutatja a válogatások, illetve az összes mûvei
kiadásának problematikusságát is, kimutatja szövegeinek román és a szász forrásait, végül Tandori Dezsô és
Kovács András Ferenc szövegeit elemezve, – akik verseit
maguk is felhasználták, újra, illetve szétírták – külön-külön fejezetben tárgyalja a
két költô személyes Dsidaolvasatát is.
Dsida Jenô új hangon szólalt
meg a magyar irodalomban.
Olyan apolitikus líra az övé,
melynek középpontjában a
transzcendencia áll. Verseit az
impresszionizmus, avantgárdexpresszionizmus, a neorokokó és a neoklasszizimus stílusjegyeivel jellemzik. Formakészségében Kosztolányi De-

zsôhöz,
érzékenységében
Tóth Árpádhoz hasonlítják,
de felmerül költészete kapcsán Csokonai neve és a Nyugat második nemzedéke is. Lírájával nemcsak az erdélyi irodalmi hagyománnyal, hanem
a „nyugatos” örökséggel is
szembeszállt, ezért versei átmenetet képeznek a Nyugat
és az Újhold költészetfelfogása között..
Bár Vincze Ferenc hangsúlyozza, hogy a kötet nyomán
kibontakozó kép, történet
nem kizárólagos, csupán egy
szelete a lehetséges közelítési módoknak, könyve mégis a
teljesség érzetét kelti, mivel
leírja Dsida mûveinek hatástörténetét egészen napjainkig. Sôt, munkamódszere segítségével nemcsak ennek a
költészetének, hanem a három nagy történelmi korszaknak is láthatóvá teszi sajátosságait.
Hományi Péter

John le Carré
EGY TÖKÉLETES
KÉM
Agave Könyvek
642 oldal, 3680 forint
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Léleklátók, szerelmesek, analitikusok
A reinkarnáció (lélekvándorlás) ôsi hite és a
halottak szellemével való kapcsolatfelvétel lehetôsége a pszichoanalitikusokat sem hagyta
érintetlenül a múlt század elején. Elsôsorban a
szakmai kíváncsiság és bizonyíthatatlan, vallásos
eredetû hitrendszer elleni
harc vágya vezérelte a láthatatlan összefüggések
tudományának mûvelôit.
Még az elméletalkotók,
Sigmund Freud és magyar
munkatársa, Ferenczi Sándor, valamint az
ezoterikus tapasztalatok iránt különösképpen vonzódó svájci kollégájuk, Carl Gustav
Jung is tüzetesen tanulmányozta a misztikus jelenségeket, annak reményében, hogy
megfejthetik, milyen technika révén jöhet
létre közvetlen, érzéki kapcsolat a „testetlen lelkekkel”, illetve hogyan leplezhetnék
le a szemfényvesztôk trükkjeit.
A minden újért lelkesülô, önmagán kísérletezô Ferenczi spiritiszta szeánszokra járt, s
hipnózissal, majd gondolatátvitellel is megpróbálkozott. C. G. Jung élete végéig hitt az
ôsi tudományokban, fôként az asztrológiában, s az okkultnak tartott (egzakt módszerekkel nem kimutatható) természeti jelenségek valódiságának, köztük az ufók létezésének is hitelt adott. A szkeptikus Freudnak
azonban hamar elege lett a transzcendenciából, így elsôként tagadta ki Jungot hívei
körébôl. Egyedül a telepátiával tett kivételt:
így a megérzésen alapuló, tudattalan gondolatátvitellel Ferenczi nyugodtan foglalkozhatott tovább.
Gyimesi Júlia Pszichoanalízis és spiritizmus
címû könyvében a lélektan korai történetének tükrében ad számot a materiális orvoslásnak az úgynevezett paranormális jelenségekhez fûzôdô kapcsolatáról. A szerzô hatalmas adatanyagát fölényes biztonsággal
kezelve nemcsak azonosítja, hanem pszichológiatörténeti alapon meg is különbözteti egymástól a „spirituális iskolák meglehetôsen kaotikus füzérét”. Végül ismerteti
azokat a pszichoanalitikai törekvéseket,
amelyek révén föltámadt a különös jelenségek „racionalizációjának igénye”, s a pszichológiai természetû magyarázatok révén
végre megszûnt a materiális és a spirituális
jellegû történések ôsi ellentéte.
Az elhalt lelkeket szóra bíró médium – akit
„clairvoyant”-nak, jósnak, tisztánlátónak is
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neveznek – sajátos kommunikációs helyzetet hoz létre, miközben verbális kalauzként tolmácsol élôk és holtak között. A kölcsönös viszony alappillére: a hit
és a feltétlen bizalom. A látnoknak hinnie
kell önnön képességeiben, a hozzá fordulóknak pedig abban, hogy a közvetítô hiteles, „fölkent” személy, akire feltétel nélkül
rábízhatják legintimebb titkaikat.
Azt már Julia Kristeva, a bolgár származású, Franciaországban élô, világhírû pszichoanalitikus, szemiotológus, filozófus legújabb, Kezdetben volt a szerelem. Pszichoanalízis és hit címû könyve sugallja, hogy a
mások lelki problémáival azonosuló terapeuta hasonló szerepet tölt be traumáitól szabadulni vágyó, önismeretre szomjazó páciense életében, akár az árnyékvilágból információt hozó „halottlátó”. Õ is idôutazásra
vállalkozik analizáltja múltjában, sôt saját
identitását is feláldozza átmenetileg, hogy
azonosulhasson egy vagy több idegennel:
betege lelki sérülésének elôidézôivel. Nem
véletlen tehát, hogy napjaink lélekelemzôit,
elméletalkotóit kitüntetetten foglalkoztatja
a páciens és analitikusa között szükségszerûen létrejövô, láthatatlan szellemi kötelék,
mely a kölcsönös (egymásba vetett) hitre, a
feltétlen ôszinteségre és bizalomra épül.
Julia Kristeva alaptétele szerint „a pszichoanalízis valójában mindig két olyan szubjektum (pár)beszédét – és annak kisiklásait –
vizsgálja, akiknek a viszonyát az áttétel és a
viszontáttétel határozza meg”. Az analitikus tapasztalataira is építô tudós szerint a
pszichoterápiás szituáció résztvevôit ugyanolyan szoros egymásra utaltság jellemzi,
mint az elsôdlegesen meghatározó, feltétel
nélküli szereteten alapuló anya-gyerek kapcsolatot. A kezelés kezdetén érzelmi „áttétel” (átruházás) formájában ez a helyzet is-

métlôdik meg, az anyai mintát követô
(vagy újraalkotó) analitikus „viszont-áttételét” is generálva. Ez eleinte a beszéd kialakulása elôtti idôket fölidézô
gesztusokban, mimikában, „testbeszédben” nyilvánul meg, majd fokozatosan tér rá a verbális szintû (értelmezésre váró) válaszreakciókra.
Kristeva új „szerelmi történetnek” nevezi a testi-lelki zavaroktól való megszabaduláshoz vezetô analitikus terápia folyamatát, s módszeresen végiggondolva a duál-uniót megzavaró, szükségszerûen jelentkezô fejlôdési mozzanatokat, a hit – az eszmélkedés – kialakulásával összhangban jellemzi a pszichoanalitikus kezelés további folyamatát. Szokatlan szemléltetô példák közvetítésével mutatja be életünk legfontosabb szereplôihez (életadóinkhoz) és Istenhez (mint a legfôbb tekintélyhez és erkölcsi mintaadóhoz) való viszonyunk tükrében azt a sokfajta „oldást
és kötést”, mely az ôsbizalmi állapotot követô
csalódásoktól – a hitbéli változások, belátások
révén – az egyéniség felszabadulásához, a lelki béklyók megsemmisüléséhez vezet. Tudományos érdeklôdésének tágasságát hasznosítva, a téma ôsi aspektusait etimológiai, szemiotikai, lélektani és hittudományi szempontból
is értelmezi, bevonva vizsgálódási körébe és
érvrendszerébe a Szentháromság tanát és a
Hiszekegy szövegét is.
Gondolatébresztô esszéjével a megzavart
felnôtté válás szellemi-intellektuális gátjainak áttörésére alkalmas forgatókönyvet
adott közre.
Valachi Anna

könyvrôl
Gyimesi Júlia
PSZICHOANALÍZIS
ÉS SPIRITIZMUS
Tipotex Könyvkiadó
208 oldal, 3500 Ft

könyvrôl
Julia Kristeva
KEZDETBEN VOLT
A SZERELEM
Pszichoanalízis és hit
Napkút Kiadó
96 oldal, 1290 Ft
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Az értelmezett
hagyomány
Az irodalomról kritikát, esszét
leghitelesebben az írhat, aki
nemcsak maga is jártas az
írásmûvészetben, hanem ráadásul – kritikai távolságot
tartva – aktívan részt vesz az
irodalmi életben. Hanti Krisztina könyvkritikái, költôi esszéi
az utóbbi félévszázad irodalmáról szóló kulturális párbeszéd meghatározó elemei. A
terméket méltatva, esetenként kritizálva, közvetítôként
félúton áll az alkotó és a befogadó között.
Hanti legkedvesebb, már
történeti rálátással tárgyalt témája a magyar líra Orbán Ottó, Ágh István, Gergely Ágnes
és Marsall László nevével jelezhetô vonulata, s az a hagyomány, amelyhez viszonyításaiban elôszeretettel vissza-

Titkok Londonban
A londoni ôslakosok sem tudják annak a halomnyi információnak a nagy részét, amelyet a Magyarországon született, igaz már több mint ötven
éve a brit fôvárosban élô Neményi Ninon tett közzé könyvében. A szerzô nyugdíjba vonulásáig a BBC-nél dolgozott,
utána pedig teljes erôvel belevetette magát a helytörténeti
nyomozásba. Huszonegy sétára hívja olvasóit, de nem az ismert mûemlékeket veszi sorra, hanem az azok „árnyékában” megbúvó ritkaságokat.
Ha pedig híres épületekrôl, területekrôl ír, akkor hozzájuk
fûzôdô eseményeket vagy ismert személyiségeket sorol
elô vicceket, helyi szokásokat,
legendáikat mesél.
Így derülhet rá fény, hogy
honnan ered az angol „balra
tarts”, hol volt Thackeray utolsó
otthona, és a város mely pontján lehet belebotlani a hajdani
lámpagyújtogató „itt felejtett”
létrájába. Elárulja: Dickensnek
élete utolsó tizenkét évét sikerült abban a György korabeli
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nyúl, az a Nyugat, Ady, Babits
és Kosztolányi. A bolgár-francia Julia Kristeva a nôiség, sôt
anyaság irodalmi kiefejezései-

nek tanulmányozásáról is nevezetes. Hanti jelentôs részben ôt követve elemzi olyan
író- és költônôk munkáit, mint
Jókai Anna, Nagy Zsuka, Takács Zsuzsa, Tóth Erzsébet. Jelen kötetébe megkomponált
szerkezetû elemzô kritikái
mellé összegezô írásokat is
felvett, amelyek immár megkerülhetetlen forrásai a magyar líra egy, az 1960-as évektôl jelentkezô vonulatának jellemzésekor.
A közéleti költészetet tárgyalva, 1956 megítélését illetôen Hanti Nagy Gáspárnak a hozzállását mutatja fel
példának. E hittel küldetést
vállaló költô kiemelkedô alkotásai voltak az 1980-as
években az Öröknyár: elmúltam 9 éves és A Fiú naplójából. Az egyikben Nagy Imre
temetelenségét kérte számon, a másikban a forradalom elárulása miatt tiltako-

villában töltenie, Rochester közelében, amelyet még gyerekkorában nézett ki magának, arról álmodozva, hogy egyszer ô
lehessen a lakója.
Kiderül, hogy az éjjeliszekrényre „tervezett” egérfogók
akkor kerültek a sutba, amikor
a pestisjárvány véget vetett a
parókaviselés divatjának: mindenki félt, hogy a vendéghaj
„alapanyaga” a ragály egyik áldozatától származik.
Bevezet a könyv klubok titkaiba, ahová az ágrólszakadt turista, különösen, ha nô az illetô,
soha nem teheti be a lábát. A
belépést tudniillik ma is a legtöbb helyen ugyanolyan szigorúan korlátozzák, mint százhatvan évvel ezelôtt, amikor is egy
fiatalember megkérdezte William Pitt tory miniszterelnököt,
jelölné-e ôt tagságra London
legrégibb klubjában, az 1693ban alapított White'sban. Kis
habozás után egyszerûbbnek
találta, ha a vikomti rangot
ajánlja fel az ifjúnak.
Megtudhatjuk, hogy az emeletes esküvôi torta a hasonló
formájú Szent Brigitta-templom
által megihletett cukrászmes-

ternek köszönhetô, hogy Fülöp
és Károly herceg a több mint
százötven éve alapított Lobb cipôüzletben csináltatja a lábbelit, de idejekorán el kell határozniuk, mikor lesz új darabra
szükségük, mert az elkészítési
határidô kilenc hónap. Az alapár pedig ötezer font.
Az angol fôváros számos
parkjába is elvezeti olvasóit a
szerzô, s még azt is elárulja,
hogy miként keressük meg azt
a még mindig zöldellô öt fát –
egy-egy fehérakácot, szilt, pagodafát, páfrányfenyôt és platánt –, amelyet 1762-ben Auguszta hercegnô ültetett el.
Bánkódom, hogy a figyelemre méltó, rendhagyó útikalauz, amelyet Sárközi Mátyás
grafikái illusztrálnak, operettcímet kapott. Erre a londoni
titkok felfedezésére indulók
aligha „harapnak” rá, Huszka
Jenô rajongói meg nem biztos, hogy éppen a brit fôvárosba készülnek. Így a téma
iránt érdeklôdôk és a könyvpéldányok sajnos könnyen elkerülhetik egymást.
De… a zenérôl jut eszembe:
tudják-e, hogy a komponista,

Hanti Krisztina
NOÉ MEGGONDOLTA
Ráció Kiadó
136 oldal, 2100 Ft

zott, s e mûvei a rendszerváltozással különös jelentôséget nyertek. Nagy Imre monogrammját Nagy Gáspár
annak idején, nevezetes versében, költôi mesterfogással
feleltette meg az infinitívusz
(fônévi igenév) -ni képzôjével (újabb grammatikai elemzések szerint ragjával) és a
nincs szó két elsô hangjával.
A szerzô kritikai alapállásának, kánonformáló igényének elôzményeit képviselte az
angolszász
irodalmakban
Thomas Stearns Eliot, a franciában Gérard Genette. Ôk
egyes alkotóknak a nekik
megfelelô irodalmi kánonban
való elhelyezése során a kánon átértékelésére, átrendezésére is kísérletet tettek. A
mi kritikai tradíciónkat képviselve Hanti Krisztina szorgalmas követôjük, de még pályája elején tart.
K. S. A.

Neményi Ninon
LONDONBAN, HEJ,
VAN SZÁMOS UTCA…
Kortárs Kiadó
237 oldal, 2750 Ft

akinek 1968 elôtt az Albert Hallban mutatták be új mûvét, biztos
lehetett abban, hogy legalább
kétszer minden kétséget kizáróan meghallgatja a közönség a
szerzeményét. Nem hiszik, hogy
ott nem „bukhatott” meg senki? Hát akkor járjanak utána Neményi Ninon kalauzolásával!
-iz-
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panoráma
Ellenszer sztereotípiákra

Csendes várakozás

Tulipán, szélmalom, sajt, fapapucs –
szavak, amelyeket, ha egymás mellett
olvasunk, akkor egybôl Hollandia jut
eszünkbe, a
tájékozottak
ehhez hozzáteszik
még
Van
Gogh,
Rembrandt
vagy Ruyter
Mihály nevét,
ám ettôl a németalföldi panoráma nem
lesz kevésbé
sztereotip.
Nem szerencsés,
mégis
mindig azon
kapjuk
magunkat, hogy megpróbáljuk néhány fogalomba bezárni egy nemzet kultúráját.
A Napkút Kiadó és Csokonai Attila közös erôfeszítésének köszönhetôen
megjelent 28 észak- és dél-nématalföldi népmesét tartalmazó A hálás halott
címû kötet egy aprócska lépés afelé,
hogy félretéve a sztereotípiákat jobban
megismerjük a holland kultúrát. A fordító elôszavában elôbb kulturális körképet vázol fel, majd kijelöli a népmeseválogatás helyét a holland irodalomban, ráadásként pedig használati utasítást is ad: vigyázat, ez nem gyerekeknek szánt mesegyûjtemény, jobb, ha
felnôttek olvassák – élvezettel.
A rövid meséket böngészve az jutott
eszembe, hogy – gazdagsága ellenére
is – milyen kicsi a mesevilág! Léptennyomon ismerôs motívumokba, történetekbe botlunk: a pórul járt, nagyravágyó feleség, az állatok eredetét kutató eredetmondák, Jézus urunk és
Szent Péter vándorlásai mind-mind ismertek a magyar népmesék olvasói
elôtt is. Miközben elmerülünk a mesékben és keresztül kasul bejárjuk ezt a
különös, tengerszint alatti birodalmat,
az idegenként ható nevek és helyek is
közeli ismerôsökké válnak. A hol bús,
hol vidám, de mindenképpen tanulságos történeteket elolvasva közelebb jutunk ahhoz, hogy elmondhassuk: Hollandia mégis csak több, mint tulipán,
szélmalom, sajt és fapapucs.
Pompor Zoltán
A hálás halott
Észak- és dél-németalföldi népmesék
Fordította Csokonai Attila
Napkút Kiadó, 108 oldal, 1490 Ft

Az áruházak már november elején karácsonyi díszbe öltöznek,
egyre korábban kezdôdik a karácsonyi vásár, az emberek bronz-,
ezüst-, arany vasárnapban mérik
az idôt. A feszültség fokozódik,
be kell szerezni mindent – munka után rohanás a boltba, aztán
rohanás haza. Nem olyan régi –
ám roppant trendi – szokás az
adventi kalendárium, amely
édességgel, meglepetésekkel készíti fel a gyerekeket a karácsonyi
ajándéközönre.
Az advent jelentése valójában több ennél: eljövetel, várakozás az igazi ünnepre, Jézus születésére. Érdekes, hogy a keresztyénség két
nagy ünnepét egyaránt várakozással teli, lelki
felkészülést nyújtó idôszak elôzi meg: mind a
Húsvét elôtti böjt, mind a karácsony elôtti advent lehetôséget ad a befelé fordulásra.
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó szokások ma már koránt sem olyan egységesek,
mint egykor voltak. Családonként változó, ki
hogyan készül az ünnepre, nehéz biztos fogódzókat találni. A bizonytalankodók és az új ötletekre vágyók egyaránt haszonnal forgathatják a Kálvin Kiadó Karácsony ideje címû novellagyûjteményét. Bölcsföldi András öt nagy
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Ismeretlen ismerôs
Már a könyv címe is meghökkentô:
Károlyi Gáspár… Miért nem Károli, ha egyszer ez a változat szerepel
a református egyetem nevében,
sôt a protestánsok által használt vizsolyi bibliafordítás is Károli Biblia
néven ismert a köznyelvben. Tévedtek volna? Szabó András irodalomtörténész évek óta kutatja a
gönci bibliafordító-szerkesztô életmûvét. Meggyôzôdése, hogy egy
rosszul rögzült névváltozattal állunk szemben, és valójában a Nagykárolyban született reformátort már csak szülôhelye okán is jogosabb lenne Károlyinak nevezni. Persze egy y miatt nem indít háborút,
helyette az ugyancsak hiányos (és ebbôl fakadóan rejtélyes) életmû mélyére ás, hogy
újrarendszerezve az olvasó elé tárja a legfrissebb kutatási eredményeket.
Károlyi Gáspár élete olyannyira nem jól
dokumentált, hogy még születésének és
halálának pontos ideje sem tisztázott, kitartó irodalomtörténészi kutakodás szükséges hazai, erdélyi és németországi levéltárakban, hogy életének fôbb eseményeit
meg tudjuk határozni. A rejtôzködô biblia-

egységre osztva 15 történetet válogatott azzal
a céllal, hogy segítsen
elmélyülni, lelkileg felkészülni az ünnepre.
Szép íve van az advent
elsô vasárnapjától vízkeresztig tartó karácsonyi
ünnepkörnek, ezt az
ívet követi a novellák
csoportosítása is. A kötetbe gyûjtött elbeszélések között nem egy
olyan van, amelyet más
válogatásokban nem találhatunk meg. Kincs
István, H. Németh István vagy Toma István neve még a tájékozott olvasók számára is új. A
klasszikus szerzôk (Kosztolányi Dezsô, Lázár
Ervin, Szabó Magda) ismert történetei mellé,
úgy vélem, azért kerültek be frissítésként az
irodalmi körökben kevésbé ismert szerzôk
mûvei, mert a bennük megszólaló hang megélt, megküzdött hitbôl fakad. Olyan történetek ezek, amelyek világítanak, bíztatást, erôt
adnak a hosszú téli sötétség idején.
P. Z.
Karácsony ideje
Magyar írók novellái adventtôl vízkeresztig
Szerkesztette Bölcsföldi András
Kálvin Kiadó, 188 oldal, 2000 Ft

fordító – Károlyi Gáspár címû könyv erénye, hogy szerzôje
úgy mutatja be a legfrissebb tudományos
kutatások eredményeit, hogy mindeközben képes fenntartani az olvasó figyelmét, ami nem kis
teljesítmény, lévén,
hogy a könyv több,
mint életrajz: a XVI.
századi Magyarország
vallás- és kultúrtörténeti tablója. Nagykárolytól Wittenbergen át jutunk el Göncig
és Vizsolyig, a reformátor nyugati tanulmányai után hazatér, hogy létrehozza élete fô mûvét, kis csapatával elsôként fordítsa le a teljes Szentírást. Nem sok mûvet hagyott hátra Károlyi az utókorra, a bibliafordítás ihletett munkája azonban majdhogynem tökéletesre sikerült, hatása, nyelvi elevensége évszázadokon keresztül termékenyítô hatással volt a magyar kultúrára.
P. Z.
Szabó András
A rejtôzködô bibliafordító – Károlyi Gáspár
Kálvin Kiadó, 164 oldal, 1400 Ft
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Jan-Philipp Sendker: Hazatérés
avagy a szívdobbanás meghallásának mûvészete
Történet egy olyan szerelemrôl, amely
legyôzi az idôt, a távolságot és a kételyt. Egy olyan szerelemrôl, melyet
nem köt semmilyen feltétel, s melynek lényege a megrendíthetetlen hit
és bizalom.
A sikeres New York-i ügyvéd rejtélyes
körülmények között eltûnik. Négy év
múlva lánya, Julia egy szerelmes levelet talál a padláson, melyet apja
egy Mi Mi nevû burmai nônek írt
sok-sok évvel ezelôtt. Julia Burmába
utazik, az isten háta mögötti kis faluba, hogy fényt derítsen apja
múltjára. Bár az apját reméli megtalálni, egészen másra lel.
A regényt átszövi a miszticizmus
és spiritualitás, a babonák és az
asztrológia; ezek szervesen épülnek bele a délkelet-ázsiai emberek mindennapi életébe, akik
szentül hiszik, hogy a lényeges
dolgok láthatatlanok.

(részlet)
„Az óra az éjjeliszekrényemen 5 óra 20 percet mutatott, amikor
felébredtem. Még éreztem a sírás ízét a számban, néhány lélegzetvétel erejéig azonban nem emlékeztem az okára, és titkon reméltem, hogy csak egy rossz álom idézte elô. Ekkor azonban a
levélre esett a pillantásom. Felkeltem, levetkôztem, majd lezuhanyoztam, felvettem a fürdôköpenyem, fôztem egy tejeskávét és
betettem a sütôbe egy croissant-t. Az asztalnál óvatosan kivettem a levelet a borítékból. Féltem, hogy ujjaim között szétpattan,
akár egy szappanbuborék.
New York, 1955. április 24.
Drága Mi Mi!

nek, akik szavak útján próbálják megérteni egymást, akiknek érinteniük, látniuk és
hallaniuk kell egymást ahhoz, hogy közel
legyenek társukhoz, a másik félhez. Azoknak, akiknek állandóan be kell bizonyítaniuk vagy meg kell erôsíteniük szerelmüket
ahhoz, hogy biztosak lehessenek benne.
Már látom, ezek a sorok sem fogják megtalálni hozzád az utat, de minek is, hiszen
még meg sem születik fejemben a gondolat,
te már érzed, mit akarok írni neked. E levelek
valójában önmagamnak szólnak, s céljuk
nem más, mint hogy csillapítsák az irántad
érzett vágyamat.
Ennél a résznél megszakadt a levél. Másodszor és harmadszor is elolvastam a levelet,
majd összehajtogattam, és visszahelyeztem a
borítékba. Ránéztem az órára. Szombat volt,
nem sokkal hét után.
Már nem esett. A felhôk elvonultak, és átadták a sötétkék égnek a teret, amely alatt Manhattan lassan ébredezett. Az East River felett
pirkadni kezdett, ablakomon beragyogott a nap, és mindent meleg, vöröses színbe öltöztetett. Hideg, de ragyogó nap ígérkezett.
Fogtam egy cédulát, hogy jegyzeteket készítsek magamnak,
elemezzem a helyzetet, terveket kovácsoljak, csakúgy, mint amikor munkáról van szó. A papír azonban üres maradt.
A döntés idejét elmulasztottam. Nélkülem vált végérvényessé, még
ha nem is tudtam, ki volt az, aki a döntést helyettem meghozta.
A United Airlines telefonszámát fejbôl tudtam. A következô járat Rangunba, hongkongi és bangkoki átszállással másnap indult. Vízumot majd helyben igényelek, és Burmába szerdán utazok tovább a Thai Air légitársasággal.
– És a visszautat mikorra foglaljam le?
Egy pillanatig gondolkoztam.
– Maradjon nyitva.”

328 oldal, keménytáblás védôborítóval, 3570 Ft
Ötezernyolcszázhatvannégy napja immár, hogy utoljára hallottam a szívverésedet. Tudod, hány óra az? Mennyi perc? Tudod,
milyen szegény az a madár, aki nem tud énekelni, a virág, amely
nem tud virágozni? S milyen nyomorult a partra vetett hal, ha
megfeneklik élete a fövenyen?
Mi Mi, oly nehéz levelet írni neked. Oly sokat írtam már, s aztán
mégsem küldtem el azokat neked. Elvégre mirôl is tudnék hírt adni, amit eleve ne tudnál már. Mintha tintára és papírra, betûkre
és szavakra lenne szükségünk ahhoz, hogy tudjuk, hogy van a
másik felünk. 140 736 órája immár, hogy elszakadtunk egymástól, igen, ily régóta már, megszámoltam, ám mindvégig velem
voltál, s velem leszel mindaddig, míg ismét viszont nem látjuk
egymást. Ne vedd zokon, ha most az egyszer kimondom a bizonyosat: vissza fogok térni hozzád, amint eljön az ideje. Milyen
üresnek és laposnak hangoznak olykor a legszebb szavak is. Milyen vigasztalatlan és szomorú élete lehet azoknak az emberek-
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Karácsony, titok
„Semmit sem kell keresnem. Se témát, se
karaktert. A világ szinte szétrobban, annyi
téma feszíti. Ami pedig rám vár, az elôbb-utóbb úgyis felbukkan az életemben” – jelentette ki Ljudmila Ulickaja egy nyilatkozatában, majd családi válságokat, csapásokat,
sokáig rejtekezô információk kipattanását
említve hozzátette: „…minden így kezdôdik. Egy titokkal”.

A mi Urunk népe
címû novellagyûjteménye két „karácsonyi”
novellával indul. A szamár útja állatmotívumokkal (a címmel és a bárány megjelenésével) a húsvét misztériumát is beleszövi a karácsonyi titokba, mely nem valóságosan,
hanem léleklátomásként bukkan fel: „Karácsony volt itt – egy percig sem kételkedtem
benne, furcsa, eltolódott, darabokra tört,
de megvolt minden alkotóeleme: a gyermek, Mária és az idôs férje, a pásztor, a háromkirályok egyike…” – s az isteni hang és
a csillag is. A szerzô nem sokat töpreng, kit
tegyen meg elbeszélônek. Modern prózapoétikai faksznik nélkül az épp csak körülírt
„én” belevág nem világrobbantó, de egyedi témájába, hogy a végén – jellemzô ez
Ulickajánál – az el nem mondottakat tömören összegezve búcsúzzon, a gondolni remélttel ellenkezô kifejletet parancsolva a
szövegre. A következô rövidtörténet, A létra mélyvilági nyomorával ellentétezi az elôzô elbeszélés sérülékeny harmóniát ígérô
aszketikus közegét,
intellektualizált-esztétizált közösségét.
E „véletlen” (gyermeki) gyilkosság(kísérlet) drámájának Tar Sándor író
lehetne a legértôbb
magyar olvasója,
vagy a magyar olvasó akár Tar nyers
fájdalmú novellisztikájának kíméletlen közlései felôl is
beléphet az események dermesztô terébe. Nem egyenletes a
mûvek sora (Goretity József fordítása kitûnô
tolmácsolás, csak itt-ott nehézkes szóismétlései tûnnek az eredetitôl idegennek). A
modern (részben összefüggô) Philémon és
Baukisz-példázatokban (Sokáig éltek…;
…És ugyanazon a napon haltak meg) az érdekes, újraszínezett cselekményen kívül
nem ér minket meglepetés. A hosszabb Ulickaja-„szkázok” (annyira azok, amennyire a
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mi irodalmunkban a Hajnóczy Péter-„szkázok” leírására tettek kísérletet) jelentékenyebbek a rövid, allegorizáló „ulickáknál”.
Akárcsak ez, másik két könyvünk is a
Magvetô mûhelyét hagyta el. Rubin Szilárd

Aprószentek
címû posztumusz regénye egy írói balsiker
dokumentuma. Több évtized, több nekirugaszkodás során sem engedett az anyag. A
szerzôi feltételezés szerint az 1953–1954es, fôleg gyereklányok sérelmére elkövetett
törökszentmiklósi sorozatgyilkosság nem
egyedül és nem elsôsorban a
bûnösként elítélt és kivégzett
Jancsó Piroskát terhelte: a közeli szovjet laktanya egy vagy
több katonája lehetett felbujtó
vagy (társ)tettes. A hipotézis
epikai igazolása háromszori nekifutásra sem sikerült, a mû saját kezdeteinél mindig megrekedt, ritka, leverô szerkezeti és
nyelvi plaszticitással illusztrálva,
minként kerekedik a nem birtokolt, kétesnek maradt matéria
egy elsôrangú író tehetsége fölé. A Rubin-hagyaték örököse,
Siklós Péter, valamint a Rubinról elmélyült
kismonográfiát is közrebocsátó Keresztesi
József által kompilált, javított szöveg – moritat – egy nem létezô regény árnyéka. Az
Elsô rész is alig élményszerû, a továbbiak
még kevésbé. Néhány mondat gyémántfényû, az irracionalitás felé tett
egyetlen írói gesztus felkavaró képiségû és szimbolikájú, a Bevezetés
mély öntanúsítás a vállalkozásról:
„Kiléptem a Bûnügyi Múzeumból, s a
Mosonyi utca sarkán megcsapott a
korán nyílt karácsonyi fenyôfavásár
szaga, az igazi, a gyerekkori mesekönyveket idézô illat, a színes üvegdíszeket meg a csillagszórókat, gyertyákat, szaloncukrot kínáló árusok agglegény-búsító látványa. De ami a magányt illeti, rám nem vonatkozott többé. Volt valakim”.
Jancsó Piroska. A titokzatos. A
gyilkos (?). A halott.
A történelem-levéltár szakot
végzett Kováts Judit, aki szakmai pályájának köszönhetôen a
múlt dokumentáló feltárásával
foglalkozik, s egy ideje – mint
mondta – „az »oral history« híve és mûvelôje”, a

Megtagadva
címû regényében leginkább a sokszorosan
valóságalapú, komprimált történetmondás egyik szépírói-formálói nehézségével
folytatott váltakozó kimenetelû küzdelmet: a motívumtorlódással. Hatalmas „kicédulázott”, hangfelvételeken és lejegyzésekben halmozódó anyagából alighanem
a kelleténél is többet sûrített könyve kétszázötven oldalára. A figurák jellemzése,
esetleg a szándékosan visszafogott, az
ítélkezést kerülô kommentálás minimuma
ezért a történések sodrában és nyelvezetében gördül, robban elénk. Fenyegetettség, egzisztenciavesztés, menekülés, szabadrablás, rekvirálás, megbecstelenítés, gyilkosság,
öngyilkosság: e szavak tartalmait részben önmagukra s nem kifejtésükre bízza
az írásmû. Nem mindig tekinthetô alakított prózának
a tények és történések sorba szedése. Ennek ellenére
megrendítô, jó íráskészségrôl tanúskodó alkotás jött létre, torokszorító részletekkel. Sokaknak támadhat
olyan érzésük, hogy szülôktôl, vagy immár
inkább nagy- és dédszülôktôl mintha szó
szerint hasonló epizódok megrendült, emlékezô elôadását, elmesélését hallották
volna a szûkebb-tágabb családban, mint
amit a sok valóságos modellbôl elvont fôszereplô Somlyai Annának, a 1942-ben tizenkilenc éves fiatal nônek rendelt a II. világháború alatti sors. Polcz Alaine önéletrajzi regényétôl kezdve sok megrázó rokon olvasmányt sorolhatnánk, ám ez az
öntörvényû krónika, melynek éppenséggel erénye, hogy saját keletkezésének mûhelytitkait áttételesen látni engedi, a tragikum, a morál, az önvizsgálat más síkjait hálózza
be. Lesújtó híradásai közepette is felemelô
könyv. Tudatában, szellemében azt az olvasót is
újjászüli, aki eleinte úgy
vélné: ô nem érintett a
Megtagadva által. A részint megfejtésre váró
cím jelképesen kiterjeszkedik, a szöveg lobog,
mint a gyertyaláng.
Tarján Tamás
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Átalakuló adózás, 2013.
A felemás bruttósítás vége
2009-ig a bruttó bér egyben a személyi jövedelemadó alapja is volt.
Ekkor a jövedelemadó-kulcsok 1900 ezer forintig 18%, felette 36%
voltak. A munkavállalótól levont járulékok együttesen 17 százalékot
tettek ki. A munkáltató által fizetett munkaadói és tb-járulékok 32
százalék költségterhet
jelentettek a bruttó béreken felül. A bruttó
bér és az adóalap szétválasztása egy technikai
szorzóval, bruttósításnak nevezetten, 2010ben történt. Ugyancsak
ekkor vált a 27 % mágikus számmá.

„Az új jövedelemadó- kulcsok a következôk: alsó
kulcs 17%, 5 millió forintig, felsô kulcs 32%. A
munkáltató járuléka egységesen 27%-ra csökken.
A 11%-os egészségügyi
hozzájárulás 27%-ra nô.
Elsô látásra is nyilvánvaló, hogy a 127%-os adóalapra számított 17%-os
kulcs, a bruttó bérre vetítve 21,6%, ami 2009 és a korábbi évek fogalmainak megfelelô magasabb kulcsot jelent. Így az adókulcsok látszólagos
csökkentése magasabb adóalap mellett csak barbatrükk.”
(Részlet a Könyvhét 2009. októberi számában írt Bruttósítás, szuper
címû cikkembôl.)
Az igazi bruttósítás a bérekbe a tb-járulék beépítése lett volna, a munkavállalói levonások növelésével és a nettó fizetés megtartásával.
Két menetben, de végére értünk a történetnek. 2013-ra megszûnik a közgazdasági tartalom nélküli adóalap-kiegészítés, egységesen
16% jövedelemadó-kulcs lép életbe. (Ez év végéig azonban 2 424
ezer forint jövedelem felett még él az adóalap-kiegészítô 1,27%-os
felszorzás.) Az idôközben megszüntetett adójóváírás miatt az alacsony jövedelmûek adóterhelése megnôtt, kézhez kapott jövedelmük csökkent. Ellensúlyozásként munkáltatói ösztönzéssel és ösztökéléssel kívánt a kormány ún. elvárt béremelést biztosíttatni. A munkáltatók által fizetett 27% társadalombiztosítási járulékot, melynek
felhasználási kötöttsége korlátozta a kormány mûveleti szabadságát, egyszerûen átnevezték szociális hozzájárulási adóvá. Ebbôl a
27 százalék adóbevételbôl foglalkoztatáspolitikai célokra – ilyen volt
az elvárt béremelés is, vagy ilyen az aktuális munkahelyvédelmi akcióterv keretében nyújtandó ösztönzés – a munkáltatók megtakaríthatnak. (Érdemes a munkáltatóknak böngészni a kedvezményeket,
új elem 2013-tól a 25 év alatti pályakezdôk felvételére, illetve az 55
év feletti „védett korúak” megtartására vonatkozó kedvezmény.)
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Azonban, hogy ne legyen jókedvünk, a cafetéria kedvezményes
adózását (a tartalmi elemek cseréjén túl, lásd Erzsébet-utalvány,
Szép kártya intézménye) teljes, 27% egészségügyi hozzájárulás terhelné, ha tényleg bevezetik az NGM javaslatát. Szerencsére csak kisebb emelést, 14 százalékot szavaztak meg a képviselôk. A cafetéria visszafejlôdését mutatja az alábbi táblázat.

Az eredeti javaslat megvalósulása esetén eltûnt volna a különbség
az üzleti ajándék és az üzleti propaganda célú ingyenes termékátadások, valamint a cafetériajuttatások között. Ezzel a kisebb módosítással a cégek vélhetôen még megtartják ezt a munkavállalóknak
kedvezô juttatási formát.

Jôvôre is rÁFÁzunk!
Ez volt a 2009 decemberében írt cikkem címe e lap hasábjain. Sajnos most sem tudok jobbat kitalálni a 2013. évre vonatkozó általános forgalmiadó-szabályok láttán. Jön a bevallás bonyolítása a pénzforgalmi szemléletû áfa-fizetéssel, és belföldi egyes számlákra vonatkozó tételes bevallással. Az aktuális kulcs most 27%, szerencsére a könyv és hangoskönyvek kulcsa maradt 5%-on.
Azon kis- és középvállalkozások, amelyeknek árbevétele két éven
keresztül 125 millió forint alatt marad, választhatják a pénzforgalmi
szemléletû adóbevallást. Akkor kell a számlákban elôzetesen felszámított, levonható és fizetendô adót bevallásba állítani, amikor annak pénzügyi rendezése megtörtént. Ez nagyon jó hír a fizetési késedelem miatt sorban álló vállalkozásoknak, hiszen amíg vevôiktôl
befolyó pénzek hiányában nem tudnak szállítóiknak fizetni, addig az
áfát sem kell rendezniük. Persze nem is igényelhetnek vissza. A
számlákon viszont fel kell tüntetni a pénzforgalmi adózás jelzését. A
normál áfás adózó cégekre is teljes ez a rendszer, ha pénzforgalmi
áfás számlát kapnak, az azon szereplô áfa levonását csak a kifizetés idôszakának bevallásában tehetik meg. A pénzügyi nyilvántartó

www.könyvhét.hu

gazdaság
(számlázó, könyvelô) programok áfarésze tovább bonyolódik, erre
kaptak két hónapot a programozók.
A könyvszakmában jellemzô bizományi elszámolás sajátos számláinál is (az áfa törvény 58. paragrafusa miatt a teljesítési dátum a
számla fizetési esedékességével megegyezik) érvényesülhet a pénzforgalmi kezelés. A bevallásba állítás a kisebb kiadóknál és a nekik
fizetô terjesztôcégeknél a pénzügyi rendezést fogja követni. Ez a
bonyolítás csak a pontos fizetéssel kerülhetô ki, amire, ismerve a jelenlegi helyzetet, kevés esélyt látok.
Az eddig elfogadott törvényjavaslat tartalmazza azt is, hogy a legalább kétmillió forint általános forgalmi adót tartalmazó számlákról
külön részletes adatokat kell beküldeni. Ezzel a bonyolultság tekintetében sikerül felzárkózni a 2008-as havi adó- és járulékbevallásokhoz.
Az okozza a legnagyobb zavart a gazdasági ügyintézôk körében,
hogy az adózás véglegesen elválik a kettôs könyvelés elveitôl. A
számviteli teljesítés továbbra is a gazdasági esemény teljesülésének
valódi dátumához igazodik, egyezôen a polgári jogi háttérrel. Következmény: kettôs nyilvántartás, ami többletköltséggel jár a vállalkozások szintjén.

A vállalkozások eredményének adóztatása
A jelenlegi adóztatási formák (egyéni vállalkozói, társasági, eva) mellett 2013-tól választható két új adózási intézmény, a kisadózó vállalkozók tételes adója (kata) és a kisvállalati adó (kiva).

A cégforma, gazdálkodás nagyságrendje (bevétel, mérlegfôösszeg,
stb.) mint választást befolyásoló tényezôk mellett is különbözô szerkezetû adóalapok és adók jelennek meg, ezért csak megfelelô számításokkal lehet meghatározni, hogyan tudunk adót megtakarítani.
Azt is figyelembe kell venni az adózási rendszerek közti választásnál,
hogy melyiknél milyen más adónemet nem kell fizetni. Például a
katánál csak iparûzési adó-kötelezettség jelenik meg, de kedvezményes választási lehetôséggel élve ez évi 50 000 forinttal rendezhetô.
A kiva kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást, és természetesen a társasági adót is. Mindkét új adónem jóval kedvezôbbnek tûnik az egyszerûsített vállalkozói adónál (evások), hiszen ott csak az alacsony költségigényû vállalkozók maradtak a jelenlegi magas kulcs mellett.
A kiadók kapcsolatrendszerében megjelenô külsô szerzôk, fordítók, szerkesztôk, jogtulajdonos magánszemélyek számára kedvezônek tûnik a kisadózói tételes adó alá történô bejelentkezés, ami elég
liberálisan szabályozott, hiszen év közben is történhet, és itt tényleg
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minimális az adminisztráció. A kisebb kiadók választhatják a kivát.
Ez esetben már nem takarítható meg a szakképzett könyvelô alkalmazása.
Elôször is tisztázni szükséges a kapcsoltsági viszonyokat. A kapcsolt vállalkozású cégcsoport létszáma < 25 fô, egyesített bevételi és
mérlegfôösszegei < 500 Mft. Vigyázat: a kapcsoltság hozzátartozó
személyeken keresztül is megvalósulhat! Csak ha nincs kapcsoltsági
vonatkozás, akkor nézhetjük a saját cég-adatokat. Ezek a kiva választásának feltételei.
A társasági adó szerint adózó kisvállalat a személyi kifizetések után
27% szociális hozzájárulási adót, 1,5% szakképzési hozzájárulást fizet. Ezek a tételek költségként elszámolhatók. Legyen a vállalkozás
adózás elôtti eredménye M (pl. 1000 eFt), a személyi jellegû kifizetései az említett két hozzájárulás nélkül B (pl. 5000 eFt), akkor a társasági adó és személyi kifizetések utáni összesített adóteher
B*0,285+M*0,1 =1525 eFt
Tegyük fel, hogy ennek a vállalkozásnak nincs tárgyévi értékcsökkenése, készlete, kötelezettségei és követelései megegyeznek az
elôzô év végi értékkel, és nem volt kisvállalati adóalap-növelô és
csökkentô tôke, kölcsön, stb. pénzmozgás sem. Áttérve a kivára, a
kisvállalati adó alapja a személyi kifizetések B és a pénzügyi eredmény – esetünkben M+B*0,285 – együttes összege. Ez 7425 eFt,
aminek kiva szerinti adója 1188 eFt. Megtakarítás adódik a társasági adózáshoz képest, értéke 337 eFt.
Közelítsünk a valósághoz. A kisvállalkozások általában azonnal leírható eszközöket vesznek, ami
a pénzügyi eredmény és számviteli eredmény azonosságát
nem befolyásolja. Ellenben ha
éven túli leírású eszközök is
vannak, akkor a számviteli eredménynél magasabb lesz utóbbi
eszközök értékcsökkenésével a
pénzügyi eredmény, hiszen itt
nem volt pénzkiadás.
A kettôs könyvelés és a pénzügyi könyvelés eltérésébôl további tételek is adódnak. Ha a
készlet és a vevôállomány megnô, a pénzbeli eredmény csökken, ha viszont a szállító állomány és adótartozás növekszik,
a pénzügyi eredmény magasabb lehet a számvitelinél. Aki
tehát a 16%-os kiva adóját
akarja meghatározni, nem árt, ha elôször elkészíti az elôzô évi egyszerûsített éves beszámoló adataiból a cash-flow kimutatást, majd
értékeli a tárgyévi és a következô évi várható hatásokat.
A kiva munkahelybôvítô hatása világos, amennyivel több személyi
jellegû kifizetést teszünk, annyival csökken a pénzforgalmi eredményünk, vagyis maga az adóalap nem változik, csak az összetétele. Az
adó összege ugyanannyi marad. Természetesen a törvény – hasonlóan a társasági adóalaphoz, itt is hosszan sorolja az adóalapnövelô
és -csökkentô tényezôket.
A vállalkozók, cégvezetôk fejével gondolkozva, új munkaerô felvételénél a döntô szempont nem az adózási, hanem a bevételbôl megtérülési, eredménytermelési szempont. Azt hiszem, ez utóbbi nem
az adórendszertôl függ, hanem az egész gazdasági – piaci és szabályozási – környezettôl, amelyben a vállalkozások mûködnek. E tekintetben az egész munkahelyvédelmi akcióprogram hatékonyságát
illetôen nem vagyok optimista.
dr. Bódis Béla
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C. J. Box: Vad

vidék

„A vadnyugati igazságszolgáltatás klasszikus meséje.” – USA Today
C. J. Box „vadregény-sorozatának” fôhôse Joe Pickett, a vadôr, aki
minduntalan különös kalandokba keveredik. A rejtélyes és többnyire veszélyes bûnügyeket végül rendszeresen neki kell megoldania a
seriff és az FBI helyett. Pedig Joe nem szuperhôs, még csak nem is
detektív, csupán egy átlagos családapa, aki semmi másra nem támaszkodhat a kíméletlen bûnözôkkel szemben, mint a saját természetes észjárására.

C. J. BOX
Tizenöt sikerkönyv írója a New York Times listája szerint. Ezek
közül tizenkettô a Joe Pickett-sorozathoz tartozik. Regényeit
25 nyelvre fordították le. C. J. Box Wyoming állam szülötte és
most is ott él a Sziklás-hegység vidékén, ahol izgalmas, új mûfajt teremtô regénysorozata játszódik. Box maga is vadászik,
horgászik, lovagol, hegyet mászik és síel könyvei vadregényes
helyszínein. Három lánya van, mint a sorozat fôszereplôjének.

C. J. Box: Embervadászat (Vad vidék 1.)
(részlet)
„Amikor egy nagy átütôerejû lövedék eleven húsba csapódik, annak
jellegzetes hangja van – páú-hupp! -, amelyet messzirôl is föl lehet
ismerni. Nem olyan ez, mint a visszhang, az elhalkuló rezonancia
vagy az elfütyülô mellélövés üres zúgása. A szinte böffenô csattanás
végighullámzik a tájon, de aztán hirtelen elhal, mintha visszarántanák. A becsapódás tompa és erôs, mint amikor felmorajlik az ég. Aki
hallja, jó ideig nem felejti el. Amikor Joe Pickett wyomingi vadôr
meghallotta ezt a hangot, éppen egy kétméteres jávorszarvas-kerítés építésén szorgoskodott egy birtok szénakazlai körül. Fölkapta a
fejét, a harapófogó is megállt a kezében. Aztán hátralépett, lehajtotta a fejét, és figyelt. Becsúsztatta a farzsebébe a fogót, levette a
szalmakalapját, és megtörülte a homlokát. Érezte, hogy szép vörös
vadôringe a mellére tapad, és hogy a gerincén megindul lefelé egy
forró, kövér izzadságcsepp a farmerjába. (…) Abban semmi különös
nincs, ha az év bármelyik napján, akár éjjel, akár nappal eldördül egy
puska a wyomingi Twelve Sleep megyében. Errefelé mindenki hord
fegyvert. Lehet, hogy egy gazda lô rá egy prérifarkasra, vagy a városból ruccannak ki fiatalok, hogy valódi célpontokon lôjék be a
puska irányzékát. Páú-hupp! Joe északnyugatra, a második lövés
irányába kapta a tekintetét, a hegység lábánál emelkedô dombok
felé, ahol az erdô leért a tûzô napon kéken ragyogó zsályacserjebozótig. A hang messzirôl, jó három-öt mérföldrôl érkezett.”

is tartott attól, hogy ôvele
egyszer valami ilyesmi fog
történni. Joe ezután már
egész tudatával és lényével
csak arra az egyszerû kérdésre koncentrált, hogy vajon nyitott vagy csukott
szemmel fog-e meghalni.”

A Joe Pickett-sorozat elsô
könyvérôl, az Embervadászatról ezt írta a Los Angeles
Times:

„Lebilincselô. A veszélyes és kiismerhetetlen erdei környezet
tökéletes helyszín az olyan gyilkosságokhoz, amelyeknek már az indítéka is egyedülálló a mai irodalomban. Pickett szórakoztatóan
esendô ember, kétbalkezes hôs. Box különleges meseszövési technikája emeli az év legjobbjai közé ezt a mûvet.”
C. J. Box: Embervadászat (Vad vidék 1.)
Fordította: Kállai Tibor
Regény, 3400 Ft
Sorozat Könyvek Kiadó
1132 Budapest, Kresz Géza u. 42.
Telefon: +36 (1) 320 9860
info@sorozatkonyvek.hu
A Sorozat Könyvek Kiadó internetes könyvesboltja:
http://www.sorozatkonyvek.hu
A SOROZAT EDDIG MEGJELENT KÖTETEI:
EMBERVADÁSZAT

megjelent, kapható

ÁMOKFUTÁS
megjelent, kapható
Joe Pickett vadôr olyan ellenfelekkel kerül szembe, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza.
ÖLDÖKLÔ TÉL
megjelent, kapható
Joe Pickett egy elszánt gyilkos nyomában, a vadonban és a kíméletlen hóviharban.
KÍMÉLETLENÜL
elôkészületben
Valaki kegyetlenül öli az állatokat, és aztán az embereket is. És
ez a valaki nem egy grizzlymedve, bár a seriff nagyon szeretné
azt hinni.

A regény sajátos, új mûfajt képvisel, amelyet vadregénynek is
nevezhetnénk, hiszen szereplôi vadak, vadászok, vadôrök,
színhelye pedig a szinte még érintetlen vadon a Sziklás-hegységben. Fôhôse sem a megszokott magabiztos detektív, hanem egy hétköznapi ember, akibôl csak a rendkívüli körülmények faragnak hôst, akarata ellenére.
„Joe a kislányaira gondolt, Sheridanre és Lucyra, akik
most otthon vannak, s valószínûleg játszanak hátul az udvarban. És a feleségére is gondolt, Marybethre, aki mindig
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Történelem napilapstílusban
A történelmi ismeretterjesztés komoly feladatát újszerû, szórakoztató formában vállalta magára a SzemTanú – Történelem napilapstílusban címû kötet. A könyv a kilencvenes években azonos címen megjelent periodika öt számának újraszerkesztett, korszerûsített, és némileg bôvített változata,
mely a Kr. e. 100 és Kr. u. 1500 közötti idôszakot öleli fel.
Nyelvhasználata, rovatszerkezete és megjelenése napjaink
nyomtatott sajtóját idézi, az
ebben a formában feldolgozott
történelmi témakörök szellemes
idôutazásra invitálják az olvasót.
Husz János máglyahalála például
a korszak címlapjának harsogó szalaghíre,
Jézus születésérôl helyszíni tudosító számol
be, a Kínai Császárságban bevezett hivatalnoki
mûveltségi
vizsgáról apróhirdetés formájában tudhatunk
meg érdekességeket. Ismerôsen csengenek a Politika, Gazdaság, Kultúra rovatok nevei, akárcsak a Divat, Tudomány,
Bestseller- és Slágerlista, Közügyek és a Várható idôjárás,
hogy csak néhányat említsünk.
A SzemTanúval a kiadó széles közönséget célzott meg, hiszen egyszerre találhatók benne ismert történelmi tények élvezetes, bizonyos szerzôknél kifejezetten humoros tálalásban, valamint kevésbé ismert témák és elemzések hírháttérként. Németh György történészprofesszor egyik írásában a
tudósító szerepébe bújva közöl tanulmányainkból kimaradt
információkat az Attila halála körüli, máig élô legendáról;
szól cikk egy maja vízvezetékrendszerrôl, mint a fenntartható
vízgazdálkodás iskolapéldájáról, a Gasztronómia rovat egyik
írása pedig emberhús felszolgálásáról számol be a középkori
észak-kínai éttermekben.
A könyv talán legnagyobb érdeme, hogy a napilapstílus eredeti ötletével és a hétköznapi élet jelenségeinek bemutatásával
képes a múltat jelenné varázsolni, segít egy adott kornak a világ különbözô tájain történt eseményeit párhuzamosan látni. A
közel negyvenfôs szerzôi listát böngészve komoly tudósok neveire akadunk, akiknek
SZEMTANÚ
mégis sikerült „felvenniük a
Történelem napilapkesztyût”, és könnyed, szellestílusban
mes stílusban tárni elénk régSzemTanú Kiadó
múlt idôk jelenségeit.
224 oldal, 4990 Ft
www.szemtanu.hu
O. E.

www.könyvhét.hu

AKADÉMIAI KIADÓ
1117 Bp., Prielle K. u. 19.
T: 464-8200
ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu
Paul Krugman:
ELÉG LEGYEN A VÁLSÁGBÓL!
MOST!
2008 óta soha nem látott pénzügyi
és gazdasági válság sújtja a fejlett világot, és egyelôre a legkevésbé sem
látszik a vége. Miért mondanak csôdöt legalapvetôbb tételeink a hosszú évek óta tartó válságkezelés
során? Paul Krugman a Nobel-díjas "megmondóember", a közgazdaságtan közismert fenegyereke szerint sem a krízis okait nem tártuk fel teljes mélységükben, sem kezelésének módját nem választjuk
meg jól.
Krugman 2012-ben megjelent, rendkívül olvasmányos mûvében
feltárja elôttünk, hogyan oldható meg a válság. Hogy igaza van-e?
Errôl csak akkor tudunk véleményt formálni, ha elolvassuk a könyvet.
A könyvben sok szó esik Amerika és Európa helyzetérôl: míg az
elôbbi az "olcsó pénz" révén sodorta önmagát kritikus helyzetbe,
addig az utóbbiban a közös fizetôeszköz bevezetésének közgazdaságtani megalapozatlansága, valamint a közös építmények és intézmények tökéletlensége a bajok fô forrása – a szerzô szerint.
Az eredetit csak néhány hónappal követô magyar kiadás törekszik
a mû gördülékeny, idônként már-már provokatív, de mindenképpen
izgalmas és figyelemfelkeltô stílusát is visszaadni.
(X)
A/5, 287 oldal, kartonált, 3600 Ft
Ben Goldacre:
ROSSZ TUDOMÁNY
Hatástalan szerek, gátlástalan
kampányok
Gyors és könnyû fogyás, 80 százalékkal fényesebb szempillák, tisztítókúra, mindenható bogyók és kotyvalékok. Megannyi, "tudományosan
megalapozott" hatásúként hirdetett
csodaszer. Ben Goldacre, az ismert
brit tudományos szerzô, a Guardian
publicistája tudományos bestsellerében az egyszemélyes szélhámos vállalkozásoktól a legnagyobb gyógyszercégekig terjedô egészségipar
fülledt hátsó udvarába kalauzol bennünket. Oda, ahol ezeket a szereket és a hozzájuk tartozó hangos marketing kampányokat kotyvasztják, és ahova a nagyközönség – nem véletlenül – nem láthat be.
Hogyan lesz a soha el nem végzett vagy szándékosan torzított mérésekbôl tudományos "bizonyíték"? Hogyan kap fel a média minden alapot nélkülözô elgondolásokat és tévhiteket? Miért van az,
hogy sokan teljesen gyanútlanul bedôlnek a sarlatánoknak és a kuruzslóknak?
A zseniális humorral megírt Rossz tudomány elolvasása után aligha fogunk bedôlni a 21. század nevetségessé tett sárkányfû-árusainak. Ezek közül sokan a könyv megjelenése után rettentô pereket
zúdítottak a szerzô nyakába. És el is vesztették mindegyiket…
(X)
A/5, 372 oldal, kartonált, 3800 Ft
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BALASSI KIADÓ
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 33.
Tel. 483-07-50
Fax: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu
MAGYAR MÛVELÔDÉSTÖRTÉNETI LEXIKON
Középkor és kora újkor. XIII
Vizkeleti-kódex-Zsombori
Pótlás
Befejezô kötetéhez érkezett a
Magyar Mûvelôdéstörténeti
Lexikon. A kiadó eddigi legnagyobb szabású vállalkozása, amely több mint egy évtized
munkájával, közel 400 munkatárs közremûködésével készült
el. Teljességre törekedve tárgyalja a magyar középkor és kora újkor mûvelôdéstörténetét, az államalapítástól a XVIII. század végéig terjedô idôszakot. Komplex megközelítést tûzve ki
célul, az irodalomtörténet, a mûvészettörténet, a zenetörténet, az orvoslástörténet, a hadtörténet, a pénztörténet, a
hétköznapi élet története, a táplálkozástörténet, a vallástörténet, az iskolatörténet stb. fogalmaival ismerteti meg az olvasót. A jobb megértetést gazdag képanyag szolgálja. A zárókötet tartalmazza az elôzô kötetekbôl kimaradt szócikkeket is. Személy- és helynévmutató is készül a tizenhárom kötethez, amelynek megjelenésérôl a kiadó tájékoztatni fogja
az olvasókat.
(X)
B/5, 424 oldal, papírtábla, 6900 Ft
ISBN 978-963-506-540-0 Ö, ISBN 978-963-506-881-4
Magyar Zoltán:
MEZÔSÉGI NÉPMONDÁK
A Magyar Népköltészet
Tára sorozatban
Mezôség sajátos, magába zárkózó világát néprajzi, szociográfiai és szépirodalmi mûvek sokaságából ismerheti az olvasó.
Mesevilágát is felfedezhették
már, ugyanakkor foghíjasak ismereteink a többi néprajzi mûfajról. A Mezôség mondavilága
– annak ellenére, hogy feldolgozása nem elôzmény nélküli –
még az ezredfordulón is többnyire feltáratlan volt.
E hiány pótlására törekszik a most közreadott gyûjtemény. A kötetet ez alkalommal színes képmelléklettel egészítettük ki.
(X)
A/5, 664 oldal + 32 oldal színes képmelléklet, 5500 Ft
ISBN 978-963-506-642-1
Hadas Miklós–Zeke Gyula:
EGY FÖLÖSLEGES EMBER
Beszélgetések Vázsonyi Vilmossal
A könyvhétre megjelent könyv néhány hónap alatt elfogyott, ezért
karácsonyra újból bekerült a kiadó választékába.
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Vázsonyi Vilmos (1935–2008) a
múlt századforduló méltatlanul
elfeledett demokrata politikusa, Vázsonyi Vilmos unokája, s
az 1944-ben Dachauba hurcolt
Vázsonyi János fia. 1956-ban
menekült Nyugatra, s noha öt
nyelven is kitûnôen beszélt, s a
mûvészetek és a társadalomtudomány számos területén halmozott magába káprázatos tudást, sosem érdekelte a karrierépítés. A hagyományos idôbôl
és normákból konokul kiforduló, oblomovi és Rezeda Kázmér-i módon céltalan, ám
ugyanakkor minden rezdülésével a mûvészetekre és a nôkre összpontosító, örömelvû élete szinte
felszólítás volt az író-szociológus szerzôpáros számára, hogy ne engedjék át alakját az elmúlásnak. A kötet afféle önéletmondás, százórányi interjúból készült, 19. és 20. századi családtörténet, magyar
zsidó sorstörténet, egy emigráns Don Juan története, de a modern
kori Magyarország és Európa hanyatlástörténete is egyben.
(X)
B/5, 416 oldal + 48 oldal kép, kartonált, 3200 Ft
978-963-506-875-3
Bollobás Enikô:
EGY KÉPLET NYOMÁBAN.
Karakterelemzések az amerikai és magyar irodalomból
Vajon mi a hasonlóság a királynôt az olimpiára kísérô James
Bond, Kômíves Kelemenné, Madame Récamier, Blanche DuBois, Édes Anna, Pórtelky Magda,
Jean-François Millet, Lolita és
Sándor baka között? Egyszerûen fogalmazva annyi, hogy
mindegyikük pontosan tudja,
mi van „a nagykönyvben megírva”. A fiktív alakok „megképzése” mögött felismerjük azt a kulturális szövegkönyvet, amelyhez
igazodnak vagy sem. Ez történik a Buckingham-palotának az Ian
Fleming-regényekre támaszkodó PR-szkriptjében, a magyar népballadákban és az alanyképzés más, e könyvben tárgyalt amerikai és
magyar példáiban is, így többek között Ignotus, Tennessee Williams,
Kosztolányi Dezsô, Kaffka Margit, Mark Twain, Nabokov és Hunyady Sándor mûveiben.
A könyv egy irodalomelméleti konstrukció gyakorlatba ültetése.
Ennek során az elméleti „képlet” – amely a szubjektumperformativitást és az alanyképzés tropizálódását érinti – szövegközeli olvasási
gyakorlattá alakul. A képlet végül nemcsak az irodalmi szöveg mûködésérôl árul el valami nagyon lényegeset, hanem arról is, ahogyan
világunk lakói a nyelven keresztül megalkotják magukat, illetve ahogyan ôket a rejtett vagy kevésbé rejtett szövegkönyvek megalkotják.
Hiszen a szubjektumperformativitás nem egyéb, mint maga a nagy
emberi színjáték.
(X)
B/5, 232 oldal, kartonált füllel, 3800 Ft
ISBN 978-963-506-655-1
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BBS-INFO KIADÓ
1630 Bp., Pf. 21.
Tel.: 407-17-07
www.bbs.hu
Adam Brown:
A KÓD
Az izgalmas, néhol humoros, de romantikus szálat sem nélkülözô kalandregénybôl keményen visszaköszönnek a mai világunkat is uraló
bankoligarchia gaztettei és manipulációi, a geológiai és idôjárás-fegyverek, a HAARP, a totális megfigyelés, a tudatmanipulálás, valamint a média agymosásának hatására birkaként viselkedô tömegek. A regényben a hatalmi elit rabszolgasorba
akarja juttatni a világ lakosságának jelentôs részét. Elvenni a pénzünk
feletti rendelkezési jogot, szétzúzni az olyan hagyományos értékeket,
mint a szeretet, a család és a becsület, majd a különféle manipulatív
eszközökkel elplántálni az emberekben a saját nézeteiket úgy, hogy
azokat ôk sajátjukként fogadják el. A könyv persze nem csupán a világ
nagy kérdéseirôl szól, hanem emberi sorsokról és jellemvonásokról is.
A fôbb szereplôk élethûen adnak vissza olyan karaktereket, melyekkel
mi is találkozunk. Ha a regényben és a valóságban megtörtént események, személyek és módszerek közt hasonlóságot vélne felfedezni az
olvasó, akkor az nem mindig csak a véletlen mûve.
Mintaoldalak a Facebookon:
http://www.facebook.com/adambrownakod
(X)
A/5, 384 oldal, 2990 Ft.

FILOSZ KIADÓ
1066 Bp,.Oktogon tér 3.
www.filosz.hu
Bhikkhu Bodhi:
A NEMES NYOLCRÉTÛ
ÖSVÉNY
Út a szenvedés
megszüntetéséhez
A szerzô, aki maga is buddhista
szerzetes és számos alapvetô elméleti munka és szútrafordítás
megalkotója, e mûvében a
buddhista szellemi gyakorlatrendszer vázát és irányelvét képezô nemes nyolcrétû ösvényt –
a buddhista szemléletmódot, erkölcsiséget és meditációs utakat mutatja be.
Tárgyalási módja alapos és mélyre látó, stílusa mégis világos és közérthetô: hiánypótló, misztifikációtól mentes munka a Buddha-Dharma alaptanításainak tanulmányozásához.
Bhikkhu Bodhi átdolgozásának valamint Pressing Lajos értô lektori
és szerkesztôi munkájának köszönhetôen egy teljesen megújult szöveget vehet kezébe az 1993-as kiadást ismerô nagyérdemû olvasó.
Ezt és a kiadó egyéb könyveit is 20% kedvezménnyel veheti meg,
akár a kiadó boltjában, akár online rendelés útján.
(X)
208 old. 2100 Ft
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KORTÁRS KÖNYVKIADÓ
www.kortarskiado.hu
Neményi Ninon:
LONDONBAN, HEJ,
VAN SZÁMOS UTCA…
Az angol fôváros rejtelmei
Sárközi Mátyás rajzaival
Vajon mi újat lehet még elmondani Londonról?
Neményi Ninon könyve huszonegy sétára hívja olvasóját az angol fôvárosban – de a hagyományos útikönyvektôl eltérôen nem
az ismert nevezetességeket veszi számba, hanem ezek mögé pillant
be. Eldugott, turistáktól nem látogatott utcákon méterrôl méterre,
házról házra haladva tárja fel a város titkait, és idéz évszázados emlékeket, visz el szinte senki által nem látogatott múzeumokba, titkos
kertekbe, udvarokba, és minden épületnek – sôt minden épületdísznek, szobornak, szegletkônek, cégérnek vagy boltnak – megidézôdik a maga legendáriuma.
A szerényen „séták”-nak nevezett fejezetek valójában elmélyült
város- és mûvészettörténeti, építészeti kurzusokat kínálnak: a több
mint ötven éve Londonban élô tudósnô hamisítatlan anglomán, aki
már-már mániákus precizitással, szorgalommal gyûjtötte össze
anyagát, és járta be számtalanszor a vizsgált utcákat. Ám a sok látni- és tudnivaló közepette kalauznônk pihenôt engedélyez: házakhoz, kocsmákhoz fûzôdô anekdotákkal frissít fel, vagy épp adomát,
viccet mesél el. Testi felüdülésünkre is gondja van: felhívja figyelmünket egy-egy jobb – persze legalább kétszáz éves – kocsmára,
vendéglôre, és az ott fellelhetô relikviák számbavételén túl elárulja,
drága-e a hely, érdemes-e beülnünk, és hogy hol, mit rendeljünk.
Hasznos ismeretei mellett szórakoztató olvasmány is Neményi Ninon kalauza. Lelkesedése átragad az olvasóra is, hiszen az írónô
nem leplezi tárgyához fûzôdô érintettségét. Nem egyszerûen kalauzol, hanem beavat a hagyományait oly érzékenyen számon tartó és
ápoló, mégis nyitott és megújulni képes brit életszemléletbe.
(X)
208 old., 2750 Ft
Georges Feydeau:
BOLHA A FÜLBE
Vígjáték három felvonásban
Az impotens nagypolgár és alkoholista bugris alteregója, a beszédhibás,
makogó kéjenc, a fehérmájú szobalány, a szadista levitézlett ezredes, a
féltékeny ôrült spanyol és a kangörcsbe merevedô angol – megannyi
feledhetetlen szereplô, kiknek kavalkádja, félreértéseik sora, jellem- és
helyzetkomikumuk tömkelege teszi
megunhatatlanná George Feydeau
(1862–1921) legnépszerûbb bohózatát, vaudeville-ét. Több mint száz éve
sikerdarab világszerte, itthon is sorra
tûzik mûsorra színházaink – most
végre könyvben is megismerheti e remeket a hazai közönség.
(X)
128 old., 1900 Ft
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MESEMAJOR KIADÓ
www.mesemajor.hu
Jónás Sándor:
LOVAK ÉS LÓKÖTÔK
Budapestrôl a somogyi agráregyetemre került Dániel nem is sejti, hogy mit
vállal, amikor végzôs diákként elfogadja egy állami ménes vezetôi posztját. A lovak és a feladat szépsége
azonban hamarosan annyira elbûvöli
a meglehetôsen zöldfülû fiút, hogy
nagy lelkesedéssel azonnal belevág a
felszámolásra ítélt gidrán tenyészet
megmentésébe. Hamarosan feltûnik törekvéseinek ellenlábasa, Dr.
Klugh, a minisztériumi osztályvezetô, akinek hatástalanítására minden módszer megengedett...
Nem egy „lóregény” a sok közül!
Tüllszoknyás holland rendôr, alacsonyan repülô miniszterelnök, antiszociális vendéglátós, összeesküvés-elméleteket gyártó állatorvos és
csetlô-botló ménesvezetô kísérgeti Európán keresztül a rosszcsont kiscsikóból nemzetközi versenylóvá érett Sáfrányt és kiváló társait.
Ha úgy szeretnél ismereteket szerezni gidránokról, lovasversenyekrôl, lótenyésztésrôl, hogy közben könnyesre neveted magad, akkor
ne hagyd ki a regényt!
A könyv különleges grafikai megoldásokkal készült: a lapokat pörgetve
mozgóképként elevenedik meg egy ügetô, majd akadályt átugró csikó.
Részletekért keresd Facebook-oldalunkat!
(X)
320 oldal, 2900 Ft

NAGYKÖNYV KIADÓ
info@nagykonyvkiado.hu
www.nagykonyvkiado.hu
Krajnik Bíró Sára:
TESTÜNK VILÁGA
Ahogy József Attila Óda címû versében szemléletesen
megfogalmazza, az emberi
test belsô szervei valóban
úgy mûködnek, mint egy tökéletes rendszer, melyben
minden kicsiny „alkatrész”,
minden szabad szemmel
nem látható, aprócska sejt
nélkülözhetetlen. Gyakran
csak akkor döbbenünk rá erre, ha megbetegszünk. Amikor egészségesek vagyunk, természetesnek vesszük életfunkcióinkat: a légzést,
a szívverést, a fejünk, karunk, lábunk mozgatását, a látás, a tapintás, a hallás képességét, és nem utolsósorban agyunk mûködését, a
gondolkodást.
Ez a könyv azontúl, hogy megválaszolja az egyszerûbb kérdéseket
(pl. miért érzünk szomjúságot, mibôl nyerjük nap mint nap a testünk
mûködéséhez szükséges energiát), a bonyolultnak tûnô folyamatokat szintén világossá teszi. Látványos, szemléletes ábrákkal, rajzokkal igyekszik minél jobban megismertetni ennek a csodálatos emberi szervezetnek a mûködését.
(X)
A/4, 80 old., kötve, 2450 Ft
KÉPES BIBLIAI
TÖRTÉNETEK

PAPIRUSZ BOOK KIADÓ
1126 Bp., Böszörményi út 8. T: 214-5530, papirusbook@gmail.com
Móra
Ferenc:
A CINEGE
CIPÔJE
The
titmouse’s
shoes
RyDa
rajzaival

Móra Ferenc legismertebb
gyermekverse, amit mi felnôttek az elsôk között tanultunk meg óvodás
vagy kisiskolás korunkban. Ezért is élmény a gyermekünkkel
végiglapozni ezt a gazdagon illusztrált könyvecskét, és most
újra velük együtt olvasni, megtanulni, ha véletlenül már pontosan nem emlékeznénk rá.
A kötet végén Andrew C. Rouse fordításában a vers angol
változata, ill. a könyvben lévô illusztrációkból készült kifestô
rész található.
(X)
40 oldal, kemény táblás, 1650 Ft
ISBN: 9789639263727
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A Biblia, amely a zsidó és a
keresztény vallás szent könyve, európai kultúránk alapja.
Ezért akár hívônek, akár ateistának vallja magát valaki,
szüksége van a Biblia ismeretére. Egyrészt azért, mert a
hétköznapi életben számtalan olyan kifejezéssel találkozhatunk, amelynek a Biblia a forrása, másrészt alapvetô bibliai ismeretek nélkül
számos mûvészeti alkotást
nehezen értenénk meg.
E könyvnek az a célja, hogy segítsen eligazodni a Biblia világában.
A legismertebb ó- és újszövetségi elbeszéléseket tartalmazza, a világ
teremtésétôl a zsidó nép történetén, Jézus életén keresztül egészen
az apostolok tevékenységéig. Emellett olyan ismereteket is közöl,
amelyek ezeknek a történeteknek a hátterét mutatják be.
Honnan származik a „pálfordulás” szó, és mit jelent? Kit küldözgetnek Ponciustól Pilátusig? Mi köze a Bibliához „oldalborda” szavunknak? Ki a „család Benjáminja”? Kik az aprószentek? Mit jelent a
„hétpecsétes titok” kifejezés? Ezeken túl számos más kérdést megválaszol a kötet, és a szövegekben leírtakat a Bibliából vett idézetek
is alátámasztják. Színes rajzok teszik szemléletessé a történeteket, a
könyv végén pedig név- és tárgymutató segít a tájékozódásban.
(X)
A/4, 70 old., kötve, 2450 Ft
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PRO PANNONIA KIADÓ
7621 Pécs, Király u. 33.
T/F.: 72/516-866
info@propannonia.hu
www.propannonia.hu

TRIVIUM KIADÓ
1112 Bp., Menyecske u. 3. 10/59.
T: (1) 248-1263
konyvek@triviumkiado.hu
www.triviumkiado.hu

Bíró Ferenc:
A NEMZETHALÁL ÁRNYA
A XVIII. SZÁZADVÉG ÉS A XIX.
SZÁZADELÔ MAGYAR IRODALMÁBAN

Albert Espinosa:
SÁRGA VILÁG
Ha hiszel az álmaidban,
valóra válnak

A magyar felvilágosodás irodalmának kiemelkedô kutatója új monográfiájában a „herderi jóslat” problémáját vizsgálja, azt, hogyan jelentkezik ez a kérdéskör a 18. század közepén, majd a nemzet fogalmának átalakulása, a nemesi nemzet, a „natio Hungarica” felváltásának évtizedeiben, egy nyelvi-kulturális nemzetfogalom létrejötte idején. Részletesen elemzi e kérdés szerepét a téma
„ôsforrásánál”, Bessenyei György környezetében (Kollár Ádám Ferencnél, Orczy Lôrincnél, Barcsay Ábrahámnál), majd 1780 után az értelmiség nemzedékváltásának viszonyai között. Azokat az irodalmi változásokat mutatja be, amelyek erre a problémakörre reflektálnak: a kor „szürke eminenciásánál”, Csokonai Vitéz Mihálynál, Ányos Pál, Batsányi János, Virág Benedek, Berzsenyi Dániel költészetében, Révai Miklósnál, aki
a kérdést nyelvészként értelmezi. A könyv igen tanulságos fejezete Berzeviczy Gergely és Kazinczy Ferenc vitájával foglalkozik, a befejezô fejezet pedig Katona József drámai életmûvét helyezi új összefüggésbe.
Thienemann-elôadások sorozat 7.
(X)
B/5, 312 oldal, 2500 Ft
Bartusz-Dobosi László:
EGY ÉLET TÉRKÉPE. TÜSKÉS
TIBOR PÁLYAKÉPE
Az elsô kísérlet Tüskés Tibor (19302009) szellemi öröksége hatalmas
korpuszának – 71 önálló kötet, több
ezer publikáció – átfogó ismertetésére. A könyv nem hagyományos
irodalomtörténeti elemzés, nem tudományos szakkönyv, nem vállalkozik a hatalmas életmû részletes kritikai elemzésére, inkább valamiféle
„fejlôdésregény”, lélek-elemzés, az
író világképének, erkölcsi magatartásának vizsgálata, fejlôdésének, hatásának bemutatása. A szerzô lélektani megközelítést alkalmaz, benne mindenekelôtt a morális értékeket képviselô ember dominál, miközben a tanár, a szerkesztô, a
könyvtáros, az irodalomszervezô, a kritikus, az irodalomtörténész is
nagy súllyal jelen van. A pályakép három fô pillére az író életének három meghatározó helyszíne: a Balaton, Nagykanizsa és Pécs, amit további ciklusok tesznek teljessé: a család, az iskola, a hit, a barátokmesterek szerepének, a kiteljesedés idejének, az utolsó éveknek, az
életmû utóéletének tényszerû bemutatása. Jelentôs forrásanyagon
nyugvó, úttörô munka, a késôbbi tudományos kutatások megkerülhetetlen, értékes kiinduló pontja. Függelékben válogatott bibliográfia,
irodalomjegyzék, 60 fotó, névmutató.
Irodalmunk forrásai sorozat
(X)
A/5, 360 oldal, 2500 Ft
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35 kiadás Spanyolországban,
milliós példányszám világszerte!
Albert több csatát nyert a halállal
szemben, ezért történetei tele vannak élettel. Hatalma abban rejlik,
hogy soha nem adja fel. Megtanult veszíteni, de kizárólag azért, hogy
nyerhessen. Könyve gyûjteménye mindannak, ami neki segített.
Albert egy mindenki számára elérhetô Sárga világról beszél: egy
helyrôl, mely tele van melegséggel, a szeretet magától értetôdô,
hétköznapi dolognak számít, ahol az élet a legértékesebb. A Sárga
világ egyfajta szemléletmód, azt mutatja meg, miképpen táplálkozhatunk mindabból, amit a jó és a rossz pillanatokból tanulunk.
Nincs kész válasz arra, hogyan lehet legyôzni a rákot, nincs titkos
stratégia. Csupán a saját erôdre hagyatkozhatsz, meg kell vívnod a
csatát, és hagynod kell, hogy önmagad, saját belsô valód vezessen.
Albert bízik abban, hogy könyve hatására sokan keresik és találják
meg a maguk „sárga lényeit”, akik erôt adhatnak. Az egyedi hangvételû írás egészségesek és betegséggel küzdôk számára egyaránt
példaértékû lehet.
Üzenete: Ne félj megélni a sárga világot! Csupán hinned kell benne!
Ha hiszel az álmaidban, valóra válnak!
A könyv alapján készült tévésorozat Spanyolországban nagy sikerrel megy, amerikai remake-jének producere Steven Spielberg.
(X)
208 oldal, 2990 Ft
Stephanie Saldaña:
ANGYALOK KENYERE
Szerelmek, imák, kultúrák

„Az Ízek, imák szerelmek közel-keleti
változata.” – The Washington Post Book
World
Lenyûgözô erejû, költôi hangvételû memoár, mely az olvasók lelkét hosszú idôre elvarázsolja. Páratlan remekmû, amely
elröpít ódon mecsetek és minaretek közé, hogy részesüljünk az itt lakók mindent túlélni tudó bölcsességébôl.
Szerelmes levél ez a Közel-Kelethez, ahol a hit és a kétségek, a háború és a belsô béke is közel kerülnek egymáshoz. Egy szenvedélyes fiatal
nô spirituális útkeresése Kelet sokszínû vallási és kulturális világában.
Stephanie fiatal kora ellenére nyolc év alatt húsz országot járt be.
Teológiát tanult Amerikában és most Damaszkuszban Jézus alakját
tanulmányozza a Koránban. Eközben szembe kerül a háborúval, a
szerelemmel, a nyelv titkaival, az arab kultúrával és magával Istennel. Sajátos út- és istenkeresô könyv ez, amely az emberek között és
a szeretetben találja meg az élet értelmét.
(X)
424 oldal, 3490 Ft
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SCOLAR KIADÓ
1016 Bp., Naphegy tér 8.
T: 06-1-466-7648
scolar@scolar.hu
www.scolar.hu
Dr. Mike Moreno:
17 NAPOS DIÉTA
264 oldal, 3450 Ft
Dr. Mike Moreno:
SZAKÁCSKÖNYV A 17 NAPOS DIÉTÁHOZ
80 vadonatúj recept az egészséges fogyókúrához
216 + 24 oldal színes képmelléklet, 3950 Ft
Fogyás tartósan és gyorsan! Sokan sokszor próbáltak már lefogyni
különféle csodatechnikákkal? Nem sikerült? Itt a mentôöv! Nem
elég az akarat, az étrendváltás, a mozgás, ha nincs benne „rendszer”. Dr. Moreno módszere logikusan felépített, orvosilag alátámasztott.
„Az egyes ciklusokat úgy alakítottam ki, hogy mindegyik a szervezet különbözô alrendszereire hasson, így az emésztésre és az anyagcserére is. A 17 napos diéta nem csupán felgyorsítja a fogyást, és ráállít az egészséges élethez vezetô pályára, hanem felkészíti a testet
a zsírok elleni harcra!” írja a szerzô.
Táplálkozási programja segít az egészséges étkezés kialakításában,
az új életmód rutinná érlelésében. Fogyás mindössze négyszer 17
nap alatt, jojó-effektus nélkül! A diéta elméletével foglalkozó könyv
mellett az elméleti megközelítést a szakácskönyv segíti a hétköznapokban sikeressé tenni az életmódváltást. A könyv fordítója – Jutai
Péter – magán kipróbálta és sikeresen fogyott bô 3 hónap alatt 20
kilót, miközben bôségesen és egészségesen étkezett. Másfél éve az
amazon sikerlisták élén!
(X)
Richard Templar:
A SZERELEM 100 SZABÁLYA
Minden ember vágyik a szerelemre,
szeretetre, de valójában sokan nem
tudják, hogyan kell szeretetet adni. Richard Templar nemzetközi sikert aratott bestseller sorozata legújabb kötetében olyan hasznos tanácsokat ad, melyek segítségével megtanulunk jobban
szeretni másokat, és magunk is még
szeretetreméltóbbakká válhatunk. A
szerzô egyik legfontosabb eszköze ismét a humor, amely a tartós emberi
kapcsolatok kialakításához is nélkülözhetetlen. Templar tanácsai
egyszerre szellemesek, közérthetôek és gyakorlatiasak. A közmondás szerint a világot a szeretet mozgatja, és ebbôl a kötetbôl megtudhatjuk, mit tehetünk annak érdekében, hogy ez a mozgás soha
ne érjen véget, de legalább is a környezetünk érezze. E kötettel egy
idôben jelent meg a Meggazdagodás 100 szabálya, melybôl nagyobb valószínûséggel nyerhetünk jó tanácsokat, mint a lottón
ötöst. A szerzô korábbi 100 szabály-os köteteiben a gyereknevelésrôl, az életrôl, a karrierépítésrôl és a vezetésrôl írt megszokott szeretnivaló stílusában és hozott ezzel mélyreható pozitív változást az
olvasók életében.
(X)
240 oldal, 2950 Ft
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David Grossman:
A VILÁG VÉGÉRE
A világhírû izraeli író nagyregénye lebilincselô meditáció a
szerelemrôl, a barátságról, a
családról és a háborúról. Ora
asszony, amikor épp Ofer fia
leszerelését ünnepelhetné, rádöbben, hogy élete összeomlott – Ofer ugyanis önként
visszamegy a frontra, hogy
részt vegyen egy nagyszabású
katonai hadmûveletben. A
nemrég elvált Ora képtelen
otthon ülni és várni, mikor kopogtatnak be hozzá a katonai
hírvivôk a tragikus hírrel, ezért
elhatározza, hogy elindul a galileai hegyekbe. Útitársnak rég elidegenedett barátját és volt szerelmét viszi magával, a remete Avramot,
aki sohasem heverte ki a Jom Kippur-i háborúban hadifogolyként elszenvedett brutalitásokat. Ora neki meséli el tönkrement házassága
történetét és az anyai szerep nehézségeit. Ahogy nô benne a feszültség, egyre rögeszmésebben csak Oferrôl beszél, mintha ezzel
megóvná a fiú életét, nemcsak a maga, hanem Avram számára is,
aki Ofer igazi szülôapja, bár apa és fia sosem találkozott. Miközben
Ora és Avram a közös emlékek révén oda-vissza utazik az idôben,
gyötrelmesen kiviláglik, mi az ára annak, ha valaki egy folytonosan
hadban álló országban, háborúzó emberek között él. Grossman,
akinek tulajdon fia is elesett a 2006-os izraeli-libanoni háborúban, a
szíve legmélyébôl írta meg ezt a kíméletlenül háborúellenes Nobel
díj közeli regényét.
(X)
624 oldal, 4490 Ft
Andrea Erne:
MI TÖRTÉNIK
A KÓRHÁZBAN?
A népszerû Ravensburger
Mit? Miért? Hogyan? könyvsorozatunk kihajtogatós meglepetés ablakaival elkápráztatja az óvodásokat és a kisiskolásokat. Bárhol adhatjuk gyermekünk kezébe, azonnal leköti a figyelmét. A korosztálynak megfelelô tudásban bôvelkedô 34. kötetébôl megtudhatják, miért kell kórházba
menni, mi minden található egy kórházban, milyen vizsgálatokat végeznek a doktor nénik és bácsik, milyen egy kórterem, hol tanulnak és játszanak a kórházban fekvô gyerekek, hol születnek a kisbabák, hogyan
gipszelik be a törött lábat, mi történik a mûtôben. A bájos rajzok és a
kiváló szöveg „gyermekszemmel” közelíti meg ezt a kellemetlen témát
és ad fogódzkodót a „trauma” akár elôzetes feldolgozásához. A korábbi népszerû címek közül ünnepi ajándékként kínálkozik még többek között: A vonatok, A tanyán, Az építkezésen. A kisebbeknek ajánljuk a
Scolar Mini sorozatot, szintén kihajtogatós ablakokkal, ezek közül néhány cím: Pónik, Jön a kukásautó, Színek, A vasút.
(X)
16 oldal, 3750 Ft
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történelem

„A pénz kormányozza a világot”
Képes album a magyar pénz történetérôl
A pénz a legkülönfélébb módon, anyagban
és formában testesül meg ôsidôk óta. A Kr.
e. 7. században jelentek meg Kisázsia területén az elsô pénznek tekinthetô tárgyak, innen terjedtek el a hellén kultúra közvetítésével egész Európában. A Kossuth Kiadó most
megjelent, reprezentatív kötetében három
szerzô a kezdetektôl végigkíséri a pénz történetét a Kárpát-medencében. Különös értéke
az albumnak, hogy a szakszerû mûvelôdéstörténeti áttekintés mellett – kellô nagyításban,
számos fényképet közöl a korabeli pénzekrôl –
amelyek kicsinységük vagy elhasználtságuk
okán még múzeumban sem tekinthetôk meg
kellô alapossággal.

A pénz mint díszítôeszköz
A magyar államalapítás elôtt az itt élô kelták, rómaiak és avarok is rendelkeztek pénzzel. A kelta
pénzverés a görög, majd a római érmék másolásán alapult, és ezeket eleinte nem is fizetôeszközként használták, hanem mint kincset felhalmozták. A római birodalom részeként két pénzverde is mûködött Pannónia területén, és az Alföldön élô szarmaták
szintén verettek érmeket. A népvándorlás korában érkezô népek
(hunok, gótok, avarok) pénzhasználatának szinte nincs nyoma, valószínûleg elcserélték vagy beolvasztották a megszerzett pénzeket.
A vándorló magyarok szintén megismerkedhettek a pénzérmékkel
(nyugatiakkal és bizánciakkal egyaránt), a régészeti leletek tanúsága
szerint azonban inkább használták a ruházat vagy a lószerszám díszítésére, mint fizetésre.

A dénár
Szent István királlyá koronázásával létrejött a keresztény Magyar
Királyság, s a kormányzás eszközeihez hasonlóan a pénzverést is
a nyugat-európai mintához, azaz
a dénárrendszerhez igazították.
Az antik mintákon alapuló,
ezüst alapú dénár az egyedüli
címlet volt a kora középkori Európában. Mivel a Római Birodalom bukása után az arany csak
korlátozott mennyiségben állt
rendelkezésre, az ezüst alapú
dénár lett a fizetôeszköz. Az
Árpád-ház uralmának végére
fokozatosan általánossá vált a
vert pénz használata, de tovább élt a veretlen ezüst és a
terménypénz fogalma is. II.
András megreformálta a
pénzverést, az érmeken újra
megjelentek a királyportrék,
egyre kifinomultabb kivitelben. Az Árpád-ház kihalása után Európában a dénárnál nagyobb értékû ezüstpénz, a garas vette át
az uralkodó szerepet, és újra megjelent az aranypénz is.

Aranybányák országa és az aranyforint

Nálunk I. Károly indította meg újra az aranypénz verését, és kialakította a kamararendszert, mely évszázadokra meghatározta a magyar pénzverést és a pénzforgalom képét. A 14–15. században
Magyarország aranytermelése
több mint a háromnegyedét
tette ki az európainak, és jelentôs volt az ezüstkitermelés is. I.
Lajos idején kialakult a magyar
éremképû aranyforint, onnantól kezdve az aktuális uralkodó
is szerepelt a pénzen, Mátyás
idejétôl fogva pedig a hátlapon
a Madonna a gyermek Jézussal.
A középkori magyar pénzverésnek a mohácsi vereség vetett
véget. Az újkor hajnalán az
egyre növekvô kereskedelem és
áruforgalom, valamint az állandó áremelkedés nagyobb értékû pénzt követelt, ezért megalkották a garasnál is nehezebb,
az aranyforinttal egyenértékû
tallért. A török hódoltság miatt
kettészakadt országban a Habsburgok vezette Magyar KirályAz 1841-es 10 forintos bankjegy és kézzel rajzolt hamisítványa
ság, illetve az Erdélyi Fejedelem-
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történelem
Aranyforint I. Lajos korából

ség területén szinte egy idôben
vezették be a tallérverést. Miután a történelmi Magyarország
területe bôvelkedett aranybányákban, a hatalmas arányú
aranydukátverés mellett a tallérok
kibocsátása nem lett jelentôs. Az
Erdélyi Fejedelemségben ráadásul tízszeres, sôt százszoros dukátokat, illetve különleges, csillag és félhold formájú aranypénzeket is vertek, különösen Apafi Mihály idején. A Rákóczi-szabadságharc alatt viszont
ráfanyalodtak a réz szükségpénzek verésére.

Az elsô papírpénzek
Az arany- és ezüstpénzek az újkorban lassan visszaszorultak, és megindult a réz váltópénzek kibocsátása a mindennapi pénzforgalom kielégítésére. A középkori váltók, adósságlevelek és utalványok mintájára létrehozták a papírpénzt, Európában elôször a svédek (1661). A
Habsburg-birodalomban 1762-ben, Mária Terézia uralkodása alatt
szinte egyszerre jelentek meg a réz váltópénzek és a papír alapú fizetôeszközök. Az 5-tôl 1000-ig terjedô címletû forint bankjegyek elsô
szériájából nem maradt fent bankó (valószínûleg elhasználódtak).
1800-tól már a papírpénz vált az általános fizetôeszközzé. A bankócédulák vízjeles papírra készült fametszetek voltak, és általában csak
az egyik oldalukra nyomtattak. Késôbb acélmetszetû, kiváló grafikájú bankókat nyomtattak, amelyeket azonban gyakran hamisítottak.
Még az egészen primitív (akár kézzel rajzolt!!) hamisítványok is elkeltek a tudatlan, gyakran analfabéta vidéki lakosság körében, ráadásul
a hamisításnak enyhe volt a büntetése.

A nemzeti fizetôeszköz
A 19. században, az egyes nemzetállamok megalakulásával párhuzamosan megjelentek az egyes országokra jellemzô fizetôeszközök.
A gyakran középkori súlyegységekre (márka, font) visszautaló pénzelnevezések általában decimális rendszereket takartak. Megjelentek
a nemzeti nyelvû feliratok is. A kötet igen részletesen foglalkozik az
1849–49-es szabadságharc pénzeivel (Kossuth-bankó és társai)
és szükségpénzeivel, melyek
közül ma több ritkaságnak számít. Magyarországon 1892ben került bevezetésre az arany
alapú koronarendszer. Az I. világháború alatt ún. hadikölcsönkötvényeket bocsátottak ki, a
háború végén pedig felülbélyegezték az akkori bankjegyeket.
A hatalmas infláció véget vetett
a koronarendszernek, és 1926ban bevezették a pengôt. A
pengô sem bizonyult hosszú
Pallos Lajos–
életûnek, mivel a II. világháboTorbágyi Melinda–
rút követô infláció ismét új pénz
Tóth Csaba
bevezetését tette szükségessé.
A MAGYAR PÉNZ
1946-ban megjelent a forint,
TÖRTÉNETE
amely közel hét évtizede törvéKossuth Kiadó
nyes fizetôeszközünk.
175 oldal, 6990 Ft
(szénási)
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A SANTOS KIADÓ KARÁCSONYI
AJÁNLATA

A KARIZMA KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA
Szeivolt István

KIS KARÁCSONY, NAGY KARÁCSONY
Grafika: Radvány Zsuzsa
Leporelló, 620 Ft

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.

KARÁCSONYI MONDÓKÁK
ÚJ MEGJELENÉS
Grafika: Berényi Nagy Péter
Leporelló, 620 Ft

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

KARÁCSONYI ANGYALOK
Grafika: Radvány Zsuzsa
Leporelló, 620 Ft

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

TANULJ ANGOLUL A ROLAND KÖNYVKIADÓVAL!
KEDVENC ÁLLATOS MESÉIM
KEDVENC KLASSZIKUS MESÉIM
KEDVENC TRÉFÁS MESÉIM
KEDVENC VARÁZSLATOS MESÉIM

AZ ELSÔ SZÓTÁRAM
A képes szótár játékos illusztrációival
az angol és német nyelv tanulása
egyszerûvé válik. Annak érdekében,
hogy a gyerekek biztosan a szavak
helyes kiejtését sajátítsák el,
a szótárhoz mellékletként csatoltuk
a szavak fonetikus leírását is.

64 oldal, 1395 Ft

A legújabb, angol–magyar nyelvû,
meséskönyv sorozatunk biztosan elnyeri
majd minden gyerek tetszését.
A csodálatos illusztrációkat és
a legszebb meséket tartalmazó
meséskönyvek
amellett, hogy kitûnô szórakozást
nyújtanak a gyerekek számára,
az angol nyelv gyakorlásában
is nagy segítséget nyújtanak.

Kötetenként 48 oldal, 1245 Ft

www.roland-toys.eu

interjú

Párkapcsolati történetek
Nyáry Krisztiánt nem kell
bemutatni, az irodalomkedvelôk minden bizonnyal ismerik nevét a Facebookról,
ahol ma már húszezren követik posztjait. Rövid írásaiban írók, mûvészek életének egy epizódját festi fel
visszafogott
színekkel,
mégis hatásosan. Most
összeállított karcolataiból
egy csokorra valót, melyek
segítségével némi bepillantást nyerhetünk a magyar
írók szerelmi életébe.
– Miben más a két mûfaj, az
internet és a könyv?
– A könyv és facebookos posztok alapvetôen más mûfajúak, más a funkciójuk. A
Facebooknak az az elônye, hogy hozzá lehet szólni, élô közeg, folyamatosan lehet
bôvíteni. Amikor írok valakirôl, számomra
az a legnagyobb élmény, hogy két óra
múlva jelentkezik az unokája, kéziratainak
a gondozója, és kiegészíti valamivel az általam elmondottakat. Hagyományos módon publikáló szerzônél ilyen gyors reakció nincs. Facebook-posztot azonban nem
lehetne ajándékba adni, a most megjelent
kötetet viszont igen.
– Állítólag léteznek titkos gyûjtemények, melyekben összegyûjtötték a posztjait.
– Igen, én is kaptam ilyet, valaki készített
belôlük egy szamizdat könyvet. A kötet hasonló ehhez: a Facebookon olvasható szövegeket tartalmazza kibôvítve, kiegészítve
levélrészletekkel, mûrészletekkel. És új képek is vannak benne.
– Van már visszajelzés arról, hogy mennyire
fogy a könyv?
– Úgy tûnik, veszik az emberek. Az én
példám némileg hasonlít a gasztroblogokra, melyeknél szintén felmerült a kezdet kezdetén, hogy ott vannak a receptek a blogon, ki fogja megvenni a könyvet. Aztán mégis elkelt, mert a könyv
funkciója más.
– Mindig úgy gondolta, hogy marad a Facebookon? Nem merült fel önben, hogy inkább
blogot ír?
– Ha ez egy tervezett dolog lett volna, akkor nem valószínû, hogy a Facebookot választom. De az elsô pillanattól az utolsóig
lényegében nem ezt terveztem. Azért a
Facebookon indult, mert elôször a barátaimnak írtam, aztán elkezdték olvasni a
barátaim barátai, az ô barátaik, ma pedig
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már húszezer az olvasóim száma. Amikor
elkezdôdött, fel sem merült bennem,
hogy sorozat lesz belôle.
– És ahogyan egyre sikeresebb lett, akkor
sem gondolt rá, hogy átteszi blog formába?
– Meg lehetett volna csinálni, ám a Facebooknak van egy borzasztó nagy elônye,
hogy az emberek névvel szerepelnek rajta.
Bármilyen témájú blogot megnéz az ember,
látja, hogy már a harmadik hozzászólás attól, hogy álnéven születik, könnyen trollkodásba fullad.
– Mi lehet az oka ennek a hatalmas sikernek? Valószínûleg több is van...
– Én is ezt gondolom. Nyilván a legegyszerûbb válasz az, hogy képes mûfaj; a Facebook arra van kitalálva, hogy vizuális tartalmakat osszunk meg, és ha nem lennének jó
képek, akkor tizedannyian sem olvasnák.
Persze a téma is nagyon fontos. Nemcsak
szerelmi történeteket írok – a könyvben
csak az van –, de azzal kezdtem, abból van
a legtöbb. Ez olyan téma, amelyre kíváncsiak vagyunk. Kíváncsiak vagyunk mások párkapcsolati történeteire, már csak azért is,
hogy a sajátunkkal összehasonlíthassuk.
Hogyha egy hétköznapi ember története
kellôképpen érdekes, akkor is elolvassuk, de
még inkább, ha olyan emberekrôl szól, akiket ismerünk az iskolából. Szeretünk rácsodálkozni, hogy hús-vér emberek voltak. Az
egész oktatás, valószínûleg természetébôl
adódóan, tele van nagyon erôsen kanonikus életrajzokkal.
– Az is erôsen kanonizált, hogy ki fér bele a
tantervbe. Kirôl ejtenek egyáltalán szót.
– Igen, így van. Franciaországban tízévente
felülvizsgálják a kánont: nem politikai alapon, hanem megpróbálják kitalálni, hogy
mi az, amire az adott generáció rezonál.
Nálunk ez sokkal merevebb folyamat, és túl

sokszor beleszólt már a politika ahhoz, hogy egy középiskolás eleve ne
gyanúval kezelje, hogy miért pont
azt kell olvasnia, akit.
– Mi járulhatott hozzá a sikerhez ezen
kívül?
– Biztos, hogy van benne rácsodálkozásélmény is. Jóllehet egyetlen
egy történetet sem én kutattam fel
a levéltárakban, már mindet megírták monográfiákban, kis példányszámú folyóiratokban. Valószínûleg
ennek az az oka, hogy az akadémiai
irodalomtudomány nagyon arisztokratikus. Olyan metanyelven fogalmaz, melyet azon az ötszáz emberen kívül, aki írja, meg akinek szól,
nem érti senki, és nem is olvassa senki. Ezért
már a középiskolai szintû irodalomoktatásba sem csorog le. És ez nem csak a szerelmi
történetekre vonatkozik. Ez lehet az oka,
hogy újdonságként olvassa a mûvelt, diplomás, olvasni szeretô ember is, mert aki nem
magyar szakon végzett, vagy nem ezzel
foglalkozik, az egy-két sztorit biztosan hallott már, de összességében mégis meglepô
és érdekes számára.
– Más oka is lehet?
– Két külsô okra is gondolok. Az egyik,
hogy a magyar Facebook penetrációja most
ért el arra a szintre, hogy ennyien használják, és így használják. Az elmúlt években az
egymondatos státusközlések voltak jellemzôek, jóllehet a Facebook ennél sokkal több
mindenre jó. Ez persze cáfolja azt a marketingdogmát, hogy a közösségi oldalakra
csak egy-két mondatos üzeneteket lehet elhelyezni, mert annál többet nem olvasnak
el az emberek. Egy-egy általam írt poszt az
Facebook-szinten elbeszélô költemény. A
másik ok meg az a közeg, amelyben élünk.
Gazdasági válság idején mindig szívesebben
fordulnak az emberek a múlt felé. Valószínûleg négy-öt évvel ezelôtt nem lettek volna ilyen népszerûek az írásaim.
Jolsvai Júlia
Fotó: Brenner Péter

könyvrôl
Nyáry Krisztián
ÍGY SZERETTEK ÔK
Magyar irodalmi
szerelmeskönyv
Corvina Kiadó
132 oldal, 4500 Ft
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Vagány nôk klubja
Bokszoló bukméker
Ha egy romantikus kliséken
felülemelkedô, semmiben sem
szokványos nôi regényre vágyunk, akkor Beth Raymer
Lady Vegas címû „roadmovie”-ja a legjobb választás.
Már a „nôi regény” megne-

vezés is félrevihet: Beth sokkal
férfiasabb jelenség sok más –
a sztoriban is felbukkanó –
férfinál. Apjától örökölt szenvedélye, a szerencsejáték és a
sportfogadás határozza meg
húszas éveit, melynek krónikáját a saját nevén jegyzett
fordulatos visszaemlékezésben írta meg. A Lady Vegas
eseménysora úgy pörög, mint
a rulettkorong: csak kapkodjuk a fejünket, hogy mit be
nem vállal ez a csaj, aki egy
pillanatig nem tud a fenekén
megülni, életeleme a sok
pénz, a bukmékerkedés, sivatagi forróság, a játék és az
ökölvívás. A zûrös szociális
háttérbôl kiverekedô lány folyamatosan keresi a helyét,
kapcsolatait, jövôjét az amerikai álomban, és maga a regény a bizonyítéka annak,
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hogy Beth Raymer ennek tetejében igen jó írói érzékkel van
megáldva – éles szemû megfigyelései, érzékletes leírásai,
szellemes, mégis tartalmas
önreflexiói Galamb Zoltán magyarításában olvashatók. Beth
letehetetlenül szórakoztató
képet fest a pénz világáról,
ahol a pillanatok alatt
jövô és menô
milliós kötegek
között
egészen más
a gazdagság,
az érték, a lopás fogalma,
mint a civil
életben; ahogyan
nem
mérhetôk hétköznapi mércével azok szociálisan és pszichésen „megcsúszott” egyedek sem (szenvedélybetegek,
hipochonderek,
mániákus zabálók), akik épp ettôl az esendôségtôl
válnak
annyira szerethetôvé. Beth valójában családot, biztonságot keres magának e világban, ahol semmi
sem biztos, és nem lövünk le
vele poént, ha azt mondjuk:
meg is találja magát és boldogságát benne.

Viaszbábuk mestere
Ha valamikor nehéz volt egy
nônek talpon maradni, akkor
a 18. század végi forrongó
Franciaországban, a királyi
család közelében nem sok biztosíték volt a hosszú életre.
Michelle Moran remek érzékkel talált meg egy drámai figurát a maga drámai helyzetében, hogy egy nagyívû regényben elmesélje a francia
forradalom történetét, melyet
iskolai tanulmányaink során

talán még „dicsôségesként” emlegettünk. A Madame Tussaud címû romantikus történelmi opusz
lenyûgözô tablóként
tárja elénk azt az irdatlan mennyiségû
kegyetlenséget és áldozatot, amelyet a
forradalom követelt,
és azt a meghökkentô
fényûzést, amely a királyi udvart jellemezte.
A mû fôszereplôje az a
különös asszony, akinek nevét a londoni panoptikum kapcsán mindenki jól ismeri, legtöbbünknek mégsem jut
eszünkbe utánanézni kilétének: hogy került e svájci származású nô Londonba. A regénynek köszönhetôen most
részleteiben feltárul elôttünk
Marie élete, aki nagybátyjával
és anyjával üzemelteti viaszszobor-kiállítóhelyét Párizsban, és sikerre viszi a hagyományosan családi üzletet.
Csakhogy ez a vállalkozás a
korabeli „bulvársajtó” egyik
fellegvára: az aktuálpolitika
szolgálatában, afféle
udvari muzsikusként
kell teljesíteni a megrendeléseket, és alkalmazkodni az események
alakulásához.
Marie pengeélen táncol: demokrata beállítottsága és lojalitása
az uralkodóhoz a panoptikumot is ütközôponttá teszi, amely
fontos agórája a forradalmi eseményeknek. Aki kedveli a
történelmi tényekbôl építkezô kosztümös romantikát, és
a veszedelmes korok veszedelmes viszonyait
feltáró
mûveket, nem fog
csalódni e visszaemlékezésbe oltott regényben.

Az igazi küzdô
Hogy egy nagy ugrással az itt
és most-ban kössük ki, és ne
vitassuk el a kihívás nagyságát
az elsô (vagy épp nem az elsô)
gyereküket vállaló anyáktól
sem, Hadas Krisztina Egy tökéletlen anya naplója címû kötete azoknak ajánlható, akik
egyedül érzik magukat a küzdelmekben – bár a tengernyi
„anyás” blog világában ilyen
talán
már
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nincs is. A könyv klasszikus babanapló: az ismert tévés személyiség Zsiga fia születése
pillanatától kezdve kíséri nyomon megváltozott életük pillanatait, melyek olykor kiszámíthatatlanabbak a szerencsejátéknál is. A szerzô erénye
ôszintesége: rózsaszín babaés anyaálmok helyett a valót
tárja fel, ami a szépségek mellett sokszor bosszantó, kellemetlen, gusztustalan vagy fájó. Mindezen nehézségeket egy kamaszlány
mellett kell legyûrni,
akivel a frissen jött féltestvér mellett meg
kell vívni a szokásos
anya–lánya küzdelmeket is. Hadas Krisztina
a szülôk számára nagyon ismerôs hétköznapi banalitásokból
teremti meg naplója
üzenetét és báját:
épp a tökéletlenségünk teszi olyan feledhetetlenné a folyamat
minden
mozzanatát, amíg
az orrszívó-porszívózástól eljutunk
gyermekünk egyetemi felvételiéig.

Városi lány
falun gyôz
Papp Diána folytatja a debütáló
kötetében bevezetett gasztrovonalat, hôsnônek pedig ezúttal is egy, a helyét kezdetben
nem, majd nagyon is megtaláló, harmincas „fruskát” választ,
akinek inkább kamaszos, mint
felnôtt dilemmái töltik ki az idejét. A városi történet a Bodza
Bisztróban vidéki idillé teljesedik ki: Petra, a budapesti szingli
apja halálával megörökli annak
falusi házát, vendéglôjét, valamint ócska Ford Mustangját –
és máris fel van adva a lecke,
mit kezd a váratlan örökséggel.
A buszközlekedéstôl is elvágott
helység kezdetben sokkolóan
hat a mániákusan a telefonján,
az interneten és a Facebookon
lógó lányra, aki egyedül a ház
kamrájában lel egy kis térerôre.
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A falu viszont a maga romantikájával, csodabogaraival – az
egyik mindjárt Petra szomszédja, egy „amerikás” magyar a
vicces hóbortjaival –, és nem
utolsósorban apja egykori segédjével, Palival sokkal vonzóbb
hely lesz számára, mint azt kezdetben gondolta volna. Pali önzetlen segítségével még az sem
látszik reménytelennek, hogy
az étterem életre keljen. Hogy
ne legyen nagyon triviális a történet, és hôsnônkrôl is kiderül-

jön, hogy alapvetôen belevaló
csaj, Petrának még meg kell
küzdenie egy alkoholista anyával, és némely sötét sejtéssel saját identitását illetôen, amelynek toposzát a szerzô a klasszikus romantikából csempészte a
mai szinglitörténetbe. A Bodza
Bisztró boldog karácsonyi kicsengése miatt jó kis búfelejtô
ünnep elôtti / alatti olvasmány–
akár egy tömött buszon, villamoson is kizárhatjuk vele fejünkbôl néhány órára a decemberi forgatag sokkját.
Laik Eszter
Beth Raymer: Lady Vegas, Athenaeum, 360 oldal, 2990 Ft; Michelle Moran: Madame Tussaud,
Geopen, 584 oldal, 3990 Ft; Hadas
Krisztina: Egy tökéletlen anya
naplója, Alexandra, 264 oldal,
2999 Ft; Papp Diána: Bodza Bisztró, Bookline, 260 oldal, 2990 Ft

gasztro

Az út gyomortól gyomorig
Ez a Lakoma nem az a Lakoma, amit Platón asztalánál
tartottak, értekezvén Erósz
hatalmáról. De az áhítat
ugyanaz, amivel a görögök
az élet, a magyar írók az étel
felé fordulnak. Platón azt
mondja: „…akik szépen szeretnének élni, azokat kell
hogy vezesse valami az életben, s ezt nem plántálja beléjük sem rokonság, sem tekintély, sem gazdagság, sem
semmi más, csak a szerelem.” A 19. századi magyar
írók novellagyûjteménye az
evés, étkezés, zabálás minden variációját elénk tárja,
néha finom áthallásokkal (Márai Sándornál.„A vendéglô akkor divatos volt, a szeszély felkapta, a kiszámíthatatlan véletlen megaranyozta az üzlet hírnevét”), máskor örökérvényûen. Zilahy Lajos: „Egy szakácskönyvön keresztül az ember ismeretlen népek gyomrába lát.” És
lelkébe is, ahol heves hullámokat vet a nélkülözés és a habzsolás is.
A múlt század éhezôinek és nagyevôinek az ételrôl és az életrôl
összegyûjtött tablója a kis kötet. A satnyuló fizikumú 21. századi ember biztosan belehalna abba az ebédbe, amit Móricz leír: húsleves
marhából, kacsából, kakasból, utána pirítós kenyér velôvel, majd marhahús ribizlimártással, fôételnek pörkölthúsból tökkáposzta, sertéspörkölt zöldbabbal, kacsasült befôttel, ludaskása libamájjal. A fôételek sorát gazdagította a paprikás csirke és a rántott harcsa, végül juhtúrós galuska került az asztalra. De a méltóságos urakban nem esett
kár, csak a csordás halt meg, ô is azért, mert megtaposta a bika.
Az étel és az élet kibogozhatatlan keveredésére utal Kulka János Önételrajz
címû kötete is, amely
egyforma mennyiségben adagolja a
színész életét és ételeit. A színészi pályát
lazán és sok anekdotával
végigkövetô
szövegbe szépen simulnak a követhetô
receptek. A könyv
harmadik értéke a sok
szép fotó (Pintér Árpád). Ezektôl kap kedvet az olvasó, hogy kipróbálja, milyen a citromos fasírt, amit Kulka János az amúgy egyszerû tökfôzelékhez készít. A darált húshoz teszi a reszelt citromot, és a kisült pogácsákat
citromlével locsolja meg. Elsô olvasásra eléggé bizarr, de ha hozzáképzeljük a kovászos uborkalével fölengedett tökfôzeléket, akkor
máris izgalmas az összhatás. Egyébként Kulka konyhájában az ismert alapanyagok nem mennek át követhetetlen metamorfózison,
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végig tartja magát kedvenc ideájához: „semmi fakszni”. Ahogy haladunk idôben és térben Kulka életén, úgy gazdagodik a barátok
csapata és a receptek változatossága. Bepillantunk a színházi büfékbe és a családi konyhába, és kétség sem fér hozzá, hogy minden
ételt a saját két kezével készített el. Persze aki remek színész, ugyanígy táncol és énekel, az miért éppen fôzni ne tudna?
Kulka Jánosról nemcsak színházi szerepei jutnak az olvasók eszébe, hanem a paleolit táplálkozás követôjeként is ismerjük. Önételrajza nem lesz a paleohívôk bibliája, viszont megérthetik, hogy vannak
bûnök, amelyektôl a lélek gazdagodik.
Akinek muszáj tartani magát a fehérjementes táplálkozáshoz, az jó eligazítást kaphat Szepesi Dóra Fôzz évszakok szerint címû könyvébôl,
amely a makrobiotikus családi konyhát
mutatja be, ahol minden étel állati fehérje nélkül készül. Elsô ránézésre
meglehetôsen nehéz úgy összehozni
egy hétvégi vagy ünnepi ebédet, hogy
kikerüljük az állati fehérjék minden fajtáját, de ehhez is kapunk ajánlatokat
(serpenyôs karfiol zöldborsóval, tofuval, hozzá barna rizs vadrizzsel), és tudjuk, hogy a nagy sztárok is makrobiotikusan táplálkoznak. Igaz, ôk nem maguk indulnak reggelenként a piacra.
Az aggodalom azonban fölösleges.
Meglepôen gazdag az a választék,
amelyikbôl a diétázók, vagy a tudatosan táplálkozók szemezgethetnek.
Akik pedig szeretnének közelebbi ismeretségbe kerülni a makrobiotikával, azok jó helyen járnak, mert a fôzés mûvészetének alapismeretében nemcsak az éléskamra kellékei szerepelnek, hanem az edények, az evôeszközök, sôt, még a szakács is.
Aki terpeszállásban áll a tûzhely elôtt, lábai vállszélességben, térdben
kissé megroggyanva, hogy az ételnek átadhassa pozitív energiáját.
A makrobiotikát sokan támadják egyoldalúsága miatt – ahogy a
többi divatos táplálkozást is –, de azon belül az itt alapnak számító
szóját még többen. A vitát egy fôzni és enni szeretô, kíváncsi olvasó sem fogja eldönteni, viszont alapos tudásra tehet szert a makrobiotika mibenlétérôl.
Az évszakonként adagolt leves-fôétel-desszert recept után külön
fejezet sorolja a salátákat, a pástétomokat, a nem alkoholos, hanem
zöldség- és gabonaitalokat. Ebbe a nagyon szigorú életformába –
ami jóval több, mint étrend – nem férnek bele sem a trópusi gyümölcsök, sem a tehéntej. Ajánlott viszont az ufóvér, ami kiwi, méz
és szójatej keveréke.
Úgy látszik, a sikeres szakácskönyvhöz ma már kevés a különleges
recept. Nélkülözhetetlen kellék lett a híres ember – külföldön is így
készülnek a bestsellerek. Akinek neve, arca vonzó, és ha ételeinek
hitelessége bizonyos celebek esetében megkérdôjelezhetô, akkor is
jól fogy – legalábbis a könyvesboltokban.
Joshi Bharatot nem szakácsként ismerte meg a magyar szakácskönyvolvasó. Egzotikus alakja a tévémûsorokhoz vonzotta-vonzza a nézôket,
ezért várható volt, hogy elôbb-utóbb az ô nevével, arcával is megjelenjen egy szakácskönyv (Joshi Bharat világkonyhája). Kellemes csalódást
okozva, mert a gusztusosan illusztrált könyvben eredeti indiai, és ma-
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gasztro
gyar ételek adnak ki több teljes
menülapot, és a fôzéshez értô magyar feleségnek, Szabó Csillának
köszönhetôen sok indiai étel „magyarul” olvasható.
Eközben némi ízelítôt kapunk az indiai fûszerek világából, a házaspár
mindennapjaiból, de a hangsúly nem
csúszik el az ételekrôl. Egy csipet indiai konyha és történelem, egy adag
magyar baráti kör, és még egy „csehszlovák süti” sem rontja el a kellemes
összhatást. A háziasszony problémájával sokan szembesülnek, akiknek családjában vega és húsimádók élnek
együtt, és levesbôl, fôételbôl is kétfélét
kell fôzni. Erre több ötlet is olvasható, például a Bakonyi sertésborda,
amelynek vega párja a gombapaprikás, viszont mindkettôt galuskával tálalják Bharatéknál. Jó, hogy látjuk azt is, a maradék paradicsomszószból
milyen új ételt alkothat a háziasszonyi fantázia: a mustáros hal mártása
lehet, a nyers paradicsom pedig felkockázva, fûszerezve átlényegülhet
bruschettává. Ezektôl az apróságoktól válik otthonossá, szerethetôvé, és
nemcsak a könyvespolcon, hanem élményeinkben is elôkelô helyre kerül.
Az édesség azt is elcsábítja néhanapján, aki egyébként nem
édesszájú. A nagymama süteménye pedig mindnyájunk
emlékezetében mozdíthatatlan etalon, amelyhez mérünk
minden további édességet.
Ezért az Édes finomságok a
nagyi konyhájából címû
könyv – amely alcímében ezt
ígéri: ínycsiklandó sütemények, torták és kalácsok régi
idôk legjobb receptjei szerint –
némileg félrevezetô. Ez a nagyi
ugyanis nem az a nagyi, aki
madártejet fôzött a torokfájós
unokának, vagy szalalkális hatrétût, zserbót, almás pitét sütött azért,
hogy kedveskedjék. Hanem a német felmenôkkel rendelkezôk ismerôserokona. A sütemények, torták és kalácsok valóban ínycsiklandozók, de
csak azokban idéz fel szép emlékeket a régi idôkbôl, akiknek a nagymamája német földön sütögetett.
Ha ettôl az apróságtól eltekintünk, és úgy tanulmányozzuk a nagyon
egyszerûen elkészíthetô kevert tészták, linzerek, kelt tészták, rétesek
receptjét, mint hogyha bôvíteni szeretnénk saját recepttárunkat, és
nem bánjuk, ha a krémek vajjal készülnek, akkor azért bukkanhatunk
csemegékre is. A tojáslikôrös kuglóf vagy a vogtländi sütôtöktorta
nem tartozik a kivitelezhetetlen háziasszonyi feladatok közé, és bizonyára szép sikert lehet vele aratni az édességkedvelô családtagok körében. Nem utolsó szempont, hogy az alapanyagok olcsók, a morzsás
sütemény szinte fillérekbôl elkészíthetô.
Szikora Katalin
Gourmet Gasztro fôszerkesztô
Lakoma – Magyar írók novellái, Noran Libro, 216 oldal, 2330 Ft; Kulka
János: Önételrajz, Kossuth, 176 oldal, 4800 Ft; Szepesi Dóra: Fôzz évszakok szerint!, M-érték, 176 oldal, 3499 Ft Szabó Csilla, Joshi Bharat: Joshi
Bharat világkonyhája, Scolar, 208 oldal, 5450 Ft; Édes finomságok a nagyi
konyhájából, Alexandra, 160 oldal, 2699 Ft
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Középkori kalandoktól a hajótörésig
A karácsonyi krimifelhozatal meglehetôsen vegyes képet mutat, ennyire színes még soha sem volt
a kínálat. Mindegyik könyv másként izgalmas, találkozhatunk politikai és pszichológiai krimivel,
kedvenc alkoholista rendôrünkkel, majd olvashatunk két idôsíkban egyszerre játszódó regényt,
és megismerkedhetünk a Charlie Chan-filmek eredetijével.

Hazugságok hálója
David Baldacci Az elnök családja címû regényében ismét
találkozhatunk a Sean King–Michelle Maxwell párossal.
Ezúttal az elnök unokahúgát rabolják el, és – bár természetesen az FBI rögtön nyomozni kezd az ügyben – a
First Lady a nyomozópárost kéri fel, hogy próbálja megtalálni a lányt. Ám hiába tesznek meg minden tôlük telhetôt, egyre kuszábbá válik az ügy, ráadásul az események kellôs közepén Michelle édesanyja gyilkosság áldozata lesz.
Ez a krimi azok közé tartozik, melyekben folyamatosan nyomon követhetjük a bûnözôk mozgását is,
csak tetteik mozgatórugóival nem vagyunk tisztában. Hogy láthatjuk a másik oldalon folyó „hadmozdulatokat”, csak még izgalmasabbá teszi a cselekményt, amely egyébként is magával ragadó.
Ahogy bonyolódik a történet, válik egyre világosabbá, hogy a First Lady nem osztott meg minden információt a nyomozókkal, kockáztatva
evvel az ô életüket, sôt még a rajongva szeretett unokahúgáét is. A végére kiderül, hogy az unokahúg sem unokahúg, és a múlt árnyaitól
nem lehet megszabadulni, akárhogyan is szeretnének egyesek.
Kellemes arányban oszlik meg a könyvben a magánélet és a közélet, bár a két fôszereplô viszonya nem annyira tiszta, ami talán annak köszönhetô, hogy nem olvastuk a Tizedmásodperc, az Agytörszt vagy az Órajáték címû könyveket, melyeknek szintén ez a páros a fôszereplôje.
Izgalmas, olvasmányos, lebilincselô kötet, minden krimikedvelô
polcán ott a helye.

A tenger veszélyei
Egészen másfajta vizekre evezhetünk, ha Charlotte Rogan Mentôcsónak címû könyvét választjuk. Szó
szerint evezhetünk, hiszen a lebilincselô történet egy hajótörés történetét tálalja az olvasónak. A történet
1914 nyarán játszódik, amikor az
elegáns óceánjáró, az Alexandra
cárnô hajótörést szenved. Nem
sokkal ezt megelôzôen történt a Titanic tragédiája. Bár a baleset nyomán szigorodtak a biztonsági elôírások, a mentôcsónakok kisebbek, mint szabályszerû lenne, így
bajosan fér rajtuk el annyi ember,
amennyi be szeretne szállni.
Az óceánjárón utazik a friss házas, fiatal Grace Winter, aki a hajótörés
közepette elveszti férjét, és nélküle kerül a mentôcsónakba. A könyv lényegében annak a harminckilenc embernek a története Grace szemüve-
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gén keresztül, akik a 14-es számú mentôcsónakban hánykolódnak huszonegy napig. Hogyan
alakulnak az erôviszonyok ezek között az egészen különbözô emberek között? Hogyan „nyírják ki” egymást, átvitt értelemben és szó szerint
egyaránt? Elítélhetô-e az önbíráskodás, vagyis a
gyilkosság egy ennyire extrém helyzetben?
Mindezt egy olyan szenvtelen, érzelemmentes
nô elôadásában élhetjük át, hogy néha igencsak elkerekedik az ember szeme. Azokat az
utastársait, akiket jobban megvisel az éhezés, az
állandó nedvesség, a marakodás, a reménytelenség, mint ôt, nem pusztán lenézi és puhánynak minôsíti; gondolatban még az élethez való
jogukat is vitatja.
Elhibázottnak tûnik a választás, hogy a narrációt egy ilyen nô kezébe helyezi az író, miközben a
történetben megannyi kibontatlan lehetôség rejlik. Ennek ellenére a Mentôcsónak izgalmas, sodró lendületû könyv,
mely akár egy szuszra elolvasható.

A magányos harcos
újra harcba száll
Ha Nesbøt vesz az ember a kezébe, nagyjából tudja, mire számíthat. Így van ez a most megjelenô
Csótányok esetében is. És ahelyett, hogy megunnánk, mindig
magával ragad ez a sajátos elegy:
alkoholista norvég rendôr, épp a
kirúgás legszélén, akit hogy, hogy
nem, ismét egy igen fontos és különleges üggyel bíznak meg, rendszerint valamilyen egzotikus vidéken. Ezúttal Holénak Thaiföldre kell
utaznia, mely érdekes módon nem azt az arcát mutatja, mint a Fejôs Éva regényekben. A thaiföldi norvég nagykövetet holtan találják,
ráadásul egészen félreérthetetlen helyzetben, épp egy utcalányt vár,
bôröndje pedig pornográf képekkel van teletömve. Ráadásul ô nem
egyszerû diplomata, hanem a miniszterelnök személyes jóbarátja,
akinek makulátlan hírén nem eshet folt.
Így a nyomozás lényegében fû alatt zajlik, de a megszokott koreográfia szerint: Hole tapogatódzik, lukra fut, egészen különleges kalandok esnek meg vele, melynek során majdnem otthagyja a fogát.
A Csótányokat olvasva a romantikát kedvelô olvasók sem unatkoznak, hiszen a zord nyomozónak mindig akadnak hódolói. És végül
furfangos észjárásával és újsütetû absztinenciája segítségével rájön
a megoldásra, és leleplezi a gyilkost. Hangozzék ez bármilyen banálisan, Nesbønél mégis mûködik!
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Kalandozás a középkorban
Tom Harper Titkok könyvének cselekménye
két szálon fut. A jelenkorban játszódó történetben Nick Ash egy titokzatos videoüzenet
nyomába ered. A másik szál viszont a középkorba repít bennünket, megismerkedhetünk egy különleges emberrel, Johannal,
aki miután apja halála után kisemmizik,
elôször aranymûvesként, majd kódexmásolóként kezd dolgozni, és végül elkezdi
tökéletesíteni a „találmányát”. Különleges
ember ô, akit már szexuális irányultsága
elválaszt a többi embertôl, ráadásul egy
olyan gépen dolgozik szakadatlanul, lényegében évtizedekig, mely az egész emberiség jövôjét megváltoztatja majd. A két szál fejezetenként váltja egymást, folyamatosan fenntartva a figyelmet és fokozva az izgalmakat.
A jelenben Nick a 21. század összes technológiáját beveti, hogy
nyomára bukkanjon Gilliannek, akitôl a hívás érkezett, és akinek azóta nyoma veszett. Nyomról nyomra követi a lányt, próbál rájönni, mi
lehetett a soron következô lépése, miközben hullanak az emberek
körülötte, mint a legyek, és az ô élete is állandóan veszélyben forog.
A könyvet hasonlíthatjuk A Da Vinci-kódhoz, pedig szerintem jobb
annál, némely pontokon egyenesen A rózsa neve jut róla eszembe.
Fordulatos, lebilincselôen izgalmas történet, olyan csattanóval,
amelynek olvastán leesik az állunk!

Klasszikus
a filmvászonról
Charlie Chan alakja leginkább a
moziból lehet ismerôs, pedig a
húszas években Earl Derr Biggers
hat kötetet is írt a honolului
rendôrrôl. Már az elsô könyv akkora sikert aratott, hogy filmet
forgattak róla, melyet valóságos
filmdömping követett.
A Charlie Chan folytatja címû
regényben társasutazáson vehetünk részt, a dr. Lofton által vezetett világkörüli túrán, melyen egyik
utas a másik után lesz gyilkosság áldozata. A társaság meglehetôsen vegyes, mindenki gyanús, ráadásul Duff felügyelô, a Scotland Yard nyomozója nem tarthatja ôket sokáig a különbözô gyilkosságok helyszínén,
és nem is tarthat velük. Tehát hiába folyik annyi vér, a morbid utazás
folytatódik. Duff felügyelô egy levél nyomán sejteni kezdi, hogy mi lehetett a gyilkosságok oka, és az is a tudomására jut, hogy a csoport
egyik tagja az elkövetô, de hogy ki lehet az, arról fogalma sincs. Miután
a nyomozás egy helyben topog, úgy dönt, Honoluluba utazik, amikor a
csoport is odaér, és barátja, Charlie Chan segítségét kéri.
Izgalmas a sztori, de az elôadásmód néhol kissé unalmasra sikerül.
Charlie Chan alakja a legkidolgozottabb és a leglehengerlôbb, az
embernek kedve lenne megismerkedni vele.
Jolsvai Júlia
David Baldacci: Az elnök családja, Európa 592 oldal, 3600 Ft; Charlotte
Rogan: Mentôcsónak, Kossuth, 280 oldal, 2800 Ft; Jo Nesbø: Csótányok,
Animus, 420 oldal, 3490 Ft; Tom Harper: Titkok könyve, Ventus Libro, 536
oldal, 3200 Ft; E. D. Biggers: Charlie Chan folytatja, K.u.K., 236 oldal, 1700 Ft
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Ez fantasztikus!
Ebben a hónapban önzô módon, bár a véletlennek köszönhetôen csupa olyan szerzô közelmúltban megjelent
könyveit veszem sorra, akiknek hazai bemutatkozása az
SF terén a Galaktika folyóirathoz köthetô. Pattanjunk föl
képzeletbeli idôgépünkre, és
induljunk el vele visszafelé!
Idén májusban ismerkedhettek meg a magyar olvasók elsô
ízben az angol Alastair Reynolds egy rövidebb írásával
(„Enola”, Galaktika, 266), és
azóta már kötete is napvilágot
látott a szerzônek, amely a
Napok Háza címre hallgat. A
regény hatmillió évnyire a jö-

vôben játszódik, hôse pedig
Abigail Gentian, illetve egy
egész seregnyi Abigail Gentian – bár a nevük, sôt idônként
a nemük is más. Az eredeti
személy annak idején azzal a
céllal hozta létre klónjait,
hogy járják be a galaxist, és
gyûjtsék a tudást, az információt. Ezt aztán egyesülések alkalmával osztják meg egymással, egy elôre kijelölt bolygón.
Egy klónpár most késve érkezik meg az aktuális egyesülésre, de úgy tûnik, ez a szerencséjük, mert egy vészjelzés tá-
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jékoztatja ôket, valaki megpróbálta kiirtani egész klánjukat. A tettes és a mozgatórugók utáni nyomozásban
egy robot segíti ôket, akivel
útjuk közben találkoztak. A
gépeké az egyetlen ismert
civilizáció az emberekén kívül, és egyre inkább úgy látszik, hogy valami közük lehet a merénylethez.
Reynolds fizikus és csillagász, több mint egy évtizeden keresztül az Európai
Ûrkutatási
Ügynökség
munkatársaként dolgozott,
de ma már fôállású író. Az
új angol ûropera egyik reprezentánsa, a kortárs hard-SF
sztárja. Elsô írásaival 1990ben jelentkezett, majd az
ezredfordulón belekezdett
monumentális Revelation
Space sorozatába. Ebben a
szériában azóta öt regénye
jelent meg, valamint egy
kötetnyi kisregény és novella. Írt több önálló mûvet
is, ezek egyike a 2008-as
Napok Háza, amellyel immár a hazai olvasók is
megismerkedhetnek.
Száguld tovább idôgépünk, de nem sokáig, következô megállója 2011.
Ekkor jelent meg a Galaktika magazinban öt folytatásban az izraeli Lavie
Tidhar Héberpunkja, ez a
minden tiszteletlenségével együtt is a nagy irodalmi elôdök elôtt tisztelgô, akciódús kalandturmix, és alig
egy évet kellett csak várni,
hogy a szerzônek önálló kötete kerüljön a magyar boltokba, az Oszama.
A regény fôhôse egy Joe nevû magánnyomozó, akit egy titokzatos nô felbérel, hogy találjon meg neki egy ponyvaírót. Ez az író egy bizonyos
Oszama bin Laden nevû igazságosztó hôsrôl szövi kalandtörténeteit, melyek egy merényletektôl sújtott, alternatív
világban játszódnak. Mivel
nyomozónk környezetében az

efféle vérontások
ismeretlenek, az olvasó számára hamar világossá válik, hogy
Joe nem a mi valóságunk lakója. Ugyanakkor hôsünknek saját bôrén kell megtapasztalnia,
hogy talán a regények sem
csupán a fantázia termékei, hiszen akkor miért törnének kutakodása közben az életére,
miért próbálnák eltántorítani
feladata elvégzésétôl?
Tidhart érzékenyen érinti a
terrorizmus tematikája, mert
ô nem csupán a tévében és a
sajtóbeszámolókban szembesült eddig vele, hanem többször maga is hajszál híján
szenvedô alanyává vált az eseményeknek, világjáró életmódjának „köszönhetôen”.
Ugyanilyen érzékenyen nyúl
tehát a témához, és egy kacskaringós, többszörösen idézôjelbe tett történeten keresztül
nyitja rá olvasói szemét a korunk társadalmait szétvetéssel
fenyegetô feszültségekre, jelen életmódunk tarthatatlanságára. A regény idén elnyerte
a World Fantasy-díjat, olyan
nagy neveket utasítva maga
mögé, mint Stephen King
vagy George R. R. Martin.
Virtuális idôutazásunk következô állomása 1990 májusa,
ekkor jelent meg a Galaktikában a Daisy a napon, Connie
Willis tollából. Az amerikai olvasók ekkor már jól ismerték
ôt, hiszen 1982-es kisregénye,

a Tûzôrség elnyerte
mind a rajongók által kiosztott Hugodíjat, mind a profik
által odaítélt Nebulát. Ezeket még számos más díj követte
az évtized folyamán,
a Tûzôrség mégis
megôrizte kitüntetett
helyét a szerzô életmûvében. Olyannyira, hogy hamarosan
megfogalmazódott
benne a folytatás ötlete. Öt év munka
után, 1992-ben született meg a nagyszabású regény, mely az Oxfordi
Egyetem történészeit kíséri el
idôutazásaikra. Mondanom
sem kell, hogy ez is minden
rangos kitüntetést learatott
Amerikában. Ráadásul az egyszerinek tûnô folytatás az SF
egyik legnépszerûbb és legelismertebb könyvsorozatát indította útnak.
Ismerkedjünk hát meg közelebbrôl az Ítélet Könyvével!
Fôhôse egy lány, Kivrin Engle
történelem szakos egyetemi
hallgató. Elsôként neki adatik
meg, hogy a tanszék úttörô
projektje keretében egészen a
középkorig utazzon vissza, saját szemével tanulmányozni,
amit elôdei csupán szétporló
kódexekbôl és régészeti lele-
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memoár
tekbôl próbálhattak kikövetkeztetni. Az idôgépet kezelô
technikus betegsége azonban
váratlan bonyodalmakat okoz,
és Kivrin azon kapja magát,
hogy talán sosem térhet vissza
a messzi 14. századi Angliából, mely számára akár egy
idegen bolygó is lehetne primitív babonáival, nem létezô
higiéniájával és kard által osztott törvényeivel.
Willis játszva, feltûnés nélkül
tanítja meg olvasóit sok mindenre, és eközben szövege
egy pillanatra sem válik szá-

razzá, egymást váltogatják
benne a tragikus és humorosabb jelenetek. A szerzôt méltán választották be 2011-ben
az SF nagymesterei közé. Ideje lenne itthon is mind többet
megismernünk gazdag életmûvébôl.
A valóságos idôutazós történet után cikkem idôutazása is
végéhez ér. Az utolsó állomás
1977. A Galaktika 27. száma
ekkor közölte le Szentmihályi
Szabó Péter Fekete és fehér
lyukak címû elbeszélését. Innentôl datálódik az a közel
másfél évtized, amíg ôt leginkább íróként tartották számon, méghozzá nem is akármilyenként. Emellett rettentô
fontos szerepet játszott a magyar SF felfuttatásában, külföldi elismertetésében. Kuczka Péter munkatársaként ott
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bábáskodott a magazin születésénél, fantasztikus történeteinek legjavát is abban, valamint a hozzá kapcsolódó
könyvsorozatban publikálta,
és nem feledkezhetünk meg
kritikai, a tematikát népszerûsítô írásairól sem, no meg remek fordításairól. A rendszerváltást követôen sajnos jóformán hátat fordított az SF-nek,
csak nagyon ritkán hallatja
hangját ezen az irodalmi porondon. Ezért is örömteli hír
egy új Szentmihályi-regény
megjelenése, még ha nem is a
legfrissebb, hiszen a szerzô
saját bevallása szerint
nagyjából 1990 óta hevert
a fiókban.
A világgép urai egy olyan
23. században játszódik,
ahol a világ végletesen
polarizálódott: túlnyomó
többségét Kína uralja, vele szemben csak az Amerikai Egyesült Államok és
Kanada szövetsége tart
ki, méghozzá az Átvitelnek
köszönhetôen,
amely folyamatos összeköttetést biztosít polgárai számára egy számítógép-hálózaton keresztül. Ez a hálózat
éppúgy szolgál információcserére, mint az
emberek vágyainak kiszolgálására. Az egyik oldalon tehát
egy katonai jellegû, kézzelfogható diktatúra, a másikon
pedig egy sokkal alattomosabb, virtuális kontroll béklyóját nyögi a világ. Ebben a helyzetben, egy isten háta mögötti holdbázison születik meg az
a felfedezés, amely egy csapásra eldöntheti a szuperhatalmak harcát, de fölvet egy
harmadik lehetôséget is…
Németh Attila
irodalmi szerkesztô
Galaktika
Alastair Reynolds: Napok Háza,
Alexandra, 606 oldal, 3699 Ft;
Lavie Tidhar: Oszama, Ad Astra,
346 oldal, 2790 Ft; Connie Willis:
Ítélet Könyve, Metropolis Media,
540 oldal, 3990 Ft; Szentmihályi
Szabó Péter: A világgép urai,
Agroinform, 202 oldal, 1800 Ft

A Tanár úr a szerzô
Majdhogynem biztosak lehetünk abban, hogy ennek a vastag kötetnek nem
kell hírverés, hiszen ha létezésérôl tudomást szerez, eleve több (tíz)ezer ember
csap a homlokára: a Tanár úr a szerzô.
Gyakorlatilag
orvosnemzedékek
mondhatják el, hogy fizika elôkészítôre
jártak – ingyenesre – a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen dr. Baranyi Károlyhoz, aki közel négy évtizedig
végezte ezt az áldozatos munkát. Egy
rádiós interjúban polihisztornak titulálták: valóban az, de kiterjedtebb értelemben. Filozófia, teológia, lélektan,
pedagógia, természettudományok (fizika, matematika–biológia) a szakterülete és végzettségei okán:
amúgy pedig, egyetlen szóba sûrítve, kultikus nevelô, a szó legnemesebb értelmében pedagógus. Nincs tere a felsorolásnak, hol, miként,
milyen minôségben oktat, illetve publikálja oktatáspolitikai vagy éppen a fizikáról való gondolkodásbeli és gyakorlati képzéshez kapcsolódó munkáit. Portréfilm, esszé, rádiómûsor, s fôleg, a társadalom
legszélesebb köreibôl származó barátságok erôsítik azt a jelenséget,
ami túlnôtt megkerülhetetlen személyiségén.
Ma nemcsak, hogy nem divat, de szinte nem is illik ilyen kitárulkozóan beszélni sem a családról, sem az egyház jelenvalóságáról, a hit,
a vallásosság okozta dilemmákról, különösen nem a személyes vallásosság megélésérôl. Baranyi a könyvben gyakorlatilag egy nagyon
részletezô önéletrajzot ír, a Jászberény környéki tanyavilágban töltött
gyerekkortól elindulva. Tanárok, barátok, családtagok, a szerelem,
házasság, a négy gyermek, a lakáskérdések, az oktatásirányítás árapálya: mind akkurátus pontosan adatolva. A könyv különlegessége,
hogy a három nagy istenélmény köré rendezve, egy lelki érés folyamatát is – és ami a legfontosabb, a két vonal állandó egymásba simulását – tudja létrehozni a narráció. Tanítás, breviárium, imádságoskönyv, továbbadható életbölcsesség foglalata, rendkívül plasztikus mozzanatokkal, példákkal (Baranyiéknál a hajléktalan ugyanúgy
baráttá válik, mint a templomi adminisztrátor, a magányos kollégista lány, vagy a professzor kolléga, vagy az idôs plébános) nem illusztrálva, hanem a legôszintébben elmesélve. Ebbôl nyilvánvalóan a személyes tragédia kiváltotta (elveszti egyik lábát)
döbbenet vezet a legmélyebbre. Hogyan segít itt a hit, az
ima? Az erdélyi emlékiratírók,
vagy Rákóczi Ferenc, Széchenyi vallomásai, naplói lehetnének az írói példák. Mást nemigen tudunk idevonni: annyira
lebilincselô a 21. századi közegben látni, hogy az ima, az
irgalom, a misztika, a transzcendencia nem mûvelôdéstörténeti fogalmak, hanem valóBaranyi Károly
ságos, nem egyszer derûs,
SZERPENTINEN
megszólító és megosztható
A MAGASBA
életesemények.
Kairosz Kiadó
443 oldal, 3500 Ft
Budai Katalin
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sikerlista

Kikapcsoló sikerkönyvek novemberben
A szórakoztató mûfaj minden válfaja jelen van most, novemberben a sikerlistákon: erotikus thriller, történelmi lektûr, ezoterikus olvasmány, magyar
celebek élete, börtöninterjú, nôi titkok, irodalmi szerelmeskönyv, generációs
regény. Aki könnyed, kikapcsoló olvasmányra vágyik, nyugodtan szemezgethet karácsonyra a sikerlistás könyvekbôl.

Tartja magát a sikerlisták élén E.
L. James A szürke ötven árnyalata címû erotikus regénye, illetve
annak folytatása, A sötét ötven
árnyalata. A regénysorozat az
amerikai sikerlistákat is hónapok
óta uralja. A trilógia
köteteit
egyesek
sima
szoftpornónak,
vagy szadomazojelenetekkel fûszerezett erotikus
olvasmánynak
tartják, míg rajongói mélyebb szerelmi történetet is
felfedeznek benne.
A „szürke” kötet a Librinél és az
Alexandránál elsô, a Líránál harmadik, a Bookline-nál hatodik
helyen áll, míg a „sötét” kötet a
Líránál elsô, a Libri–Alexandra
párosnál a második, a Booklinenál a nyolcadik helyet foglalja el.
Akik hasonló élményre vágynak,
azoknak Sylvia Day Hozzád kötve
címû lektûrjét is ajánlanám (7. a
Bookline-on). A Bookline listáján
továbbra is elsô (a Líránál 2., a
Librinél 5., az Alexandránál a 10.)
Nyáry Krisztián magyar irodalmi
szerelmeskönyve (Így szerettek
ôk). Nyáry 2012 elején barátai
szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon magyar írók
és mûvészek szerelmi életérôl
szóló képes etûdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerûségre tett szert. Tovább tart Leiner Laura Szent Johanna-gimi
sorozatának sikere, a szériát újra
elkezdték kiadni, és máris szerepel az Alexandra sikerlistáján.
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Vámos Miklós kötete (Szitakötô),
az ötvenes években született
nemzedék regénye. Nyolc fôhôse gyerekként átélte a keményvonalas szocializmus éveit, kamaszként a puhább diktatúrát, felnôttként a rendszerváltozást, és már a
(fapados) magyar
kapitalizmusban
is éltek huszonkét évet. (Az Alexandránál és a Líránál 6., a Librinél 7.). Ken Follett legújabb kötete (A megfagyott világ) öt – amerikai,
német, orosz, angol és walesi –
család egymásba fonódott életét
jeleníti meg a Harmadik Birodalom felemelkedésével kezdôdô,
majd a spanyol polgárháborúval
és a második világháború nagyszabású drámáival folytatódó, az
amerikai és az orosz atombombák felrobbantásáig tartó idôszakban. A Librinél 3., a Líránál
4., az Alexandránál és a Bookline-nál ötödik helyen zárt. Rhonda Byrne A Varázslat címû mûve
az ezoterikus irodalomhoz sorolható. A könyv maga egy 28 napos program, ami a hála különféle hétköznapi gyakorlataira
épül. A Líránál 5., az Alexandránál 6., a Librinél 8. – jelenleg. A
magyar celebek közül többen is
képviseltetik magukat a listákon.
Szalai Vivien Stohl Andrással készített interjúkötete (Magyar börtönpokol) 2. az Alexandránál,
Ördög Nóra legjobb barátnôjével, Törköly Erikával írt könyve a

babavárás rögös útjairól (Angyalmûhely) 6. a Librinél. Bárdos
András igényes interjúkötetet készített Kern Andrásról (Ezt nem
lehet megírni), aki zavarba ejtô
ôszinteséggel mesél életérôl, kollégáiról, a magyar színházi életrôl, filmezésrôl, tévézésrôl, sikerekrôl és bukásokról, karakteres
politikai álláspontjáról, a Heti hetesrôl, és általában errôl a mi huszadik-huszonegyedik századi
életünkrôl (2. a Bookline-on). A
tévébôl ismert M. Kiss Csaba Kásás Tamásról készített egy interjúkötetet (Kása, avagy egy pólós
világsztár életének elsô harminchat éve), amely 4. a Bookline-on.
Liptai Claudia Az álomnô címû
könyve a botrányairól ismert
celeb elsô kalandregénye, amely
Afrikába röpíti lelkes nôi olvasóit
(9. a Libirnél). Leslie L. Lawrence
új, kétrészes könyve (A játék rabszolgái) az író jól ismert terepére,
keletre, ezúttal Katmanduba, a titokzatos Himalájába vezeti el kalandokra éhes olvasóit (a Bookline-on 3., az Alexandránál 8).
Jean M. Auel A mamutvadászok
címû, kétrészes regényében ismét
régmúlt idôk ajtaját tárja ki olvasói
elôtt, hogy elkalauzolja ôket egy,
az emberiség hajnalán játszódó
csodákkal és veszélyekkel teli történetbe (a Bookline-on a 7.). Pataki Éva szórakoztató regénye a
nagymamák kalandjairól (Nôbôl is
megárt a nagymama) 7. a Líránál.
És végül egy év végi ajándéknak
való: az Alexandránál a 9. helyen
egy 2013-as naptár foglal helyet,
amelyet Paulo Coelho mûveibôl
válogatott idézetekbôl állítottak
össze (Változások).
Sz. Zs.

A XVI.
század
második
felében,
a csodálatos
Andalúziában
egy fiatal,
két kultúra
és két
szerelem
közt rekedt
moriszkó fiú
szenvedélyes
harcba kezd
a vallásáért
és népe
szabadságáért.
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A Syllabux Kiadó egy nem szokványos sorsú verskötettel is jelentkezik az idei karácsonyi könyvvásáron: Horváth Ferenc három évtizeden át nagy
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magánélet

A kényelem története
Bill Bryson egyszer már feltérképezett nekünk majdnem mindent,
amit a világegyetemrôl tudni érdemes, és most az Otthon – A magánélet rövid története címû testes
mûvét olvasva kiderül, hogy valójában ki sem kell mozdulnunk ahhoz
a házunkból, lakásunkból, hogy egy
eleven történelemkönyv táruljon fel
elôttünk. Hiszen minden lett valahogy az évszázadok folyamán, még a
hívatlan vendégek is az ember körül
– poloskák is az ágyban, egerek a
spájzban – civilizációnk mellékhatásaiként szaporodtak el. Nincs az a történelmi fordulat, nagy találmány vagy
korszakváltás, ami ne hagyna nyomot
valamiképp „kicsiben” a háztartásunkban – összegezhetnénk Bill Bryson
expedíciójának üzenetét –, és mindennapjaink kényelme szempontjából nem
is olyan kicsiségekrôl beszél. Talán nem
is jut eszünkbe, emlékeztet a szerzô,
hogy már maga a „komfort” szó, és
mindaz, amire vonatkozik, vadonatúj
találmánya az emberiségnek. Ugyan hol
voltak még kétszáz éve a pihe-puha
ágyak, száz éve a párnázott étkezôgarnitúrák, a vízöblítéses vécék, vagy akár csak
ötven éve az egyetlen gombnyomásracsavarintásra felkattintható fûtésrendszerek – és még sorolhatnánk. A legtöbbünk
csak egy tartósabb áramszünet vagy vízelzárás idején töpreng el azon: eleinknek
mennyivel kényelmetlenebbül teltek mindennapjai akár a munkában, akár a pihenés óráiban, ami, megjegyzendô, hosszú
ideig csak a gazdagok luxusa volt.
Bryson kötetét bárhol felüti az ember,
az garantáltan beszippantja, és olvasását
egyáltalán nem szükségszerû az elején
kezdeni. Mert e fent említett találmányok csak a mûvelôdéstörténeti „jéghegy” csúcsai, de ahogy a szerzô a pincétôl a padlásig, mi több, a kertig és a falusi utcákig, parkig, temetôig bejárja otthonát és lakókörnyezetét, az utolsó szögig
és kisvilláig, de még a tapétáig és a falfestékig is, feltárul elôttünk egy terület múltja, és vele az az egyetemes múlt is, amelynek örökségét mindannyian élvezzük hétköznapjainkban.
Gondolták-e volna, például, hogy a telefont (igen, azt a mára „ôsrégi” vezetékest) Alexander Graham Bell-lel szinte
percre pontosan egy idôben két másik
ember is feltalálta, csak fogalmuk sem volt
róla, milyen jelentôs állomáshoz érkeztek
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el. Kezdetben Bellnek
sem: csupán a nagyothallókon akart segíteni egy, a hangokat felerôsítô készülékkel. Ám hogy ezeket a hangokat nagyobb
távolságra is el lehet juttatni, állítólag csak
akkor derült ki, amikor Bell egy készülékkel kísérletezve savval leöntötte magát és
felkiáltott, Watson nevû kollégája pedig
tisztán hallotta egy távolabbi szobából. De
még a telefon elterjedésével sem jutott
volna senkinek eszébe akkori baráti csevejeket a távbeszélôn lebonyolítani. A jómódúaknál erre ott volt a szalon – de hány
évszázadnak kellett eltelni ahhoz, hogy a
kedélyes beszélgetés egyáltalán, mint mûfaj gyökeret verjen az otthonokban? A híres bútorkészítô Chippendale korába elkalauzolva, a szerzô lefesti nekünk azt a
nem túl barátságos enteriôrt, melyben a
székek és minden bútor a falhoz tolva sorakozott, mint egy váróteremben (oka
egyszerû volt: azért hagytak üres teret középen, hogy a sötétben ne essenek át a
bútorokon). A vendégek érkeztével körberaktak néhányat a meglehetôsen kényelmetlen székekbôl, és azokon ülve folyt az
ugyancsak feszengôs beszélgetés.
Ha úgy vélnénk, hogy legalább a bensôségességnek, az intimitásnak ôsi hagyományai vannak történelmünkben, akkor ki
kell ábrándulnunk. A magánszférát merôben másképp értelmezték még a 19. században is: mint Bryson rámutat, még a fo-

gadókban is rendszerint több utast szállásoltak el egy ágyban. A házasélet sem zajlott mindig kettesben, módosabb körökben a szolgák gyakran asszisztáltak a – jó
esetben függönnyel elválasztott – ágy
mellett hálva gazdáik tevékenységéhez
(hogy más ügyletekrôl ne is beszéljünk,
amit a királyok egykor lelkes közönség
gyûrûjében végeztek). A 20. század szexuális forradalmáig az otthoni erotika
amúgy is leginkább szükséges „letudnivaló” volt, melyet sokkal több vonatkozásban hoztak összefüggésbe a bûnnel,
mint az örömmel. Ennek köszönhetôn
olyan furmányos találmányokkal siettek
a bûnös gondolatok elébe, mint például
a férfiak szervét álmukban is ôrzô péniszszúró gyûrû. De a szex ténylegesen
magában rejtette a halálos fertôzô betegségek kockázatát, gazdagnak és
szegénynek egyaránt, a nôknek pedig
ott volt a szülés, amelynek túlélése
(mind a gyerek, mind az anya részérôl)
évszázadokig csak a fizikailag rátermettek luxusa volt. A gyengébbek elhullottak, vagy a korabeli orvostudomány
módszerei – kivéreztetés, higanykúra, amputáció agyonfertôzött késekkel – végeztek velük, ha szerencséjük volt, gyorsan.
Csupa veszély, izzadságos küzdelem, sötét hiedelem és esetlen próbálkozás lett
volna ôseink élete? Szó sincs róla, hiszen
minden mozzanat annak a lenyûgözô folyamatnak az apró fogaskereke volt, ami
mára annyira felgyorsult, és olyan elképzelhetetlen távolságba mosta a biztonságos, kényelmes élethez vezetô évszázadok sorát. Ki mást idézhetnénk Bryson
ámulatba ejtô gyûjtômunkája olvastán,
mint Szophoklészt: „Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb”. És mindez a csoda ott lapul akár
az elôttünk heverô golyóstollunkban, ablakunk üvegében, amin kinézünk, vagy a
fotelünkben, amibe belesüppedve Bryson
könyvébe temetkezünk.
Laik Eszter

könyvrôl
Bill Bryson
OTTHON
A magánélet rövid
története
Akadémiai Kiadó
520 oldal, 4490 Ft
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interjú

Tudatosan, szépen magyarul!
Kiss Gáborral, a Tinta Könyvkiadó igazgató-fôszerkesztôjével beszélgettünk egy izgalmas,
botrányszagú kiadványuk, az Elsô magyar sznobszótár megjelenése kapcsán.
– Jól érzem, hogy az Elsô magyar sznobszótár
fricska korunk emberének? Hiszen ebben a
szótárban köznyelvi szavainknak csupa idegen
nyelvi megfelelôjét találjuk, mint például jegyzék: lista, sillabusz, katalógus, lajstrom, regiszter, vagy teljes: komplett, totális, globális, perfekt, abszolút.
– Az Elsô magyar sznobszótárral a kiadó görbe tükröt tart a magyarul beszélôk elé. Remélem, a tükörben mindenki magát is meglátja,
nem csak embertársait. Bízom benne, hogy a
média szereplôi is gyakran belenéznek majd
ebbe a tükörbe.
– Nagyot nevettem, amikor a következô mondatokat olvastam: „A kommunikáció során eddig mindenki precizitásra törekedett. De nem
célravezetôbb-e, ha üzenetünk homályos és
többértelmû? Így késôbb nem kérhetik számon
rajtunk korábbi mondanivalónkat, és kibújhatunk a felelôsségre vonás alól is.” Valóban
ennyire tragikus lenne a helyzet?
– Magyarul beszélünk, és még megértjük egymást. Ezért mondhatjuk, hogy nyelvünk még
betölti elsôdleges feladatát. Az új szótár arra
hívja fel mindnyájunk figyelmét, hogy óvnunk,
ápolnunk kell, törvényszerûségeit fel kell tárnunk, új jelenségeit számba kell vennünk. Fontos, hogy az atomfizikától kezdve a mindennapok eseményein át az élet végsô kérdéseirôl is
tudjunk pontosan és szépen magyarul szólni.
– A Tinta Könyvkiadó számos nyelvészeti szakkönyvet és szótárat jelentetett már meg; hogyan kapcsolódik a sorba a sznobszótár?
– A magyar nyelv a legnagyobb hungarikum,
gazdag szókincsének minél több irányú leltározása a feladatunk. Ezért adtuk ki az Elsô magyar sznobszótárt is, mert úgy tekintünk rá,
mint egy olyan szótárra, amelynek eddig csak
a fordítottjai láttak napvilágot, Magyarító szótár címmel. A szerzô jelentkezett három éve az
ötletével, majd a végsô kidolgozáshoz felhasználta a Tinta Könyvkiadó szótári adatbázisát.
– Családi vállalkozásként is tekinthetünk a
kiadóra?
– A kiadó nyolcfôs vállalkozás, fele valóban
családi összefogásban dolgozik, mindemellett
nagyon népes ,,bedolgozó'' munkatársi csapattal rendelkezik, hiszen a különbözô megjelentetett szótárakhoz mindig a legjobb hazai
nyelvészeket sikerül megnyernünk.
– Ha azt mondjuk, hogy most az elsô magyar
sznobszótár jelent meg, ebbôl arra következtethetünk, hogy néhány éven belül megjelenik
majd a második is?

374

– A címet egy kicsit sznobosra „hangoltuk”,
azért van benne az „elsô” szócska, no meg
talán egy kicsit hangulatában idézi az Elsô Magyar Balatonlecsapoló Társaság nevét.
– Milyen kritikai, olvasói fogadtatásra számít?
– Vegyes fogadtatásra számítok. Remélem,
sokan megértik, és kevesen értik félre szándékunkat. Biztos lesznek, akik azt mondják, ilyen
szótárt nem lenne szabad kiadni. De én azt
kérdezem, akkor a bûnözésrôl, a kábítószerrôl
sem lenne szabad szólni, írni?
– Vonható valamilyen párhuzam az Idegenszótár, a Magyarító szótár és az Elsô magyar
sznobszótár között elsôsorban a felhasználás
tekintetében?
– A Tinta Könyvkiadó Idegenszótára megmagyarázza egy-egy idegen szónak a jelentését,
és megmondja honnan ered, a Magyarító szótár segít megtalálni, hogy a felesleges idegen
szavak helyett mely szavakat lehet használni,
az Elsô magyar sznobszótár lapozgatása pedig
rádöbbent bennünket, hogy önmagunk is milyen gyakran sznobok vagyunk, pedig valójában elítéljük ezt a viselkedési formát.
– Kit tekintünk sznobnak?
– A sznobság fogalmához olyan képzetek
kapcsolódnak, mint érdekérvényesítés,
presztízsszerzés, többnek látszás céljából valóságos vagy vélt magasabb társadalmi szintek elérésének, utánzásának vágya és gyakorlata, az elôkelôség, sikeresség, tekintély,
mûveltség képviselôit elvtelenül, szolgaian,
hódolón követés, és mindezzel a divatjelenségek túlzó, magakelletô felkapása. A sznob

legtöbbször hamis illúziókat kerget, azt hiszi,
hogy utánzásaival, fellengzéseivel valóságos
hatást kelthet, de fôként értô környezetben,
ahova felemelkedni vágyik, igyekezete éppen a visszájára fordul.
– Kinek a nyelvhasználatát tartjuk sznobnak?
– A nyelvi sznobságnak egyik jellemzôje az
idegen szavak, divatszavak, divatkifejezések,
divatközhelyek túlzott használata, unos-untalan szajkózása. Sznob, akinek annyi szinonimikus lehetôség kiölésével minden történés
sztori, akinek fokozó jelzôje egyedül a szuper,
aki igenlô válaszra csak az okét ismeri, aki a
magyar szókincsét mértéktelenül szegényíti,
stílusát elszürkíti, hamis ideálokat kerget, hiszen közlésmódjával éppen nem kitûnni fog,
hanem abban elsekélyesedni. Hogy a manapság lépten-nyomon hallható holding, szponzor, tinédzser, imázs, show, team, marketing
szavakról ne is szóljunk.
– Lehet-e hinni abban, hogy az idegen szavakat
ösztönösen használók ennek a könyvnek az ismeretében felfedezik a szép magyar nyelv értékeit, és valamennyire megváltozik nyelvhasználatuk tartalma, esetleg másként fogják kifejezni magukat?
– Globalizálódó világunkban is fontos az anyanyelv mûvelése, de ugyanilyen fontos a nyelvi
ismeretterjesztés is. Tudnunk kell, hogy a
nyelv nincs kôbe vésve, a szókincs világunkkal
együtt változik. Az Elsô magyar sznobszótár jó
arra, hogy rávilágítson az idegen szavak túlzott használatának veszélyére. A magyar szónak többek között mindig elônye az idegennel szemben, hogy motivált. Ha elôször halljuk
azt a szót, hogy iránytû, van sejtésünk, hogy
mit is jelent, míg a kompasz szóról, amit a
nyelvújítás elôtt használtak, nem nagyon tudjuk kitalálni, hogy mire is való az általa jelzett
tárgy. Vagy két példa a labdarúgás területérôl:
korner–szöglet, taccs–partdobás. Biztos vagyok benne, hogy az Elsô magyar sznobszótár
használata sokakat hozzásegít a magyar nyelv
tudatosabb használatához.
Illényi Mária
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