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|interjú|

Az élet szaga
Grecsó Krisztián új családregényérôl
Hétvégenként néha maga is kapát ragad és segít a családi gazdaságban,
visszatér ôsei foglalatosságához. Hét
közben pedig az ÉS irodalmi szerkesztôje, és nem utolsósorban író. Vidékrôl jött, Pesten lett értelmiségi, regényeiben pedig gyakran hazajár, a gyökereket kutatja, dolgozza fel újra és
újra. Így tesz a Jelmezbál címû, bûnügyi történetként is olvasható új családregényében, amely magában hordozza egy nagyregény lehetôségeit.

– A kiadói fülszöveg egy családregény mozaikjainak tartja a regényed. Sok ismerôs és még több ismeretlen szereplôvel találkozunk,
néhányuk már korábbi könyveidben is szerepelt, mások még keresik
a helyüket a történetben. Ha térképre vetítenénk, szereplôid az egész
országot bejárnák, közös gyökerük mégis valahol az Alföldön van egy
kis faluban. Erôs a gyanúm, hogy egy regényfolyam elsô kötetét tartjuk most a kezünkben.
– Jól látod, hiszen ahol a történet befejezôdik, ott egy másik el is kezdôdhet. A könyv kisebb, önállóan is megálló novellákból épül fel, valóban mozaikokról, töredékekrôl van szó, és ahogy halad a történet,
fokozatosan fény derül a szereplôim rokonsági szálaira. Minden figurának megvan a maga fejezete. Ha már így rákérdeztél, tényleg folytatom a történetet, a következô regénybôl is elkészült már két fejezet,
és nagyon élvezem az írását. A fogaskerekek belekapnak a korábbi regények fogaskerekeibe is, ugyanakkor új szereplôk is felbukkannak a
cselekményben. Nagyon tisztelem és szeretem Szabó Magdát, az ô
életmûve épült valahogy hasonlóan annyiból, hogy minden történetnek és szereplônek volt egy közös gyökere. Rendkívül izgalmas volt
látni nála, hogyan gyúrja meg újra és újra ugyanazt a figurát és születik belôle valami új. Darvasi történetei szintén termékenyítôleg hatottak rám, egyébként ô egy piros filccel, mint a szerkesztôm nyûtte az
életemet a könyv írásakor. Ahogy említetted is, új könyvem szereplôi
átjárnak egyik regénybôl a másikba, mindig új meg új nézôpontból
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látjuk ôket. Olyan volt az írás, mint egy családállítás: végig kellett gondolni, ki honnan jött, milyen indulatokkal, hátérrel, motivációval érkezett egy adott konfliktusba. A több nézôpontúság érdekel igazán: hogyan látja például a tudós, Berlinben élô professzor saját vidéki családját, és hogyan látja ôt a családban élô unokaöcs, aki tanítóképzôbe
kerül, és ráébred arra, milyen lehet a nagybácsinak köztük. Vagy,
ahogy az unokahúg látja az egyetemi tanárnô nagynéni életét…
– Megint a vidéki tanulatlan és a tanult, értelmiségi lét ütközésérôl van
szó, mint már annyiszor. Annyiféle nézôpontból lehet a témát körüljárni.
– Némi életrajzi alapja is van ezeknek a történeteknek, sok hibán és tapasztaláson vagyok túl ebben a témában. A generációk eltávolodásának
egyik oka a rengeteg elhallgatás, elôítélet és a gyanakvás, ezeket vagy
sikerül feloldani, vagy örökre megmaradnak. Én, a magam útján szerencsére nem fordultam vissza a pályaudvarról, hanem mentem tovább.
– A vidéki társadalom számos jellegzetes alakja felbukkan a könyvedben: az egyetemi karriert befutott magányos tanárnô, aki visszatér
szülôhelyére és a helyi szakiskolába megy el tanítani; Pestre felköltözô, illetve menekülô, de gyökeret ereszteni nem tudó, a múlt terheit
cipelô férfiak és asszonyok; rákos nagybetegek; alkoholisták; protestáns kisegyházak vidéki képviselôi; pénzért kézrátétellel gyógyuló
mozgáskorlátozott; vidéki kisvárosi értelmiségiek; termékbemutatóra
utazó nyugdíjas asszonyok; a temetôkultúrában élô idôs nôk; és elhallgatott bûnügyek, gyilkosság, szexuális atrocitás.

|interjú|
– A valóság gyakran abszurdabb, mint amit íróként ki lehet találni.
Az emberit akartam megjeleníteni, sok apró megfigyelést, történetet és tapasztalatot gyúrtam bele a „novellaregénybe”. Amit hallottam, láttam, és valamiért megérintett. Van például egy nagyon személyes élményem, ami végül nem is került bele a regénybe: egy alkalommal anyukám megtalálta a család régi papírjait, köztük a dédapám leszerelési papírját 1919-bôl. Akkoriban nem volt még fotó,
ezért igen részletesen leírták, kirôl van szó. Persze az nincs benne,
hogy ez a huszonéves fiatalember azért szerelt le, mert megsebesült egy bombatámadásban. A dédmamát, az ô feleségét nagyon
jól ismertem, majdnem száz évig élt, egész nyarakat játszott át velem. Az ô történetei személyesek voltak, ez a papíros pedig ugyanarról az emberrôl szólt, de egy egész más nézôpontból, ez maga a
történelem. Ennek folyományaként a facebookon keresztül felbukkant Erdélyben egy eddig ismeretlen rokonunk. Elkezdtünk levelezni, és nagyon tanulságos volt látni, mennyire más olvasatban lehet
látni ugyanannak az embernek az életét. A sok olvasatból végül
egyszer csak összeállt egy egész. A magamfajtánál egyébként, aki
ennyi történetet ír a családról, a végén már néha magam sem tudom, mi a valóság, és mi az, amit én találtam ki.
– Hogyan dolgoztál ezzel az ágas-bogas családdal? Készítettél egy családfát? Néha úgy éreztem, segítség lett volna, ha kézbe vehetô. Olyan
volt olvasni, mintha egy nyomozós játékba csöppent volna az olvasó.
– Volt négy novellám, ehhez kezdtem el megírni a többi történetet.
Az elején még széttart a történet, talán kicsit nehéz követni, ki kivel
van, körülbelül a közepén kezdenek látszani a rokoni kapcsolatok,
kapcsolódnak össze az életutak. Készítettem is egy családfát, a kiadó
is kérte, ám végül nem került be a regénybe, azt mondták, a Mellettem elférsz-be is beletettük, ne legyenek ugyanazok az olvasói reflexiók. A hivatásos olvasók nem hiányolták, a középiskolás barátaim,
akiknek odaadtam elolvasni, viszont örültek volna, ha benne van.
– Ebben a könyvben a nôi szereplôk sokkal erôsebben vannak megírva, mint a férfiak.
– Felszabadítólag hatott rám, hogy végre egyszer nôi szemszögbôl írhatok, a nôk érzelmeivel érezhetek és gondolkozhatok. Nagyon érdekeltek a nôi családtagok közötti viszonyok: az okos, de magányos
lány, aki elkerül egy vidéki egyetemre tanítani, és a másik lány, akinek
olyan szoros kapcsolata van az anyjukkal, amirôl a tanult lány álmodni sem mer, és nem tud róla semmit az anyja haláláig. Ami ebben a
nôben lejátszódik, az már nem nôi vagy férfi ügy, nem gender kérdés,
túl van azon. Arról szól, hogyan békél meg valaki saját kiszolgáltatottságával és a magánnyal, és tanul meg vele együttélni. Azt szerettem
volna, ha ott lenne a regényben a szaga annak, ahogy élünk. Nehéz
volt kiszállni az anyagból – ilyen még nem is
történt velem.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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Szavak, mondatok

Fotó: Szabó J. Judit

Búcsú Kertész Imrétôl
A nagy Kertész Imre halott, ideidézve, amit egyik
Könyvhétnek adott interjújában maga is idézett:
a nagy Pán halott. Az író szavaitól, mondataitól
író, azokkal, azokból teremt világot. Kertész Imre
világa befejezôdött, a mi világunkból most már
mindörökké hiányozni fognak pontos mondatai,
a dolgoknak fényt adó szavai. A Könyvhét saját
szavaival búcsúzik Kertész Imrétôl: a lapunknak
adott interjúiból idézzük mondatait, gondolatait.
„Az elsô nyugati könyvkiadónál megjelent
könyvem 1992-ben a Khaddis a meg nem született gyermekért volt. A Rowohlt Berlin kiadónál napvilágot látott könyvnek mindjárt nagy
sajtója lett. Ezt követte '93-ban a szintén szép
visszhangot keltett Gályanapló címû elmélkedô
prózám. Most jön ki a harmadik kiadása a
Frankfurti Könyvvásárra. Az igazi áttörést, százezren felüli eladott példánnyal a Sorstalanság
hozta meg 1996-ban. Azóta nemcsak a német
piacon, hanem számos más országban is hasonlóan kedvezô fogadtatásra talált. […]
Az bizonyos, hogy Németországban igen
élénk a könyv-üzem, a szó jó és rossz értelmében egyaránt. De ennek inkább haszna van,
semmint kára. A kritikai élet nagy figyelemmel
fordul a könyvekhez. Még a legkisebb vidéki
lapban is akad olyan népszerû, az érdekességre
nagy figyelmet fordító tárcarovat, amelyben a
könyvújdonságokat mindig megtárgyalják.”
Aki külföldön lett „próféta” – Interjú Kertész Imrével (Az interjú német nyelvû
frankfurti különszámunkban jelent meg elôször). Könyvhét, 1999/22. sz.
„Arról írtam, ami a XX. században történt. A
Sorstalanság a XX. századi diktatúrák könyve,
azé a mélységes katasztrófáé, amely ekkor Európában történt. Arról akartam regényt írni, hogy
óhatatlanul véget ért valami, kétezer év etikai
kultúrája égett el Auschwitzban, Birkenauban,
az ott elégetett emberekkel együtt. […]
Az olvasói levelek szerint, amelyeket Németországban rengeteg fiataltól is kaptam, szinte egyöntetûen mind azt állítják, hogy a könyvem elolvasása után megértettek valamit, amit addig nem fogtak fel. Hogy mi
zajlott le és hogyan, azt nem tudták meg a moralizáló és a bûnöket felhánytorgató mûvekbôl. Annak az embernek persze, aki a halál torkában
volt, és akinek kiirtották a családját, el kellett mondani a saját történetét,
meg kellett szólalnia, el kellett mesélni, hogy mi történt vele. De ez még
nem irodalom. Nem született talán olyan regény eddig, amely valóban
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Kertész Imre 1929–2016
abból indult ki, hogy a mûvésznek nem az a feladata, hogy kérdezzen,
hanem az a feladata, hogy ábrázoljon. Én pedig erre törekedtem.”
A nagy Pán meghalt! Egy nap Kertész Imrével – Könyvhét, 2002/22. sz.
„Emlékszem, hogy húsz évvel ezelôtt is a tükörbe néztem, valószínûleg tükörbe fogok nézni
húsz év múlva is, valami azonban mélységesen
az enyém ebbôl az arcból. Változnak a kontúrok,
változik a smink, változnak a napszakok, hol este, hol reggel, hol napközben, változnak a hangulatok, de felismeri az arcának a lényegét, vonásait. Ez az a monográfia, amit szeretnék. […]
Nekem is van egy képem magamról és az írásaimról, de ez nem publikus, mert az én benyomásom. Az én titkom, hogy úgy mondjam. Ha a titkaimat megoszthatom
másokkal, az szép, de ha a titkaimra titkokkal felelnek, akkor hallgatok.”
Kertész Imre új regényérôl, a börtönhonvágyról és a tükörképekrôl beszél. A
Felszámolás zaklatott, mint az élet – Könyvhét, 2003/19. sz.
„Minden élet regény. Amikor ebben a történetben például választásélménnyel szembesül a hôsöm, aki, mondjuk, én vagyok, s az írói egzisztencia mellett dönt, az fikciótörténet. Én magamat elképzelem valaminek. Ezt az utat vagy
meg tudom tenni, vagy nem.[…] Épp az a probléma szerintem, hogy Magyarországon valahogy nem jött létre korábban a modern európai
próza. Nem volt James Joyce-unk, Proustunk,
Dosztojevszkijünk. Nem voltak meg azok az
írók, azok a mûvek, amelyek a monarchiából átvezettek volna egy sokkal modernebb világba. A magyar prózának nem volt Bartók Bélája, aki
hazai tradíciók hiányában zseniális módon felépítette volna az életmûvét, hanem a mai modern regényíróknak meg kell teremteniük mindazt, amibôl az derül ki, hogy mûvük mind stílusában, mind szemléletében, mind helyszínében magyar regény.”
Beszélgetôkönyv. Kertész Imre élete két hangra – Könyvhét, 2006/5. sz.
Az interjúkat Mátraházi Zsuzsa készítette, az idézett lapszámok letölthetôk, megtekinthetôk
pdf-formátumban a www.konyv7.hu honlapunkon, az Archívum menüpontban.

|interjú|

Kiteljesedik a trilógia
Beszélgetés Nyulász Péterrel
Helka – A Burok-völgy árnyai, Ciprián, a
Balaton hercege után a Könyvfesztiválra megjelenik a meseregény harmadik
része is, amelynek címe Kamor – Helka
menyegzôje.
– Olvasói kedvelik, ahogyan ötvözi a valóságot a képzelettel, mesebeli alakjai mesebeli
idôben, valóságos tájakon járnak. Mi volt a
célja írás közben?
– Alapvetôen az volt a célom, hogy valamifajta módon megfogjam a közönségemet.
Az eredeti legenda, amit Fáy András írt meg
még 180 éve, 1836-ban jelent meg, nem
feltétlenül gyerekeknek szól. De kezdem az
elején: egy balatoni nyaraláson bukkant fel
Sió, a Balaton tündére a mi családunk számára. Mivel gyerekeknek írtam korábban
mondókás könyveket, adódott, hogyha a
Balaton tündérérôl szóló könyvet akarok írni, akkor nekik szóló történet lesz. Megismertem a Fáy András-féle legendát Lipták
Gábor átiratában, az Aranyhíd kötetbôl, elgondolkodtatott, hogyan lehetne a mai közönség számára vonzóvá tenni. Az eredetinek hatalmas sikere volt, hajókat neveztek
el róla 60 év múltán, szoborcsoportot építettek Budapesten, a Városligetben, utcák,
terek ôrzik a legendahôsök – Helka, Kelén,
Sió – neveit, de ehhez képest az import varázslókat – Gandalf, Merlin, Dumbledor –
sokkal jobban ismerjük. Töprengtem, hogyan lehetne saját tündérlegendánkat közel
hozni a mostani olvasókhoz, illetve hogyan
lehetne egy kicsit ötvözni azzal a szándékommal, földrajztanár lévén, hogy bemutassam a Balaton környékének azon vonzó
mesés tájait, amelyek méltatlanul ismeretlenek, mert valahol a lángos-napolaj-fôtt kukorica Bermuda-háromszögében eltûnik a
Balaton, úgy, ahogy van…
– Pedig csodás helyszínek vannak a környéken!
– Így van! A Bakonyban, a Balaton körül is
sok az olyan ismernivaló hely, amirôl azt
gondoltam, megtölthetô mesével. Valójában azt szerettem volna, hogy legyen vonzó
a közönség számára, és legyen beleötvözve,
amit csak képes vagyok beleszôni. A bazaltorgonák például, mint kôvé vált óriások, viszonylag egyszerû áttétel volt, de sokszor
csak írás közben alakult ki, hogyan lehet belehúzni sok más helyszínt a legendába, hogyan lehet a szereplôket úgy terelni, hogy
tényleg elmenjenek, mondjuk a Gaja-patak
szurdokába, amelyrôl szeretnék mesélni…

– Varázslók, tündérek, manók, boszorkányok
szerepelnek a mesés kalandregényben,
amely nem feltétlenül hordozza magában a
fantasy történetek kötelezô elemeit, mégis
olvasható úgy, akár egy fantasy.
– Mindent elkövettem, hogy szövegezésében, sejtelmességében, rejtelmességében, titokzatosságában úgy öltöztessem fel ezt a regényt, hogy valóban az legyen az érzése az
olvasónak, hogy valamiféle fantasyt olvas.
Volt, ahol el kellett kerülni a valóságban meglévô buktatókat; például azt nem írhatom bele, hogy alumíniumból van a gyûrû, de körül
tudom írni úgy, hogy a „Bakony nemes ércébôl” készül. Jó kis játék volt, hogyan tudom
belebugyolálni a történetbe a valóságot, mint
ahogy például az Alföldön lepottyant kabai
meteorittal is lehetett játszani: földön kívüli
erôt hordoz, az eredeti sárkányölô lándzsahegy a meteorit anyagából van. Viszont mert
ez ennyire félelmetesen nagy erô, kell belôle
másolat, és a másolat készült a Bakony nemes ércébôl, ami meg már alumínium.
– Rengeteg természetismereti tudnivalót épített a regénybe. Egy tanítónô írt arról, hogy a
negyedikeseinek elsôre nagy falatnak tûnt a
300 oldalas könyv, ám hamar belemerültek
varázslatos világába. Mások közösen olvassák, megbeszélik. Mintha éppen nekik készült volna a könyv!
– Szándékomban állt a 8–12 éves korosztálynak írni, ennek a kellôs közepe a negyedik
osztályos generáció. Ez egyrészt olyan bonyolultságú történet, ami ôket megfogja, és a
szöveg nehézségével is meg tudnak már birkózni, kellôen stabil az olvasáskészségük.
Megfogja ôket a móka, Tramini és Furmint
manó bolondozásai,
ôk még elfogadják,
hogy van egy pelecsapat, amelyiknek a vezetôje beszélni tud,
ebben a mágikus
mesevilágban még
nagyon otthon vannak, viszont már el
tudnak
fogadni
olyan összetett emberi viszonyokat is,
amelyek a történet
felnôtt szereplôi közt szövôdnek. Van olyan
iskola, ahol együtt olvassák, hozzákapcsolják
a tantárgyakhoz, integrációban természetismereti tárgyakkal, gyakorlati foglalkozással,

elkészítik a helyszíneket, tárgyakat, malmot,
kordét, kocsit, kastélyokat, a gyerekek megcsinálják sógyurmából, faspatulából, berendezik a tantermet Helka-szerû fantasy-világnak, elvarázsolják, elszórakoztatják magukat.
A történet szerint a Soktornyú kastélyban él
egy Pipere nevû tánctanár is, és volt, hogy
például alsósok táncórán Pipere hoppmester
táncait tanulták.
– A könyv maga nagyon szép, az illusztrációkban tökéletesen visszaköszön ez a világ.
– A Kamor – Helka menyegzôje címû kötet
rajzait Baracsi Gabriella készítette. Fontos még
megemlítenem a térképeket: Eszenyi Gábor fiatal alkotó korhû stílusú rajzain a helyszínek is
jól beazonosíthatók. El lehet oda kirándulni,
mint ahogy nagy örömömre felkerekednek
családok, osztályok, baráti társaságok, és végigjárják a helyszíneket. A trilógiazáró Kamor
története egy jó évszázadot fog át egyszerre,
közben zajlanak az események, pörög minden, mert a harmadik kötet története ott indul, ahol a második véget ér. Itt kerül helyre
mindaz, ami megjelent már az elôzô könyvekben. Azt hiszem, nem árulok el titkot, ha elmondom, Könyvhétre a trilógia díszdobozban
is kapható lesz.
Szepesi Dóra
A szerzô portréját Csillik Gábor készítette

ÁPRILIS 23.
KÖNYVTÁROS KLUB
12.00–13.00
Bemutatkozik a Betûtészta
Kiadó A Helka trilógia 3. része:
Kamor – Helka menyegzôje
Bemutatja: Nyulász Péter,
a szerzô. Moderátor: Éles Árpád

könyvrôl
Nyulász Péter
KAMOR – Helka menyegzôje
Betûtészta Kiadó, 308 oldal, 3450 Ft
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„Az olvasóknak egyre kevésbé lesz
idejük a vastag könyvekre”
Álmairól és kortörténetrôl beszél Vámos Miklós
Vagy kéttucatnyi álom került a vaskos kötetbe a benne
szereplô négy, az 1970–1980-as években született kisregény – Jaj, Szenvedélyes emberek, Borgisz és az azonos címû, 1984-es film alapjául is szolgáló Hanyatt-homlok – jóvoltából. Nem kell tehát visszariadni a több mint ötszáz oldalas könyv láttán – olvastatja magát. A négy opus Vámos
Miklós Európa Kiadó gondozta életmûsorozatában, Álmaimban valahol címen jelent meg.
– Mikor ébredt fel a Jaj címû
kisregény alapjául szolgáló
álomból? Akkor, amikor még
csak egy-két, a holocaustnak áldozatul esett rokon toppant be a
családhoz hús-vér valójában?
Vagy mind a huszonvalahányan
megérkeztek, és már azzal is
szembesült az elbeszélô, mekkora gondokkal jár a vágyott
nagycsalád?
– Sajnos, soha nem ébredtem
föl. Mai napig szoktam arról álmodni, hogy találkozhatom
azokkal a rokonokkal, akiket kiradírozott az életbôl, az életünkbôl a holocaust, vagy ahogyan mostanában mondják, a
shoa. Nagyon fájdalmas hiány,
hogy nincsenek és nekem nem
is voltak bizonyos nagyszülôk,
nagynénik, nagybácsik, következésképp unokaöccsök és
unokahúgok sincsenek. De az ô
felbukkanásuk csak álomban
lehetséges. Nem tudtam volna
másképp írni róluk, mint ahogyan a Jaj-ban tettem, keserû
humorral színezve.
– Manapság is gyakran álmodik,
vagy a könyvben leírtak értelmében „stimulálja” az álomképeket?
– Igen, sokszor, és szoktam emlékezni az álmaimra, van benne
rutinom.
– Mindig tiltakozik, ha olvasói
magát látják bele mûvei fôszereplôjébe. Ugye a Borgisz címû
korai kisregény esetében nem
ágálna ez ellen? Ott ön mutatkozik meg fiatalkori valójában?
– Nagyjából. De én csak lelkem-
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ben voltam ennyire bátor és karakán. Vannak egyéb különbségek is, például az, hogy megvan mind a tíz ujjam, ellentétben Najn Ivánnal. Ebben ez elsô
kisregényemben (a Kozmosz Kiadó fölkéréses regénypályázatára írtam) a 9-es szám köré
csoportosul minden, az ujjakon
túl ennyi fejezet, ennyi hónap a
regényidô, még a cím is ebbôl
ered, borgisznak a 9 pontos betût hívták a nyomdászok. Valaha egy Bourgeois (ejtsd: burzsoá) címû francia lapot nyomtak ebben a méretben. A szót a
német nyomdászok borgisznak
ejtették, az ô közvetítésükkel
került hozzánk. Olyan nyomda
és nyomdászat, amilyen leíródik, ma már egyáltalán nem létezik, e szempontból olyan a
szöveg egy része, mint egy
nyomdatörténeti múzeum.
– Érzékeli, hogy egyfajta plusz,
historizáló jelentésréteggel gazdagítják a kötetet a keletkezés
idejének sajátos körülményei: a
70-80-as évek lakáshelyzete, telefonviszonyai, útlevélügyei, a
víkendház-építési láz, a ma nevetségesen alacsonynak tûnô
fogyasztói árak, melyek értelmezéséhez a fiatalabb olvasók
esetleg szüleik magyarázatára
szorulnak?
– Ez minden régebben írt szövegre igaz. A kérdés az, hogy a
figurák, helyzetek, a gondolatok és az üzenetek frissek maradnak-e? Remélem. De ezt ne
tôlem kérdezze.

|interjú|
– Az új kiadásra készülve milyen
érzelmekkel olvasta újra korábbi
opusait? Változtatott valamit a
harminc-negyven éve született
szövegeken?
– Nem szívesen veszem a kezembe régebbi munkáimat, és
mindig javítok rajtuk. Elsôsorban húzok. A virtuális korszakban már mindenki mindent látott tévén, filmen vagy
a neten, sok mindent egyszerûen fölösleges leírni, amit korábban még szükséges volt.
Tolsztoj részletesen ábrázolja
a vonatkupé belsejét, nyilván
tudta, kevesen utazhattak.
Thomas Mann hosszasan elidôz a mûtô ábrázolásánál, az
akkori olvasók többségének
fogalma se lehetett arról,
hogy az milyen. Mint az a szövegekbôl kitûnik, örökkön-örökké a különbözô párbeszédtechnikák elônyeivel és hátrányaival bíbelôdtem, és mindig
másféle megoldásokat kerestem. Néha találtam. Ezeket
békén hagytam, noha meglepôek lehetnek így, egymás
után. Talán érdekesek is, fôleg
azoknak, akik szeretnék kipróbálni magukat a szépirodalom
csataterén.
– Mennyiben folytatása, második
„kötete” ez a négy kisregényt
tartalmazó könyv a tavaly megjelent Énekek évada címûnek?
– Határozottan. Úgy is tekintem, hogy ez egy kétkötetes
egység, az összes kisregényem. Nem véletlen, hogy az
elsô egy elôszóval indul,
a második
pedig utózöngének
nevezett
utószóval
zárul. Szer i n t e m
egyébként
a
kisregény nem
abban különbözik a
nagytól,
hogy rövidebb. A kisregény emberközelibb ábrázolásmódokkal él. És persze általában kevesebb a szereplôje.
Afféle átmenet a hosszú elbe-

szélés és a regény között.
Meglehet, hogy az olvasóknak
egyre kevésbé lesz idejük a
vastag könyvekre, s az íróknak
pedig türelmük a megírásukra. Én ebben kivételnek érzem
magam. Most fejeztem be egy
igazán vastag regényt, a címe:
Hattyúk dala. Kétezer év története. Októberre tervezzük a
megjelenést. Addig még átírom néhányszor.
– Egyfajta saját hagyományt visz
tovább a dalszövegbôl adott
címmel? Az álmokkal teli kötethez nyilván tucatnyi címötlet közül választotta ki a kisregények
keletkezési idejénél korábban,
Jávor Pál elôadásában népszerûvé vált sláger részletét: Álmaimban valahol.
– Voltaképp mind a négy kapcsolatos az álmokkal. A Hanyatt-homlok
kifejezetten
húsz álom taglalása. A Szenvedélyes emberek a puha szocializmusbéli értelmiségiek vágyálmairól szól. A Borgisz: rémálom. A Jaj pedig az elvesztett
nagycsalád és rokonság megálmodása. Sokáig vacakoltam,
milyen sorrendben kerüljenek
egymás után. A megírás dátuma szerint valahogyan nem
hatottak jól egymásra. Remélem, sikerült megtalálnom a jó
megoldást.
M. Zs.
Fotó: Szabó J. Judit
ÁPRILIS 23.
OSZTOVITS
LEVENTE
TEREM
16.00–17.00
Álmaimban valahol. Beszélgetés
Vámos Miklós új
könyvérôl és az
álmokról
Résztvevôk:
a szerzô és Nógrádi Csilla klinikai
szakpszichológus

könyvrôl
Vámos Miklós
ÁLMAIMBAN VALAHOL
Európa Kiadó, 3990 Ft
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„Giliszta a betonágyban”
Beszélgetés Turczi Istvánnal
Turczi István igen sokoldalú ember: költô, író, mûfordító, szerkesztô, mûvelôdésszervezô, irodalomtudós, mûsorvezetô. A Parnasszus címû folyóirat és kiadó alapító fôszerkesztôje. 2005
óta négyszer választották újra, a Magyar Írószövetség költôi szakosztályának elnöke, és két éve a Magyar PEN Club
fôtitkára is. József Attila- (2006), Babérkoszorú-(2010)és Prima Primissima-díjas (2014). A nagytekintélyû norvég Bjornson Akadémia a költészet világnapján az
„Irodalom és Kifejezés szabadságáért” a magyarok
közül elsôként ôt választotta tagjává. Már eddig
tizenöt nyelvre fordították a verseit, önálló könyvei jelentek meg a világ legkülönbözôbb tájain
Tajvantól Izraelig, Norvégiától az USÁ-ig.

– Ön olyan ember, aki éberen figyel a világ rezdüléseire, és késlekedés
nélkül rezonál rájuk. Annak ellenére, hogy eddigi munkásságát is sokszínû lírai beszéd- és magatartásminta jellemezte, ez a kötet mégis képes
meglepni az olvasót a hangvételével. Felrázóan indulatos, gondolatébresztô írások. Milyen jelenségre, folyamatra adott választ a jelen „kötet”?
– Ez a könyv olyan, mint a világunk. Szorongással, feszültségekkel és
kérdôjelekkel teli. Szellemi embernek lenni ma szélsôségesen nehéz és
elég reménytelen. Mintha giliszta lennél a betonágyban. Mégis át kell
fúrnod magad valahogy. Fúrod, fúrod, aztán vagy kiderül, hol lyukadtál ki, vagy nem. Ugyanakkor benne van a könyvben az a két alapgondolat, ami eddigi pályámat és felfogásomat a mûvészetrôl mindig is
jellemezte, hogy ti. minden gond, baj, személyes vagy közösségi kudarcok ellenére is hiszek az egészséges erôk játékában. Hiszek a mindennapi betevô villongásokon, vélt és valós sérelmeken túllépni képes
ember, a homo viator mániás indulatában. Mert az igazság az egyetlen, ami megéri, hogy hiába keressük. Ez az én túlélôcsomagom. A
másik dolog: meggyôzôdésem, hogy a költészet nincs egyedül. Velünk vannak a költôelôdök, akikkel folytonos párbeszédben vagyunk.
És akik utánunk jönnek, azok is várnak ránk, valahol a sarkon túl egy
kávéház homályában, vagy egy dolgozószoba csendjében. Jó hinni,
hogy ez így van, és még egy darabig így is marad.
– A cím roppant plasztikus. Mióta készül, rendezôdik önben ez a kötetnyi anyag?
– Az írói mûhely ilyen üst: mindig készül, fortyog benne valami. Azt
szoktam mondani, hogy én akkor is írok, amikor éppen nem írok semmit. Tényleg úgy van, hogy a láthatónál erôsebb a láthatatlan illeszkedés. Amikor papírfecnik, telefonba írt kusza félsorok, a napjaimon és
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éjszakáimon áthullámzó emlékfoszlányok, valamint a nagy ihletô, a
határidô, egyszerre mozgásba lendít valamit, aminek a végpontján ott
lesz egy vers, egy dalszöveg, egy könyvkézirat. És amikor készen van,
az soha nem egy végpont, hanem valami másnak a kezdete. Az üst
fortyog tovább. „Menekvés nincs. Legfeljebb gyôzni lehet”, ahogy
Petri György mondja a könyvem mottójául választott idézetben.
– Szinte mindent elért már, amit a pályája során lehetett, mégis szüntelen alkot, hajtja valami belsô erô, a vers mindmáig a legelemibb mûfaj számára. „A vers legyen Veled!” – szokta mondani. Írói-költôi, mûfordítói, szerkesztôi és nem utolsósorban irodalomszervezôi szemmel,
hogy érzi, a mai kor emberének mit jelentenek/jelenthetnek a versek?
– A vers olyan légzônyílás, amelyen át friss oxigén jut az emberek tüdejébe. Azt is mondhatnám, hogy a költészet egyfajta zöldövezet a
rohanó világ betonrengetegében. Nem sikk ma verset olvasni. Egyáltalán, nem sikk ma könyvet olvasni sem. Régebben a mûvelt emberre
azt mondták, „olvasott ember”. Manapság sokkal több az értelmiségi, mint a mûvelt ember, és ez szomorú. Pedig terápiás céllal is érdemes olvasni. Az elmélyülés, a stresszmentes szellemi kikapcsolódás, a
rohanó idô értelmes lassítása növeli az empátiát, az érzelmi intelligenciát, a körülöttünk zajló világ történéseinek megértését és befogadását. És még valami: a költészet, az irodalom erôsíti az új értékekre való nyitottságunkat, az ízléstoleranciát. Sokan erre vagy arra a költôre,
erre vagy arra a típusú irodalomra esküsznek, holott nem ilyen vagy
olyan költészetre, ilyen vagy olyan irodalomra van szüksége egy
egészséges társadalomnak, hanem A költészetre, AZ irodalomra.
– Egy korábbi beszélgetésünk során említette, hogy az ember pályáján vannak különbözô grádicsok és korszakok, mint Picassónak, ön-

|interjú|
A
nek is voltak kék, lila, fekete korszakai. A mostani idôszakot milyen
színnel jellemezné?
– Csak remélni tudom, hogy a kritikusok ezt a könyvemet nem „lila
korszakként” aposztrofálják. Ha valami hiányzik ezekbôl a versekbôl, hát az a távolba tekintô merengés, a befelé forduló széplélek
köldöknézô álmodozása. Füst Milán kifejezésével élve inkább „a lélek indulatmenetei” ezek a versek. Kromatikus skálán a narancs és
a vörös folyik össze bennük a grafit színével.
– Für Emillel hogy találtak egymásra? Hogyan képzeljük el a közös
munkájukat? Átbeszélték együtt, mit hogyan képzel el, vagy teljesen
szabad kezet kapott?
– Für Emil egy kiváló, zseniális képzômûvész. 44 éves. Itthon kevesen ismerik, mert Jeruzsálemben élt, most Londonban. 1998 óta vannak önálló kiállításai a Duna Galériától Hágáig, a washingtoni Magyar Követségtôl Frankfurtig. A Zsidó Kultúra Európai Szervezete kreatív nagydíjasa, festôként, grafikusként egyaránt nagyon keresett alkotó. Anyagokat
gyûjtögettem a Parnasszus folyóirat 20 éves ünnepi kiadványába, és ennek kapcsán találkoztunk elôször személyesen. Átadtam neki egy csokorra való verset, ezekre kezdett el új mûveket készíteni. Így indult ez a
társasági könyv, két alkotó szakmai párbeszéde a világról és önmagukról – a saját formanyelvükön. Átmeneti gyötrelmeken mentünk keresztül mindketten, amíg össze nem állt közös kötetünk szerkezete és hangulati világa. Nélküle ez a könyv olyan lenne, mint Quasimodo púp nélkül: tudunk róla, szeretjük, becsüljük, de mégsem olyan extra. Az ô mûvészete és szarkasztikus világlátása a kötet hozzáadott értéke.
– „Begyûrûzik a lét perisztaltikája” – ez az izgalmas szófordulat két
helyen is olvasható. Mit jelent ez önnek a kultúráért felelôsséget érzô alkotóként és magánemberként? Mi a lét látlelete?
– Köszönetem a ‘szoros olvasásért’, igen, valóan kétszer szerepel ez az
összetétel, nem is véletlenül. Azt látom, hogy a ma embere nem hitet
vagy szeretetet kap, hanem információt. Öntik ránk a szennyet és a
fényt, a hasznost és a haszontalant, a hírt és az álhíreket, s közben a másik ember iránti ôszinte igény szép lassan, vagy nem is olyan lassan a napi érdekek szintjére süllyed. A ma embere egyre kevesebb gondolatot
veszteget olyasmire, ami túlmegy pillanatnyi szükségletein. Ezért nem
olvasnak az emberek, és ezért tanulnak olyan dolgokat, amelyek azonnal megtérülnek, könnyen valorizálhatók. Napjaink világnézete az egyéni túlélés. A modern lét bizonytalanságaiból való szabadulás módja pedig az önmegvalósítás. Mégpedig bármi áron. Mindenki meg akarja
mutatni önmagát. A siker látszata a legnagyobb siker. Amióta létezésünk a számítógépes kommunikációs technológiák révén nyilvánossá
lett, a nyilvánosság kodifikálja, hogy kik is vagyunk, és mennyit érünk.
Ez fokozza a mások tetszésétôl való, nem ritkán beteges függôséget.
Lassan mindannyian a nárcizmus üldözötteivé válunk.
Illényi Mária
ÁPRILIS 24.
HESS ANDRÁS TEREM
16.00–17.00
Turczi István A fázisrajzoló átmeneti
gyötrelmei címû verseskötetének
bemutatója. Résztvevôk: a szerzô és
Für Emil. Moderátorok: Karafiáth
Orsolya és Péterfy Gergely
Közremûködik: Lutter Imre

könyvrôl
Turczi István:
A FÁZISRAJZOLÓ ÁTMENETI GYÖTRELMEI
Scolar Kiadó, 112 oldal, 2750 Ft
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Nap Kiadó

a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
Falusi Márton:
MÛTÜCSÖK OPÁL MEZÔKÖN
Esszék. Magyar esszék sorozat
304 oldal, 3150 Ft
Falusi különös fénytörésben látja és láttatja irodalmi
hagyományainkat: kivételes tárgyismerettel, elméleti felkészültséggel illeszti ôket a világirodalom nagy folyamataiba. Arra tesz meggyôzô kísérletet, hogy bebizonyítsa: a posztmodern esztétikák sokkal elfogadóbbak,
mint akik azokra hivatkozva irodalom helyett irodalompolitikát mûvelnek. Új kötete figyelemre méltó, fontos
lépés a magyar irodalmi modernizáció folyamatában.

Németh László:
KÉT KULTÚRA KÖZÖTT
Mûvelôdéspolitikai írások 2. kötet
Válogatta és gondozta Monostori Imre
Magyar esszék sorozat
224 oldal, 2415 Ft
Németh László küldetéstudata, tapasztalata, irodalmi
tudása, szépírói képességei, társadalmi ismeretei
összegzéseként születtek meg a magyar közmûvelôdésrôl szóló tanulmányai. Ezek az írások sokszor fájdalmasan idôszerûek ma is.
A 2015-ben megjelent elsô kötet után most a második,
záró kötetet vehetjük kézbe, mely az oktatásügyrôl
szóló tanulmányait adja közre. Iskolaügyünk minden
szereplôjének ajánljuk!

Tánczos Vilmos:
CSÍKSOMLYÓ A NÉPI VALLÁSOSSÁGBAN
150 képpel, két behajtogatott térképpel,
284 oldal, 3885 Ft
Csíksomlyó hagyományosan a katolikus székelyek és
a moldvai csángók búcsújáróhelye volt, de 1990 után
a világ teljes magyarságának zarándokhelyévé lett –
felekezeti hovatartozástól függetlenül. Tánczos Vilmos,
a kolozsvári egyetem tanára évtizedek óta foglalkozik
a témával, ebben a lenyûgözôen gazdag kötetben
legújabb kutatásait adja közre, nagyon sok fotóval
illusztrálva.

Vasy Géza:
AZ IRODALOM: NÉLKÜLÖZHETETLEN
Esszék, tanulmányok. Magyar esszék sorozat
328 oldal, 3500 Ft
Népiesség az ezredfordulón – a falu átalakulása az
irodalomban – a hatvanas évek irodalompolitikája – az
irodalmi értékrend változásai: csak néhány téma Vasy
Géza új könyvének elsô felébôl. Több írásban elemzi
Illyés Gyula életmûvét, majd rövid áttekintéseket kínál,
a többi között Ágh István, Marsall László, Sánta Ferenc,
Utassy József életútjáról. A röviden is sokat mondó írások bizonyítják: van élet a posztmodernen túl…

www.napkiado.hu

A NAP KIADÓ ÉS A
MAGYAR SZEMLE SZERZÔI
DEDIKÁLNAK A NAP KIADÓ
K4-ES STANDJÁN,
A BUDAPESTI NEMZETKÖZI
KÖNYVFESZTIVÁLON
2016. 04. 22. péntek
M. Szebeni Géza
Sárosi Bálint
Falusi Márton
Gróh Gáspár
Vasy Géza

13–14
15–16
17–18
17–18
17–18

2016. 04. 23. szombat
Dallos Szilvia
10–11
Kodolányi Gyula
11–13
Szekér Nóra
12–13
Gróh Gáspár
12–13
Udvaros Béla
14–15
Falusi Márton
15–16
Szörényi László
16–17
Horváth Béla
17–18
2016. 04. 24. vasárnap
Csuday Csaba
11–12
Udvaros Béla
13–14
Sárközy Péter
14–15
Vasy Géza
15–16
Tóth Klári
15–16
Tóth Erzsébet
15–16
Dallos Szilvia
16–17

|könyvrôl|
Egy híres barátság története
„Ezek a legbecsesebb órák – amikor egy
fárasztó nap után négyen-öten összegyûlünk kedvenc fogadónkban; papucsba
bújunk, lábunkat a ragyogó nap felé
nyújtjuk, italunk könyöktávolságra; beszélgetünk, s az egész világ, meg ami
azon túl van, megnyílik elôttünk. […]Az
élettôl – a földi élettôl – ennél szebb
ajándékot nem kaphatunk. Megérdemeltük egyáltalán?” – vallja a 20. század
egyik legnagyobb keresztény gondolkodója, C. S. Lewis baráti és írói körérôl, az Inklingsrôl. A társaság tagjai közül Lewist különösen is szoros, közel negyven éven át tartó
barátság fûzte írótársához, J. R. R. Tolkienhoz. Az Oxfordi Egyetem
két fiatal oktatóját a középkori irodalom és az észak-európai mitológia szeretete hozta össze, késôbb pedig mindketten a fantasy
mûfajának sikeres képviselôjévé váltak. A kezdetben ateista Lewis
megtérésében nagy szerepet játszottak a Tolkiennal folytatott beszélgetések, míg Lewis baráti és szakmai támogatása nélkül sosem
született volna meg az évszázad fantasy-trilógiája, A Gyûrûk Ura.
Colin Duriez alapos kutatómunkán nyugvó, mégis olvasmányos
könyve a két író barátságának elbeszélésével kíséri végig intellektuális és hitbeli fejlôdésüket, illetve személyes sorsuk alakulását.
Colin Duriez:
TOLKIEN ÉS C. S. LEWIS
Egy híres barátság története
Harmat Kiadó, 280 oldal, 3500 Ft

Az amerikai nép
története
Paul Johnson egy újabb impozáns
és olvasmányos munkával kedveskedik a magyar olvasóközönségnek. Az amerikai nép története az
Egyesült Államok történetének letehetetlen és izgalmas elbeszélése
– egyben enciklopédikus kézikönyve is – a kezdetektôl egészen Bill
Clintonig. Minden benne van,
amit tudni érdemes, sok meglepô
és váratlan összefüggés, tény is az
olvasók elé tárul, mindig olvasmányosan és nagyon egyedien tálalva, sohasem iskolásan. Külön erôssége a könyvnek a fô személyiségek
plasztikus jellemrajza. Ha tudni akarjuk, kik is azok a puritánok, hogyan
zajlott a vadnyugat meghódítása, hogyan alakult ki a sajátos amerikai
politikai berendezkedés, miért is tört ki a polgárháború, mit és miért
csinált az Egyesült Államok a két világháborúban, mi is volt az a New
Deal – csak el kell olvasni a megfelelô részeket. De még jobb egyben
olvasni a könyvet, mint egy nagy regényt. Most, hogy az Egyesült Államok nagy korszaka lezárulóban van a világtörténelemben, még nagyobb hangsúlyt kapnak az átfogó összefüggések, amelyek érzékletes
felrajzolása Paul Johnson elbeszélésmódjának nagy erôssége.
Paul Johnson:
AZ AMERIKAI NÉP TÖRTÉNETE
Akadémiai Kiadó, 1052 oldal, 5900 Ft

|12|www.könyvhét.hu|

Kristina Ohlsson
Mio blues
A Lotus blues folytatása!
Hová tûnt Mio, a sorozatgyilkosnak tartott Sara Texas
négyéves kisfia? – ennek kiderítése égetôen fontos Martin
Benner számára, hiszen a saját gyermeke biztonsága függ
a sikertôl. Ám az ambiciózus
ügyvédnek egyéb gondja is
akad: valaki a nyakába akar
varrni egy gyilkosságot. A
férfit napról napra jobban hatalmába keríti az üldözési mánia, lassan mindentôl és mindenkitôl tart. A dolgok rettentôen rossz irányba
haladnak, s neki fel kell tennie a kérdést: vajon képes lesz Miót is, és a
saját bôrét is megmenteni, vagy választania kell a kettô között…
Animus Kiadó, 3690 Ft

Tóth Róbert, Tukacs Tamás
Angol–magyar szókincsbôvítô
szinonimaszótár
Az Angol–magyar szókincsbôvítô szinonimaszótár a leggyakoribb angol szavak rokon értelmû megfelelôit sorolja fel angolul és magyarul.
Az angol nyelv gazdag szókincsébôl gyakran
még a nyelvet jól ismerôknek sem könnyû kiválasztani az adott helyzetben a legmegfelelôbb szót, kifejezést. Ebben segíti a magyar
anyanyelvû beszélôt a szótár, különösen azzal, hogy a címszóhoz tartozó angol szinonimák magyar megfelelôit is mindig megadja.
Az Angol–magyar szókincsbôvítô szinonimaszótárt ajánljuk mindazoknak, akik az angolt, korunk elsô számú világnyelvét magas szinten kívánják elsajátítani.
2750 angol szó 10 500 szinonimája magyar megfelelôkkel
Tinta Kiadó, 286 oldal, 2490 Ft

Legyél az ujjfoci mestere!
Ha az idôjárás nem teszi lehetôvé, hogy a gyerekek kint játszanak az udvaron, akár a szobában
is sportolhatnak: erre kínál remek lehetôséget az
ujjfoci, amely igazi ügyességi játék. A Napraforgó Könyvkiadó Ujjfoci címû könyve lépésrôl lépésre végigvezeti az olvasót az elôkészületeken,
majd a játék szabályain, bemutatja a legfontosabb mozdulatokat, cseleket, és olyan trükkökre is megtanít,
amelyek segítségével a játékosok gyôzelemre vezethetik a bábujukat. És
a legjobb, hogy ehhez a sporthoz a játékosok ujjain kívül szinte semmi
másra nincs szükség, vagy amire mégis – ujjakra való cipôkre, apró labdákra vagy bójákra – azt a könyvhöz mellékelve megtalálhatják. Így akár
a foci EB-n látott cseleket rögtön ki is lehet próbálni a nappaliban úgy,
hogy minden épségben marad… Indulhat a meccs?
UJJFOCI
Napraforgó Kiadó, 24 oldal, 3490 Ft

|interjú|

Újabb, fontos dologra mutat az iránytû
Beszélgetés Simkó Annával
Simkó Anna gyerekpszichológussal abból az alkalomból beszélgettünk, hogy
a Móra Családi Iránytû sorozatban
megjelent Kakapara. Nagy dolog? Kis
dolog? Te hogyan gondolod? címû kötete. Ebben a könyvben a széklet
visszatartása és elengedése körüli nehézségeket tárgyalja a szerzô. Bizonyos
szempontból elôzménye a Móra Könyvkiadó öt évvel ezelôtt kiadott Hurrá, bilizek! címû kiadványa, amely elsôsorban gyerekeknek szól. A szerzônek egy
ötperces kérdôíve egy ideje fent van a
neten: már jó néhány óvónô kitöltötte,
mert tudják, ez fontos téma.
– Szôllôsi Edit említett képeskönyve mellett
más kiadónál is jelentek meg ilyen témájú
gyerekkönyvek: Bilikönyv, Kakikönyv, A Bili
tudománya… és a Mese a vakondról, aki
tudni akarta, hogy ki csinált a fejére. Engem
egészen megdöbbentett, el is keserített, milyen elítélô, elutasító kommentek jelentek
meg a neten e kiadványokkal kapcsolatban.
Ennyire tabusított a téma?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekkel az ô szintjén nyíltan lehessen beszélni a
kényes témákról is. Akár a kakilási nehézségrôl, akár például az elmúlásról, halálról
legyen szó. A kakilási nehézség abból a
szempontból speciális, hogy azoknál a gyerekeknél, akiknek ilyen problémájuk van,
sok esetben ez állandó téma a szûk családban, kifelé viszont szégyellendô tabu. Otthon figyelik, és szóvá teszik, mikor kakilt a
gyerek, mikor nem, s mivel az étrenddel is
összefüggésben van, erre is kihat. Adják a
rost-tablettát, a zöldséget, amit a gyerek
visszautasít, mert nem szereti. A felmérésem eredményeibôl is látszik, hogy sokszor
nem osztják meg az óvónôvel ezt a nehézséget, pedig fontos lenne tudnia, hiszen a
gyerek gyakran napi 8-9 órát tölt vele. A
székletvisszatartási probléma a gyerekeknél
sokszor autonómia-kérdés is: ki a fônök? Én
vagyok-e a fônök a saját testem fölött? A
témában készült nagyszámú könyv megerôsít engem abban, hogy ez egy olyan téma,
amivel foglalkozni kell, de az elôbb említett
autonómia-kérdés miatt, nem mindegy, hogyan állunk hozzá. Az autonómia tiszteletben tartására külön fejezetet szánok a
könyvemben, hiszen a könyv önmagában
nem segítség, például ha erôltetjük, akár az
ellenkezô hatást érjük el vele.

– A felsorolt mûvek alapvetôen gyerekkönyvek, persze a szülônek együtt kell nézegetnie
a képeket a gyerekkel, és ugye, ô olvassa fel
a szöveget, 3–5 éves gyerekek esetében. Az
Ön könyve felnôtteknek szól. Pontosabban az
elsô fejezetnél ott áll, hogy „Szülôknek”, a
másodiknál már az, hogy „Együtt” és a harmadik segítô meséket tartalmaz. De ezen belül tovább tagolódik az anyag: a fôszövegbôl
kiemelt „információkat” és „tippeket”, továbbá „fontos figyelmeztetéseket” tartalmaz.
– Három éve dédelgettem ezt a könyvet. A
téma megvolt, nagyjából a felépítése is. Az
Integratív Gyermekterápiás Egyesületben,
Kígyós Évánál tanultam gyermekhipnózist.
Tulajdonképpen a terápiának az íve megegyezik a könyvem felépítésével. Beszélek a
szülôvel, aztán a gyerekkel, végül szimbolikus mesékkel segítem a fejlôdést.
– Ön találta meg a kiadót, vagy a kiadó kereste meg Önt?
– Én találtam meg a kiadót, de úgy, hogy
Dian Viktória fôszerkesztôvel a Lélekdoki
sorozat kapcsán volt kapcsolatom, hiszen a
Heim Pál Gyermekkórház Mentálhigiénés Ambulanciáján a teameken
együtt dolgoztunk rajta. Aztán elküldtem neki egy anyagot, mert azt
látom, hogy ez rendkívül gyakori
probléma, és gyakran csak nagyon
késôn – sok beöntést és megpróbáltatást követôen – jutnak el szakemberhez ezek a gyerekek.
– Említette, hogy gyermekkórházban
dolgozik. Ott mi a feladata?
– Ambuláns betegeket látunk el 0–18 éves
korig, a legkülönbözôbb lelki eredetû problémákkal, viselkedészavarokkal. Székletvisszatartásos gyerekek kezelése a sebészeten is történik. Ez a baj ugyanis komoly

egészségügyi gondot is okozhat. A páciens
végbelének az utolsó szakasza kitágulhat,
ez egy ördögi kör, hiszen ezáltal hajlamosabbá válik a székletvisszatartásra is. Amikor meghallották, hogy van az ambulancián
valaki, akit különösen érdekel a téma, elkezdték hozzám küldeni ezeket az eseteket.
Volt olyan páciensem, aki hétévesen még
pelenkába kakilt, volt akinél már mûtét is
történt az ügyben, de volt, akinél a kivezetés is szóba került, a heti rendszerességû
beöntésekrôl nem is beszélve.
– Mi az az életkor, amikorra a gyerek szobatisztává válik?
– Három éves kor. Az óvodakezdés idôszaka.
Az utóbbi idôben kitolódott kicsit, de tapasztalatom szerint hároméves korig a gyerekek
többsége képes elsajátítani a wc használatát.
Bár az óvodában nincs olyan kitétel, hogy
csak szobatiszta gyerekeket vehetnek föl,
azonban ott nincsenek felkészülve a gyerekek tisztába tevésére, már megbélyegzéssel
indulhat, ha valaki bepisil, bekakil. A csoporttársak óhatatlanul észreveszik, csúfolódni
kezdenek, ami az ilyen gyerekek önértékelését rombolhatja. Az óvodakezdés egy nagy
változás a gyermek életében, ami elô is hozhatja a székletvisszatartást, de amint az a felmérésemre adott válaszokból is kiderült, sokszor épp ez oldja meg a gyerek problémáját,
hogy már merjen az otthonán kívül is, vagy a
pelenka helyett a wc-be kakilni.
Csokonai Attila
ÁPRILIS 23.
MÁRAI SÁNDOR TEREM
15.00–16.00
Kakapara relaxációs mesékkel
Simkó Anna Kakapara címû kötetének
bemutatója
Résztvevôk: Simkó
Anna szerzô, a Heim
Pál Kórház pszichológusa, valamint dr. Kígyós Éva pszichológus
és Dávid Ádám, a sorozat szerkesztôje

könyvrôl
Simkó Anna: KAKAPARA
Nagy dolog? Kis dolog? Te hogyan gondolod?

Móra Családi Iránytû sorozat
48 oldal, bolti ár: 2499 Ft
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Mesebeli és valódi kalandok
Legkevesebb három a jó
Shreket, az ogrét és Pot, a Kung Fu Pandát filmekbôl illetve tv-sorozatból ismerhettük eddig. Steven Spielberg alapította harmadmagával a DreamWorks céget, amely az ogre történetét bemutató egész estés animációs filmjét
2001-ben mutatta be. Ehhez a három részessé bôvült filmhez is világsztárok adták a hangjukat (Eddie Murphy,
Cameron Diaz, Antonio Banderas, stb.),
mint ahogy a 2008
óta játszott Kung Fu
Pandához
(Dustin
Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan). A
Napraforgó Kiadó új
projektje mesekönyvekkel indul (további
részletek majd a Könyvhét
online-on): a Könyvfesztiválra jelentették meg a Kung
Fu panda 3. Eljött a pandák ideje! c. kiadványukat,
amely – ahogy a borítón olvasható – a film alapján készült. Po, Shifu mester és az
Ôrjöngô Ötös (Tigris, Sáska,
Majom, Daru és Vipera) kalandjait ugyanolyan
különösen vonzó külsejû könyvbôl ismerhetik
meg a kis olvasók, mint Shrek, Fiona hercegnô, Szamár stb.) fordulatos meséjét.
Karen Saunders Suzy P. nem változik c.
regénye méltó folytatása az írónô korábbi,
sikeres köteteinek, az Én, Suzy P.-nek és a
Suzy P. és a felesleges harmadik-nak, ami
azt jelenti, hogy újabb izgalmas és szórakoztató kötetet vehetnek kézbe a (kis)kamasz
olvasók. A mû, mondanom sem kell, talán
még annál is kínosabb jelenettel indul, mint
amilyen az volt, amikor Suzy elcsúszott, és
véletlenül lerántotta Ryan Henderson sortját
a focimeccs kellôs közepén. De ennek most
ô a „szenvedô alanya”. Az új kötet cselekménye két szálon fut: a suliban Suzyék ötletét tartják a legjobbnak, amikor arról van
szó, milyen legyen a váratlanul
nyugdíjba menô Cooper tanárnô búcsúpartija. Suzy „lazán” beígéri a Drifting együttes fellépését… Otthon a népes család az apa 45. születésnapjának megünneplésére készül titokban. Meglepetésbuli
lesz, mert Suzy apja egy valamit nagyon nem szeret: a felhajtást a szülinapja alkalmából. (Fordította Pataki Andrea.)
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Szandra, Hamish és az
Örök Gyermek
Balázsy Panna újabb kötetében, a Csillagfényben Szandra felidézi a környezetvédelmi versenyen nyert eplényi sítúrát, ahol a slalomverseny izgalmait
kellett átélnie, s ahol hullócsillagot láttak. A jelenbe visszatérve:
megtudjuk, hogy részt vesz
egy szereplôválogatáson, amit
meg is nyer. Egy kisjátékfilmben egy
kilencéves lányt kell alakítania, akinek
kiveszik a manduláját. A stáb az ô lakásukban is forgat, aztán eljutnak
egy valódi kórházba is, ahol Szandra
megismerkedik egy beteg fiúval.
Egy ismeretlen, távoli iskolában is
dolgozik a film készítôivel, akikkel
összebarátkozik. Anyja aggódik a
sok iskolai hiányzás miatt, apja viszont azt súgja oda neki. „Remélem, megnyered az Oscar-díjat!”
Aztán eljön a premier ideje, és
még utána is történik valami váratlan dolog Szandrával… A szerzô a tôle megszokott természetes
stílusban, érzékenyen és vidámságot csempészve a komoly dolgok közé, folytatja ebben a Rippl Renáta illusztrálta kötetben a szimpatikus fôhôse által elmesélt történetek bonyolítását.
Danny Wallace Hamish és a RémDermesztôk c. kötete Anglia negyedik legunalmasabb városában játszódik. Ezt a jelzôt
azonban csak részben tarthatjuk igaznak,
egy idô után rájövünk ironikus
voltára, ugyanis amikor megismerkedünk Hamish-sel, a Zimankó suli negyedikes diákjával, nemcsak a srác, hanem
mi, az olvasók is nagyon különös dolgoknak leszünk a részesei. Úgy néz ki, a város
visszaadhatja az NLV oklevelét. Ahol megáll az Idô, és
Hamish látja, hogyan
jelennek
meg óriási, gonosz szörnyek, ott az unalom
helyét átveszi a különös, a rejtélyes. A Borzadályok elrabolják, és
gonosszá változtatva visszaküldik a felnôtteket, hogy a világ
olyan borzasztó hely legyen,
amiben már nem is érdemes élni.
Izgalmas kérdés: hogyan akadályozza meg egy tízéves fiú a mar-

cona szörnyhordát, hogy
végigfosztogassa Anglia
negyedik legunalmasabb
városát?
Szerencsére
akadnak társai, egy kék
tincsû lány, Alice, és még
4 „szünetjáró” fiú személyében, akik ugyanúgy
mozognak (amikor megdermed körülöttük a világ, a „Szünetek”-ben),
mint a fiú. Az ötletes regény humorban is gazdag. (Illusztrálta Jamie
Littler. Fordította Halmai Gergely.)
A francia Robert Munsch Örökké szeretlek
c. ritmikus prózája már 15 millió példányban
jutott el az olvasókhoz. A szerzô nagy leleménye éppen a történet egyszerûségében rejlik,
tudniillik az anyai szeretetet és az élet körforgását ábrázolja
meghatóan, magával ragadóan.
Szabó T. Anna fordításában tökéletesen érvényesül a
szerzô szándéka.
Megyeri Annamária illusztrációiban
sincs szemernyi
sziruposság, rajzai
egyszerûek, mégis
nagyszerûen szemléltetik a vers örökérvényû
mondandóját. Maga a történet az anya és a
kisbaba meghitt viszonyának ábrázolásával
kezdôdik. S úgy folytatódik, ahogy egy emberi élet halad tovább: a csecsemôbôl kisgyerek
lesz, majd kamasz, felnôtt, akinek ugyanúgy
lesz egy csöppnyi gyermeke, aki
nô-növöget. Miközben az ôt felnevelô anya természetesen megöregszik, és segítségre, mindenekelôtt azonban szeretetre van szüksége. Egy anyának a gyermeke valahogy mindig gyerek marad, akinek újra és újra eldúdolhatja azt a
négy sort, ami refrénszerûen ismétlôdik a könyvben: „Örökké
szeretlek,/ örökre ölellek,/ ameddig csak élek,/ a babám leszel.”
Cs. A.
Balázsy Panna: Csillagfény. Manó Könyvek,
96 old., 1690 Ft; Kung Fu panda 3. Napraforgó K.,
24 old., 1990 Ft; Munsch, Robert: Örökké szeretlek.
Manó Könyvek, 32 old., 2490 Ft; Saunders, Karen:
Suzy P. nem változik. Napraforgó K., 360 old.,
2490 Ft; Shrek. Napraforgó K., 24 old., 1990 Ft;
Wallace, Danny: Hamish és a RémDermesztôk.
Manó Könyvek, 328 old., 2990 Ft
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Jó, de elolvasva még jobb
Julek is, Cézár is iskolába indul. Csakhogy
egyikôjük gyerek, másikójuk kutya: törzskönyvezett golden retriver. Julek joystick-kal irányítható, elektromos, szuper jó kerekesszékkel
közlekedik. Julek harmadikos, és iskolás, mint
minden kortársa.
Cézi viszont éppenséggel speciális kiképzést kap,
hogy ha majd levizsgázott, segítségére tudjon lenni kis gazdájának.
Ivona Březinová
magával ragadóan szép könyve,
az Add a mancsod!
emberi
közvetlenségével
hat, de néha, közbevetôleg, közli Cézár megfigyeléseit, érzéseit, élményeit is. Alfát vakvezetônek képezik ki.
De Cézi társai között van olyan is, akibôl mentôkutya lesz. S hogy a kutyaiskola könnyebb
lenne, mint a gyerekeké? Hogy itt nem lehet
megbukni? Ne képzeljük! A cseh írónô remek
könyvében, amelyet 6–9 éveseknek ajánl a Kiadó, gyerekek és kiképzendô kutyák kalandjairól mesél érzékenyen és közvetlenül, elsôsorban összetartásról és összetartozásról, barátságról és
szeretetrôl. (A fordítás Balázs
Andrea, az illusztráció Radnóti Blanka munkája.)
A Már tudok olvasni sorozatban megjelent Szerelem
elsô tüsszentésre c. Susie
Morgenstern -mesekönyv
egy, a tündérmesékbôl jól
ismert szituáció elragadó,
ötletes, végsô soron humoros variációját kínálja a 6–9
éves olvasóknak. Filoména
királykisasszony, a trónörökös elsô báljára készül – de rettenetesen meg van fázva.
Tüsszög, krákog, percenként hímzett zsebkendôjébe fújja az orrát, stb. „Filoména érzi
jól, hogy nagyon beteg /…/ amikor reggel
felébred, „Körülötte minden homályos, fátyolos, ködös, kábulatszerû, távoli.” Kinek
van kedve ilyen állapotban egyáltalán emberek közé menni? Pláne vendégeket köszönteni. És táncolni Amúria hercegével, Alfonzzal, aki, meglehet, leánykérôbe jött. És akkor
a hercegkisasszony megpillant egy náthás ifjút, aki félrevonultan egy könyvbe temetkezik… (Fordította Pacskovszky Zsolt. Illusztrálta Rippl Renáta.)

Idén lenne 90 éves Janikovszky Éva, a modern
magyar gyermekirodalom
megteremtôje és világszerte ismert képviselôje.
Ebbôl az alkalomból jelentette meg a Kiadó a Zoli
tortája c. vidám gyerekkönyvét, melyet Kárpáti
Tibor illusztrált. A címben
szereplô fiú meséli el a 10.
születésnapjával kapcsolatos kalandját. Ami kicsit
bonyolult, hívja fel barátai, osztálytársai figyelmét,
de igazából még bonyolultabb volt. Tudniillik, ilyenkor, meg a többi ünnepen mindig
a nagymamája süti meg a tortát, csak most
az történt, hogy a nagyi kapott egy beutalót Hévízre, és elutazott. Úgyhogy Zoli
születésnapi felköszöntését el kellett
halasztani. Csakhogy a szülôk nem
hagyják annyiban a dolgot. Ebbôl támad az ígért bonyodalom, kalamajka,
aminek a részleteit persze nekem nem
szabad elárulnom. Úgyhogy csak annyit
mondok, szórakoztató és mindvégig
igazi gyerekhangon elôadott valódi Janikovszky-történetet élvezhetnek, akik
nemrég töltötték be a 10et, vagy hamarosan be
fogják tölteni.

Kiss Ottó, József Attila-díjas
költô és író újabb nagyszerû,
gyerekeknek szóló verseskötettel jelentkezett, melynek
címe Ne félj, apa! A három
fejezetre tagolt kötet a szerzô
találó kifejezésével: Nagy kislánykönyv. Itt egy kislány szólal meg a saját hangján, amibôl költészet lesz. Hogyan?
Hadd mutassam be egy-két
példával! „Apa mindent megold,/ gyurmából halat csinál,/ dobozból
ruhásszekrényt,/ kirakja az
összes kirakóst,/ visszanöveszti a lufit,/ apa mindent
megold,/ szétjavítja a legót”
– áll az Apa mindent megold
c. versben. Mondanom sem
kell talán, a humor nem hiányzik Kiss Ottó kötetébôl:
„Én jó vagyok,/ azt csinálom,
amit mondasz.// Csak ritkán.” (Jó). Sok kedvencem
van, de megengedem, lehet
válogatni. Talán sokaknál

esélyes A legszebb c. kis remek: „Apa szerint én vagyok/
a legszebb lány a világon.//
Persze, elhiszem neki,/ de
azért tudom, amit tudok:/ láttam, hogy anyát is ölelgeti!” A
sokféle hangulatot, érzelmi
gazdagságot, nyelvi leleményeket és gondolatgazdag
versvilágot nagyszerûen egészítik ki Kismarty-Lechner Zita
ahol kell, egyszerû, ahol kell,
színgazdag vagy éppen fantáziadús képei.
Todó kitálal az óviról – olvashatjuk a fiatal
és több korábbi könyve révén sikeres író, Vig
Balázs új kötetének címében, majd az alcímben ez áll: nem csak óvodásoknak. Mert a
Vidák Zsolt rajzaival illusztrált
mesekönyvet
önállóan a 6–9
évesek fogják
olvasni. A címben szereplô
Todó a Tódor
név
becézô
alakja. Todóról
egyelôre csak
annyit, hogy a
Méhecske csoportba
jár,
amelyet a fiúk Züminek neveznek, mert az –
igaz, ami igaz – tényleg vagányabb. És a Nap
a jele. Az elsô óvodában töltött napon nem
sírt, késôbb egy nagyobb, kötekedô fiúval
kénytelen bunyózni. Megtudjuk tôle, hogy
szerinte Ildi néni sokkal jobban meséli A brémai muzsikusok-at, mint Tilda néni, és Bádogembernek öltözik a farsangi jelmezversenyre. És ezeknél az egyszerû, mindennapi
élményeknél jóval érdekesebb tapasztalatokról is beszámol Tódi. De ezeket nem akarom elôre elárulni, tessék elolvasni ezt a
mesterkéletlen, természetes
hangon (stílusban) elmondott beszámolót.
Csokonai
Březinová, Ivona: Add a mancsod! 64 old., 2499 Ft; Janikovszky Éva: Zoli tortája.
32 old., 1999 Ft; Kiss Ottó: Ne
félj, apa! 80 old., 2699 Ft; Morgenstern, Susie: Szerelem elsô
tüsszentésre. 48 old., 1599 Ft;
Vig Balázs: Todó kitálal az oviról…. 80 old., 2499 Ft
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BALASSI
Juhász Ágnes:
Memóriaôrzô
Útmutató a demenciával
élô betegek gondozásához
2400 Ft

BALASSI
Macskatéka
Tudományosan
a macskafélékrôl
Közreadja Buda Attila
3200 Ft

A szerzô 2007 óta foglalkozik hivatásszerûen a demencia és az Alzheimer-kór
problémáival, a betegek
gondozásával, s tapasztalatai közreadásával szeretne
segítséget nyújtani mindazoknak, akik vele tartanak
a demencia labirintusában
tett barangolásában.

A kötet a macskafélékre vonatkozó tudományos és irodalmi emlékekbôl kínál gazdag válogatást, amelyben a
vidám és extrém történetek
kitûnôen megférnek a korabeli tudományossággal, sok
kuriózumot elevenít fel számos illusztrációval.

KORTÁRS
Jász Attila:
El
(Versek 50-tôl 1-ig)
Kurucz István András rajzaival
88 oldal

SPRINGMED
Gézsi András – Gézsi Andrásné:
Életmódváltók kézikönyve
Útmutató a tartós testsúlycsökkentéshez
SpringMed Életmód Könyvek
sorozat
288 oldal, 2980 Ft

Formátumában és tipográfiájában is kivételes, illusztratív verseskötet jelent meg Jász Attila
költô, esszéíró, szerkesztô (József Attila-díjas) ötvenedik születésnapjára. A hét ciklusba
rendezett, eleven és gazdag
formanyelven megszólaló versek hitelesen közvetítenek az
érzelmek küzdelmérôl, a kudarcról, a szenvedésen túli értékekrôl, a szeretetrôl, az elengedésrôl.
Dedikálás a könyvfesztiválon:
vasárnap 15 óra, K11

Balassi Kiadó
1136 Budapest
Hollán Ernô utca 33.
www.balassikiado.hu
Kortárs Könyvkiadó
1062 Budapest
Bajza u. 18.
www.kortarskiado.hu
SpringMed Kiadó
1113 Budapest
Bartók Béla út 96.
www.springmed.hu
Trivium Kiadó Kft.
1112 Budapest
Menyecske u. 3.
www.triviumkiado.hu

Sohasem késô belevágni egy új,
egészségjavító életformába. Egy
mozgásszegény életmódot folytató, extrém túlsúllyal rendelkezô ember szervezete is képes
megújulni, de ehhez életmódváltásra van szükség! A könyvben számos egészségjavító étrendminta, receptgyûjtemény,
kalóriatáblázat, valamint testgyakorlat szerepel, színes fotókkal illusztrálva.

BALASSI
Bódiné Beliznai Kinga:
A bíbor méltóság,
a sárga árulás
Szimbólumok és rituálék
a jogtörténetben
3800 Ft

KORTÁRS
Benyák Zoltán:
Három Város
A nemzetállamtól a mátrixközösségig (Kecel, Kiskôrös,
Soltvadkert)
(Borozgató Magyarok, 3.)
288 oldal, 3 500 Ft

A szimbólumokat és a rituálékat sem a mindennapi életbôl, sem a jogéletbôl nem
szorította ki teljesen az írásbeliség elterjedése. Kötetünk
a jogi szimbólumok és rituálék történetét, bonyolult
rendszerét járja körül a szakszerûséget az olvasmányossággal párosítva, képekkel
gazdagon illusztrálva.

A „Három Város” (Kecel, Kiskôrös, Soltvadkert) régióról szóló
meditatív könyvnek a bor-közösség viszony a fôszereplôje. A bor
Benyák Zoltán szerint „lakmuszpapír egy közösség életében” – a
bornak az öntudatosodás felé
ható folyamatban, mondja, új és
komoly szerepe lehet. Mélyebb,
érzelmekkel átitatott gondolkodás – vita és változás.
Dedik.: 04.24. 17h, K11 (Szörényi László: Bacchus…-ával).

SPRINGMED
Dr. Falus András –
Melicher Dóra (szerk.):
Sokszínû egészségtudatosság
Értsd! Csináld! Szeresd!
304 oldal, 3980 Ft

SPRINGMED
Dr. Winkler – Gézsi Andrásné
– Dr. Baranyi:
Gasztronómiai világkalauz
Egészségeseknek, lisztérzékenyeknek, cukorbetegeknek és
fogyni vágyóknak
616 oldal, 4900 Ft

A néhai Kopp Mária professzorasszony a tudás közérthetô terjesztését tûzte ki
elsôdleges céljául. Az EDUVITAL Társaság az ô nyomdokain haladva hozta létre ezt a
sokszínû kötetet, melyben
több mint 30 szerzô írja le a
természettudományos ismereteit, elsôsorban orvosi, biológiai, pszichológiai és szociológiai területeken, színesen
és közérthetôen.

A könyv szerzôi 30 ország
gasztrokulturális élményeit, tudnivalóit adják közre. A dietetikus szerzô pedig 300 receptet
gyûjtött össze, mégpedig úgy,
hogy a receptek mellett tanácsokat ad a lisztérzékenyeknek,
cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak – jelezvén azt, hogy
mit módosítsanak a recepten,
mivel mit tudnak helyettesíteni
a helyes étkezés érdekében.

Olvasd el és leesik a TANTUSZ!
A TANTUSZ KÖNYVEK SOROZAT LEGÚJABB TAGJA
A Tantusz Könyvek világszerte sikeresek, mert kezdôknek vagy az adott területen kevés ismerettel rendelkezô olvasónak szólnak egyszerû, közérthetô nyelven.
SÉTÁRA FEL! Egy élvezetes fogyókúra
Ha megszabadulnál néhány kilótól és eleged van a sok sikertelen fogyókúrából, akkor itt egy hosszú távú, kézenfekvô megoldás.
Az egyik legegyszerûbb módszer, amivel nap mint nap elegendô kalória égethetô el: a gyaloglás. Nem kell hozzá drága felszerelés – csak egy cipô –, nem kell megtanulni semmit, olcsó, könnyû, egyszerû és ezért is olyan népszerû.
A könyv részletesen kitér a gyaloglás egészségre gyakorolt
jótékony hatására. Külön részek foglalkoznak a különbözô betegségekkel (szívbetegség, ízületi problémák, cukor-

KORTÁRS
Szigethy Gábor:
Balatonfüred–Csopak
Borospincékben józanul
(Borozgató Magyarok, 2.)
216 oldal, 3500 Ft
A Kárpát-medence borkultúráját
feltérképezô Borozgató Magyarok sorozat 2. kötetében így vall
Szigethy Gábor: „Borokról és a
Balatonról sokat tudó régi írók
feljegyzéseit, írásait, könyveit olvastam – tanultam; papírra vetett mondatokba sûrítem szôlôkben, pincékben, éttermekben, a mosolygó tájon úton-útfélen, hajnalig tartó beszélgetések során gyûjtögetett balatoni
boros élményeim emlékét –
könyvet írok.”
Dedik.: 04.24.12h, K11.

TRIVIUM
Ann Chamberlin:
A szultán lánya
Küzdelem Szulejmán trónjáért
4490 Ft
Szafije, a szultán háremhölgye
címû könyvének szereplôi folytatják harcukat Szulejmán trónjáért. Hürrem fiai közül már csak
Szelim él. Eszmehan, Szelim leánya. Elsô eunuchja Abdullah,
aki annak idején nem tudott ellenállni Szafije varázserejének,
de mára csak egyetlen célja maradt: Eszmehan boldogsága.
Abdullah rájön, hogy Szafije
cselszövései veszélyeztetik úrnôjét. A szerelmes hadim azonban
semmitôl sem riad vissza, hogy
megmentse ôt.

KORTÁRS
Remethey Fülepp Dezsô:
A nagy szenvedély
A dohányzás története
Mühlbeck Károly ill., színes
képmell. Jegyz., kísérôtanulmányok: Csontó Sándor
262 oldal, 3500 Ft
E könyv némi kárpótlást nyújthat napjaink köztörvényileg kiátkozott dohányosainak. 1937-es
megjelenése óta nincs párja hazánkban az emberiség e „bûnös” szenvedélyét taglaló élvezetes kultúrtörténeti munkának.
Remethey nagy szenvedéllyel
védi a dohányt, és ismerteti fogyasztásának történetét és
módjait, a pipázástól, szivarozástól kezdve a tubákoláson, bagózáson át a cigarettázásig.

TRIVIUM
Brian Tracy:
A sikeres üzletkötés mûvészete
2990 Ft
Hogyan keressünk több pénzt a
profi üzletemberek világában?
A siker egyik legfontosabb szabálya a tanulás és önmagunk
fejlesztése. Idôt és energiát
spórolhatunk meg ha a legjobbakról veszünk példát.
A könyv segítségével elsajátíthatjuk a legjobb fogásokat, technikákat, melyek által jó és legjobb
értékesítô válhat belôlünk.
Tanuljunk egy olyan embertôl,
akinek könyvei 42 nyelven 60
országban jelentek meg.
Keressen a Könyvfesztiválon,
a B54 standon

betegség, depresszió
stb.) küzdôk számára
alkalmas, valamint a
terhesség alatti és a
szülés utáni – babával és anélkül való –
gyaloglóprogramokkal. Könnyen követhetô, érthetô és
azonnal alkalmazható edzésprogramok!
Nagy
figyelmet
szentel a helyes táplálkozásnak és az
idôjárási körülményeknek megfelelô
öltözködésnek is.
Neked ajánljuk, ha fogyni szeretnél vagy egyszerûen
csak jobb minôségû életet szeretnél élni mind fizikailag, mind mentálisan.

|23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál|

„Az írás az élet gyümölcse”
A 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége a norvég Jostein Gaarder
„…A hit, hogy az ember elôször ír, és késôbb él, egy posztmodern tévedés. Mégis
sok fiatalember azért akar író lenni, hogy az
írók életét élhesse. Ezzel fejükre állítják a
dolgokat. Az ember elôbb él, azután elgondolkodik rajta, van-e valami elmesélni valója, de a döntést az élet maga hozza meg.
Az írás az élet gyümölcse. Nem az élet az
írásé.” A jeles norvég író-filozófus, Jostein
Gaarder hôse mondja ezt a 2001-ben megjelent A történetárus címû regényben. Ebben egy írói ôstehetség titokban árulja szövegeit kevésbé tehetséges íróknak, nem
gondolván, hogy akár az életét is veszélybe
sodorhatja ezzel.
Az írás olykor veszélyes mesterség, még
ha szép, akár fölemelô is tud lenni. A 63
éves Gaarder, a Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál idei díszvendége tapasztalta
mindkettôt: a világra szóló sikert Sofie világa címû, mûfajt megújító „filozófiatörténeti regényéért”, és a veszélyeket, konfliktusokat közéleti írásai miatt.
Megszerezte az élettapasztalatot, hogy
1991-ben a Sofie-hoz eljusson. Oslóban
skandináv nyelvekbôl és teológiából, filozófiából diplomázott, majd pedagógus lett. Néhány évi tanítás után próbálkozott egy novellával, majd pár évre rá egy újabbal. Elsô regénye, A kártya titka 1990-ben – persze csak
utólag tekintve – megelôlegezte a Sofie-t filozófiai kérdésfeltevésével: kik vagyunk, honnan jövünk. A következô évben aztán berobbant a nagy mû, amely Gaardert egy csapásra híres európai íróvá emelte. A kalandos filozófiai utazásra induló kislány története már
több mint százmillió (!) példányban kelt el világszerte, hatvanegy nyelven.
A siker saját hazájában nem olyan meglepô. A norvég kultúrában erôs érdeklôdés él
ugyanis a filozófiai kérdések iránt, az oktatásban hagyományosan hangsúlyt helyeznek erre a tárgyra, és ez – Gaarder szerint –
közös szellemi platformot teremt a különbözô szakmákat gyakorló értelmiségiek számára. Ma már azonban szenvedélyes utazóként
és kultúrákat fölfedezôként fájlalja, hogy ebben a könyvében túlságosan a nyugati filozófiai gondolkodásra összpontosított. Mégsem tervezi kiegészíteni a keleti szellemiség
bebarangolásával. Más, idôszerû társadalmi
problémák foglalkoztatják jó ideje.
Tegyük hozzá, közéleti kérdések elôl korábban sem tért ki. Még ha olykor túlságosan is elragadta az indulat. Ez történt 2006ban, amikor szenvedélyesen tiltakozott az

egyik vezetô norvég napilapban az izraeli légierô
sok civil áldozatot is követelô libanoni bombázása miatt. Cikkének viharos fogadtatását tapasztalva belátta, sommásan,
félreérthetôen fogalmazott, több tekintetben igazságtalan volt.
Többször is visszatért erre írásban, legutóbb
2011-ben, elnézést kérve az Izrael önálló államiságát és a védelemhez való jogát, továbbá a judaizmust sértô bírálatáért. Ô csupán a háborús áldozatokra és az izraeli kormány felelôsségére kívánta fölhívni a figyelmet, mondta.
Ha még nem említettük volna, Gaarder
íróként az európai keresztény értékek szóvivôje. Mélyen átérzi a keresztény erkölcs elveit. Ez is közrejátszik, hogy már régóta az
emberiség jövôje izgatja – azzal az ellentmondással együtt, hogy miközben Norvégia
a tengeri olajmezô kiaknázása révén vált
Európa egyik leggazdagabb országává, az
emberiség a fosszilis energia pazarlása révén végveszélybe rohan. Jellemzô mûvei közé sorolhatjuk a Karácsonyi rejtély címût,
amelynek hôse, Joakim egy kalendárium segítségével keresztülutazik Európán, Kis-Ázsián és a történelmen, egészen Jézus születéséig. Vagy a Vita brevis – Floria Aemilia
levele Aurelius Augustinushoz címût, amely
Szent Ágoston kereszténnyé válása elôtti
szerelmi kapcsolatáról, antik filozófiáról és
vallási odaadásról, keresztény aszkézisrôl is
szól. Ide sorolható a Tükör által homályosan
címû regény (Pál apostol levelének híres té-

zisére utalva), amelynek beteg, ágyhoz kötött gyerekhôse egy angyallal folytatott párbeszéd révén jut el ahhoz a megnyugtató
fölismeréshez, hogy az emberi lélek része az
örökkévalóságnak. 2013-ban napvilágot látott mûve a mostani könyvfesztiválra megjelent kiadásban az Anna világa címet kapta, mert hasonlít a huszonöt éve született
regénysikerhez. Ebben is egy norvég kislány
furcsa idôutazásának lehetünk tanúi, akárcsak Sofie esetében, habár ezúttal a jövôben, 2082-ben. A fôhôs akkori unokája már
egy olyan világban él, ahol nincsenek évszakok, meleg van, sokat esik az esô, és délrôl
folyamatosan érkeznek a klímamenekültek. Az unoka neheztel
nagyszülei nemzedékére, amiért
nem akadályozták meg a természeti környezet romlását.
Gaarder erôs fantáziával, könnyen
befogadhatóan ír errôl a sorsunkat mindinkább meghatározó
problémáról. De nemcsak ír, másképpen is tett és tesz a klímatragédia elkerüléséért. Pedagógus feleségével még 1997-ben díjat alapított a legnagyobb környezetvédelmi fejlesztések elismerésére, amelyet azonban 2013 után pénzhiány miatt már nem
adtak ki. Bizonyára április 21-én a Millenáris
Parkban a Budapest Nagydíj átvétele utáni
pódiumbeszélgetésen is szóba hozza a témát. Másnap délután pedig ô lesz a fô elôadója az Etika a jövôért címû konferenciának, amelyet az Osztovits-teremben rendez
a Noran Libro Kiadó. A könyvmûhely az Anna világa mellett A kártya titka és a Sofie világa címû kötetek újrakiadásával is jelentkezik a könyvünnepen.
Varsányi Gyula
ÁPRILIS 21. TEÁTRUM
16.00–17.00
Pódiumbeszélgetés a
Könyvfesztivál díszvendégével,
Jostein Gaarderrel
Beszélgetôtárs: Szabó T. Anna
17.00–17.45
Budapest Nagydíj átadása
Jostein Gaardernek. Laudációt mond:
Dragomán György
A 23. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválra készült összeállításunk
megjelenését támogatta a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése
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Szlovák díszvendégség a Könyvfesztiválon
Hogy lehet elônyt kovácsolni a kicsinységbôl?
A „szomszédból” érkezô idei könyvfesztiváli díszvendégség
kapcsán a budapesti Szlovák Intézet igazgatóját, Hushegyi
Gábor mûvészettörténészt kérdeztük a két ország közös és
különbözô kulturális vonásairól, irodalmi kapcsolatairól.

– Érdekes egybevetni a két ország mûvészeti életét, végül is Szlovákia kultúrája ugyanabban az államalakulatban fejlôdött évszázadokon át, amit Magyar Királyságnak hívtak. A közös keresztény-zsidó
kulturális gyökerek miatt a mûvelôdés területén mutatkozó rokonság sokkal jelentôsebb, mint elsô látásra gondolnánk. Talán a nyelv
különbözôsége az egyetlen, ami miatt kevésbé ismeri egymást a két
kulturális környezet. Különös akadály ez az irodalmi mûvek esetében, amelyek csak mûfordítás útján ismerhetôk meg a másik fél számára. Az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivállal érzésem szerint mérföldkôhöz érkeztünk e tekintetben: harminchárom szlovák
mû jelenik meg magyar tolmácsolásban.
– Eddig milyen volt a szlovák és a magyar irodalom kölcsönös fogadtatása?
– Szlovákia a legkisebb országa ennek a szûk régiónak, lakosságát és területét tekintve is, és az ilyen országok gyakran a nyitottságukkal képesek a maguk javára fordítani ezt az adottságot. Szlovákia multikulturálisnak nevezhetô, az elmúlt másfél évszázad történelmének nyomán a
cseh, magyar, német, ruszin, rutén, szlovák, zsidó kultúra egymás mellett él. A magyar-szlovák kapcsolatot illetôen egy fantasztikus könyvkiadó, a Kalligram gondoskodott róla az elmúlt huszonöt évben, hogy jelentôs magyarországi szerzôk szlovák nyelven is hozzáférhetôvé váljanak. Esterházy Péternek, Mészöly Miklósnak, Nádas Péternek, Závada
Pálnak például sok könyve jelent meg szlovák fordításban, miáltal ôk részévé váltak a szlovákiai irodalmi közbeszédnek. Kertész Imrének majdnem az összes könyve hozzáférhetô szlovákul, ugyanígy a Márai-korpusz. A Mikszáth-életmûvet pedig az Albert Marenčin könyvkiadó jelentetett meg. A szlovák könyvek magyar fordítása szintén elérhetô: a legjelesebb irodalmi szerzôké, mint Pavel Vilikovský vagy Dušan Šimko. Érdekes a két ország közös gondolkodása, miszerint a kortárs szépirodalom mellett a friss társadalomtudományi mûveket is megismerhessék az
olvasók. Közös a történelmünk, közös volt a négy évtizedünk a szocialista blokkban, és közös a rendszerváltó idôszakunk is. Tanulhatunk egymástól. Ennek jegyében jelent meg magyarul a történelemtudományok
körébôl Dušan Kováč könyve vagy a társadalomtudományok területérôl
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a filozófus Miroslav Marcelli munkája, illetve viszont: lefordították Kornai János a Hiány címû opusát vagy Romsics Ignác Trianonnal és a párizsi békeszerzôdéssel foglalkozó monográfiáit.
– Mennyiben tudott közvetítô szerepet vállalni a mûfordítások számának emelésében a Szlovák Intézet?
– Érdekes, kedvezô helyzetbe kerültünk 2014 ôszén. Munkatársaim
sorába lépett Deák Renáta, aki Esterházy Péter és Závada Pál szlovák
fordítója. Ekkor kezdtünk el mûfordítói mûhelyt szervezni, összegyûjteni a szlovák szépirodalmat magyarra átültetô fiatal generációt, és általuk megszólítani a magyarországi könyvkiadókat, hogy
nyissanak teret a szlovákiai irodalomnak. Aztán döntött úgy a szlovák kulturális miniszter, hogy nem Párizsban lesz 2016-ban Szlovákia díszvendég, hanem Magyarországon. Hallatlanul intenzív munka
kezdôdött 2015 tavaszától, hogy a magyar könyvkiadók megismerjék, kik is azok a szlovák szerzôk, akik a magyar olvasók számára érdekesek lehetnek. Maguk a fordítók próbálták meggyôzni a könyvmûhelyek vezetôit, hogy mit érdemes a magyar nyelvû közönségnek
felkínálni. A fogadtatást megkönnyítette, hogy a szlovák Kulturális
Minisztérium háttérintézményeként mûködô Irodalmi Információs
Központ külön költségvetési keretet kapott a szlovák könyvek magyar nyelvû fordítására és kiadására. A magyar kiadókat igyekeztünk
bevezetni ebbe a pályázati rendszerbe, hogy sikerrel járjanak, és új
könyvek születhessenek. Az intézetünk közremûködése körülbelül
25 könyvet segített hozzá a megjelenéshez a könyvfesztiválra.
– Mely könyvkiadók voltak „vevôk” erre az együttmûködésre?
– A Kossuth, a Noran, a L'Harmattan, a Gondolat, a Scolar, meg természetesen a Kalligram. A Naphegy Kiadónál gyerekkönyvek látnak
napvilágot. Történelmi tárgyú kötetek közzétételére a Történettudományi Intézet és a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete közösen
vállalkozott.
– Az alkotók közül kiket várnak személyesen a könyvfesztiválra?
– Sûrû lesz a program. A könyvfesztivál négy napja alatt esedékes 29
rendezvénybôl kiemelném azt, amelyen a szlovákokhoz származása
révén kötôdô Závada Pál és a Magyarországon talán legismertebb
szlovák szerzô, Pavel Vilikovský fogja felmutatni a két nemzet irodalmi barátságát. Itt lesz Závada Pál egyik kedvenc szlovákiai írója, Veronika Šikulová. Jönnek fiatal szerzôk: Ondrej Štefánik vagy Vít´o Staviarsky, vagy a Szlovákiában nagyon erôs nôirodalom képviselôi, mint
Jana Beňová, Zuska Kepplová, Monika Kompaníková. Számomra
fontosak lesznek a Kossuth Könyvkiadónál megjelenô, Sokszínû városaink címû kötethez kapcsolódó események, a Szlovákia nagyobb
városairól esszéket tartalmazó kötet kultúrtörténeti vonzata és párhuzama miatt. Az írások eredetileg 1997–1998-ban, Vladimír Mečiar
Európa-szerte elítélt harmadik kormánya idején jelentek meg az OS
nevû szlovák havilapban. A magyar olvasók számára figyelemfelkeltô
lehet, hogy a kötetben publikáló értelmiségi közeg vette a bátorságot, hogy felfedje a városok múltjában a multikulturális jelleget is,
amelyet az akkori politikai elit (meg)tagadott.
Mátraházi Zsuzsa
ÁPRILIS 23. B1 STAND 18.00–18.30
Sokszínû városaink – 20 szlovákiai szerzô városesszéi magyarul
Résztvevôk: Rudolf Chmel, Szigeti László, Daniela Kapitáňová,
Pavel Vilikovský és Peter Kerekes
Moderátor: Hushegyi Gábor
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Milyen könyveket olvasnak a mai gyerekek?
A magyar gyermekkönyvkiadás újabb kori története dióhéjban
A Pagony több évfordulót is
tart ebben az évben: 15 éve
alakultak meg könyvesboltként és 10 éve annak, hogy
elsôsorban kiadóként mûködnek. Ez az idôszak – nem
kevéssé az ô hatásukra –
alapvetô változásokat hozott
a hazai gyerekkönyvkiadásban. A kiadó története kicsiben reprezentálja mindazt,
ami az elmúlt idôszakban a
hazai gyermekkönyvkiadást
forradalmasította. A könyvfesztiválon Külföldi trendek
az ifjúsági irodalomban címmel szerveznek kerekasztalt
a gyerekkönyvkiadóknak.
Ennek apropóján Kovács Eszterrel, a kiadó fôszerkesztôjével beszélgettem.
– 15 éve azzal a határozott céllal
jött létre a Pagony Kiadó, hogy
bevonja a kortárs szerzôket a
gyerekirodalomba.
– A rendszerváltás körüli idôkben egyetlen gyerekkönyvekkel
foglalkozó kiadó volt, a Móra.
Ennek sok elônye és sok hátránya volt, tény azonban, hogy minôségi könyveket adtak ki egy
határozott ízléshez igazodva. A
rendszerváltás után – amikor a
kiadók átalakultak, megszûntek,
új szereplôk léptek fel –, elkezdôdött a külföldi gyerekkönyvek kritika nélküli megjelentetése, a „minél többet, színesebbet és olcsóbbat” elve mûködött. 2001-ben hatan, három
házaspár létrehoztunk egy gyerekkönyvesboltot. Többségünk
bölcsész, így a kezdetektôl tervünk volt, hogy kiadóként is
mûködjünk. Mi tényleg a saját
kis vagyonunkat tettük bele a
kiadó elindításába, fiatalon, naivan és lelkesen belevágtunk.
Másokkal szemben nagy elônyünk volt, hogy a vevôkörünket személyesen ismertük, hiszen mi magunk is dolgoztunk
a könyvesboltunkban. Megismertük a könyvpiacot és a kínálatot. Kezdetben csak évi 1-2

könyvet adtunk ki, elsôként
Marék Veronika: Boribonját adtuk közre. 2005 volt a fordulópont, innentôl kezdve mondjuk
azt, hogy elsôsorban kiadó vagyunk, és mellesleg könyvesboltjaink is vannak.
– Elsô nagy vállalakozásotok
rögtön nagyot szólt.
– 2005-ben jelent meg a Friss
tinta címû antológiánk, amely
azóta számos kiadást megért,
szerette a szakma, a közönség,
és tananyag lett a pedagógusoktatásban. Akkor és ott eldöntöttük, hogy elsôdleges feladatunk a magyar kortárs gyerekirodalom publikálása lesz, és
ebben a magyar képzômûvészek is helyet kapnak, mint illusztrátorok.
– Részben a kiadónak köszönhetô, hogy újra divat lett gyerekkönyvet írni és illusztrálni.
– Velünk együtt indult a Csimota, a Csodaceruza, a Naphegy Kiadó, illetve olyan, már
létezô kiadók is ráerôsítettek a
gyerekkönyv vonalra, mint a
Scolar vagy a General Press. A
Móra Kiadó Janikovszky János
vezetésével újra megerôsödött. Mindenkinek megvolt a
maga profilja: a Csimota volt a
legprogresszívabb kiadó, a
Móra a klasszikus értékeket
tartotta szem elôtt, és mi voltunk azok, akiknek kortárs irodalom a legfontosabb. 2006ban voltunk elôször a Bolognai

Könyvvásáron, amely a gyerekirodalom legrangosabb találkozója Európában. Megvolt az
elsô nagy rácsodálkozás, hogy
külföldön mit jelent a gyerekkönyv. Láttuk, hogy nyugaton
és Ázsiában milyen erôs az illusztrációs vonal. A nyugati
gyerekkönyvkiadók sokkal kevesebb szöveget és több képet
tesznek bele egy-egy mesekönyvbe, vagyis a szöveg-kép
arány egészen más, mint nálunk. A magyar közönség még
ma is több szöveget, sokszor
több mesét kíván, de minden
egyéb tekintetben a magyar
gyerekkönyvkiadás abszolút
felzárkózott a nyugatihoz.
– Miben változott a kiadó szemlélete?
– Az elsô tíz év azzal telt, hogy
megismertettük az újfajta
szemléletû és tematikájú gyerekirodalmat a szülôkkel. Most
azon fáradozunk, hogy a pedagógusokkal is felfedeztessük, és
bekerüljön az oktatásba. Rendszerszinten azonban ez nagyon
nehezen halad.
– Nemcsak mennyiségben és
minôségben, de tematikában is
bôvült a hazai választék.
– Mindig törekedtünk arra,
hogy olyan könyveket adjunk
ki, amelyek hiánypótlóak. Marék Veronika Boribon beteg címû könyve azért volt meghatározó például, mert nem volt
ebben a témában jelen könyv a

gyermekkönyvpiacon. Bolognában láttuk, hogy a mindennapi problémák köré egész
könyvsorozatok szervezôdnek,
legyen az betegség, bölcsôdébe-óvodába kerülés, szobatisztaság, illetve olyan komolyabb
problémák köré, mint a szülôk
válása. Most már itthon is van
belôlük, csak nem mindig jók:
néha didaktikusak, humortalanok, túl direktek. Ezen csiszolni kell még. Gimesi Dóra Csomótündérét említeném jó példának, ami úgy szól a válásról,
hogy ha a gyerek nem érintett
benne, egyszerû meseként (is)
tudja olvasni. Nincs még jó
mesekönyv például az örökbefogadásról. Pedig nagyon fontos téma.
– Mi a helyzet az ifjúsági irodalom területén?
– A young adult könyvek kiadása nagy kihívás. Ahogy Nyugaton, nálunk is szép lassan
döntögetik a tabukat: a rákos
betegségtôl, a családon belüli
erôszakon át az internetes zaklatásig sok minden elôkerült
már. Néha úgy érzem, ezek
könyvek már-már túl kemény
hangvételûek, depresszívek,
esszenciálisan hordozzák mindazt, ami rossz elôfordul az életben. Ami bizonyos: ezek nem
annyira idôtálló könyvek, abszolút korhoz kötöttek, ezért
ennél a mûfajnál és korosztálynál a hitelesség mindennél fontosabb.
Szénási Zsófia
ÁPRILIS 22.
HESS ANDRÁS TEREM
11.00–12.00
Kaleidoszkóp. Külföldi trendek az ifjúsági irodalomban –
a Kolibri Kiadó, a Manó
Könyvek, a Móra, a Scolar
és a Tilos az Á könyvek
részvételével
Résztvevôk: Balázs Eszter Anna,
Csapody Kinga, Dóka Péter,
Illés Andrea és Péczely Dóra.
Moderátor: Artner Szilvia Sisso
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Budai-díj pedagógusbarát könyveknek
A magyar kultúra nem volt, hanem lesz
Kerámiagalamb fácántollakkal, de nem a testén viseli
ôket, hanem a fészke szélébe vannak betûzve, amúgy
penna gyanánt. Kuckója oldalát pedig elrendezésük miatt elsô pillantásra hangjegynek látszó kék betûk tarkítják. Szemereki Teréz keramikus alkotásai az oktatást segítô nyomtatott és hangoskönyvért járnak a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál
utolsó napján átadandó Budai-díj nyerteseinek.
Sokan törik a fejüket rajta, hogy
milyen furfangokkal lehet megszerettetni a gyerekekkel, fiatalokkal az olvasást, bár abban is
megoszlanak a vélemények,
hogy valóban kevesebbet falják-e
a betût az ifjabb korosztályok,
vagy csak a nyomtatott formában megjelenô szépirodalom, tudományos és ismeretterjesztô,
szórakoztató mû helyett más forrásból, internetrôl, e-book révén
szerzik be az ismerteket, az élményt. Persze, gyereke válogatja.
Hogy többségükben ne csak informálódjanak, sokszor végig
sem olvasva bizonyos tartalmakat, hanem örömüket leljék benne, hogy elmélyülnek egy-egy alkotásban, az többek között a
könyvszakma és a pedagógusok
közös felelôssége.
A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak éveken át a Kongresszusi Központban otthont adó
XII. kerület, Hegyvidék önkormányzata ösztönzôleg akart hatni
e nagy kihívást jelentô feladatra,
ezért megalapította a Duna jobb
partjának nevét viselô Budai-díjat,
amely az oktatást segítô elôzô évi
kiadványok közül jár a kiválasztottnak. Félô volt, hogy megszûnik a papíralapú könyveknek és
CD-knek adott elismerés, amikor
a könyvfesztivál átköltözött a Millenáris területére. De „a II. kerületi polgármester, Láng Zsolt, valamint a helyi képviselô-testület

|20|www.könyvhét.hu|

fontosnak tartotta a kezdeményezés továbbvitelét,
és vállalta a vele járó kötelezettségeket” – tájékoztatott a II. kerületi Mûvelôdési Iroda, amelynek a vezetôje, Ötvös Zoltán mellett a II. kerületi Önkormányzat sajtóreferense,
Balaton Balázs is felelôse a
témának.
Idén immár kilencedik alkalommal a kerület nevében nyújtják át az értékes
képzômûvészeti alkotással
járó elismerést a könyves rendezvény utolsó napján annak a kiadónak, illetve alkotónak, amelyik
és aki a pedagógusokból álló zsûri döntése alapján hatékonyan
szolgálja az oktatást, és elôsegíti,
hogy – Széchenyi után szabadon
– el lehessen mondani: magyar
kultúra nem volt, hanem lesz.
„A legfontosabb, hogy a digitális és papíralapú könyvolvasásnak
hasznát és értelmét lássák a diákok, és érzelmileg is ráhangolódjanak erre – vélik a Mûvelôdési
Iroda munkatársai. – Ehhez figyelemre, érdeklôdésükre számot
tartó és értéket is képviselô kiadványokra, továbbá azt a tanári
munkába bekapcsoló pedagógusokra van
szükség. Ez elsôdlegesen
nem a tantárgyi
oktatás tananyagának további ismeretekkel bôvítését
és semmiképp
sem a sulykolását jelenti, hanem az olvasásra inspirálást. A
feladat folyamatos önképzést és
kiváló módszertani jártasságot is
igényel a pedagógustól, akinek a
szaktárgyi oktatás, felkészítés, a
köznevelési-szocializációs feladatok és tanári adminisztráció mellett kellene a könyvek megszeret-

tetésére, az olvasás örömének átadására koncentrálnia.”
Az olvasási szokáshoz mintát
adhat könyvbarát értelmiségiként
a pedagógus, ha szaktárgyának
tanításába beilleszt új mûveket,
és általában is sugallja a személyisége az olvasás nyújtotta tájékozottságot, mûveltséget. Tanórai
keretben ritkán adódik lehetôség
erre, de például a diákok kutatómunkáját vagy a tantárgyi versenyfelkészítéskor a szakirodalmi
ismeretszerzést segíthetik azzal,
ha elolvasandó könyveket ajánlanak. Hatalmas eredmény, ha ennek nyomán könyvbaráttá, rendszeres olvasóvá válnak a diákok.
A Budai-díj erre
alkalmas könyveket jutalmaz.
Mûfajukat tekintve sokszínûek
az elmúlt idôszakban díjazott mûvek, mondták el a
Mûvelôdési Irodában. Volt köztük
az általános iskolai
alsós korosztály
fantáziáját megmozgató, olvasási
érdeklôdésük felkeltésére alkalmas szórakoztató
mesekiadvány, a felsôsöknek
vagy középiskolásoknak ajánlott
Így szerettek ôk címû magyar irodalmi szerelmes könyv. Nyáry
Krisztián olvasmányos munkája
révén nemcsak nagyszerû iroda-

lomtörténeti ismeretszerzésre nyílik lehetôség. A magyar szépirók
magánéletérôl
nem tankönyvszagúan
beszámoló kötet nyomán a diákok kedvet
kaphatnak a benne
említett szerzôk eredeti mûveivel való megismerkedésre is.
A zsûri idén is a Móricz Zsigmond Gimnázium három tanárából
áll majd, élükön az eddig is a grémium elnöki teendôit
ellátó Osváth László magyartanárral. Van olyan, a könyvekhez
és a könyvszakmához is kötôdô,
írással is foglalkozó pedagógus,
aki szinte minden évben részt
vett a zsûri munkájában. Feladatuk a pozitív mérlegelés, annak
érdekében, hogy a diákok kreativitására is kedvezôen hasson a kiválasztott mû. A külcsín és a belbecs egyaránt feltétel: legyen jólesô érzés kézbe venni a kiválasztott kötetet, okozzon esztétikai
élvezetet a lapozgatása, ugyanakkor fejlessze olvasója személyiségét, gyarapítsa a tudását. Az e
feltételeknek megfelelô mû kiválasztására a könyvfesztivál elsô
három napja áll a zsûri rendelkezésére, ekkor szemrevételezik az
elôzô évi könyvtermésnek a standokon kiállított darabjait. A teljes
paletta alapos megismerésére
ennél nyilvánvalóan több idôre
lenne szükség, de tény, hogy a
Budai-díj eddig sosem került érdemtelen kezekbe.
(-zi)
ÁPRILIS 24.
OSZTOVITS LEVENTE
TEREM
13.00–13.30
Budai-díjak átadása A díjakat
Láng Zsolt, a II. kerület
Önkormányzatának polgármestere nevében Ötvös
Zoltán, a kerületi Mûvelôdési
Iroda irodavezetôje adja át.
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Nem hallgatnak a tücskök
„Kerekszületésnaposok”, 2016
Boldogan olvastam a 23. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál beharangozóiban, hogy „a könyvfesztivál idén is –
akárcsak az elmúlt huszonkét alkalommal – a kerek születésnapjukat ünneplô
magyar írók Születésnapi irodalmi szalonjával zárul”.

Akárcsak ! Ha ez az „akárcsak” mesélni
tudna!
Az önmagát hagyománnyá formáló „Kerekszületésnaposok”-at elôször is ki kellett találni.
Az ötletgazda Zentai Péter László, aki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése korábbi igazgatójaként mindig kereste
írók és olvasók kötetlenebb találkozásának lehetôségeit. Több mint két évtizeddel ezelôtt
még más helyszínen, más miliôben került sor
a hatvanadik, hetvenedik, nyolcvanadik, kilencvenedik életévüket éppen abban az esztendôben megülô alkotók néhányának vendégül látására. Kiszemelt mûsorvezetôként,
„moderátorként” igazán megtisztelve éreztem magam, de Zentaival együtt sokat tétováztunk, töprengtünk az elôkészítés során:
hány meghívottat „bír el” a kb. száz percesnél
hosszabbra aligha nyújtható, egy kis ünnepséggel, koccintással megkoronázott beszélgetés? Miként lehet tisztességesen felkészülni
ennyi életmûbôl, s megtervezni a mûsormenetet? Kiváltképp úgy, hogy ünnepeltjeink
nem csupán kérdésekre válaszolnak, egymással elegyednek szóba, de fel is olvasnak? Rövid, az alkalomhoz illô, lehetôleg humoros
írásmûvet kértünk, ám kinek mi a rövid…?
Huszonkét év folyamán ez a jelzô fedhetett
egyszavas szójátékot, két könyvoldalnál terjedelmesebb ars poeticát, fejezetnyi vallomást.
Akárcsak…? Akár csak azt tudtuk volna
legalább elsôre, hány éves kortól ünneplendô a kerek születésnap. A gyakorlat utóbb
azt mutatta, hogy a „még csupán” ötvenesek legalább tíz év várakozásra kényszerülnek – oly sok az invitálásra érdemes szépkorú. E ténybôl nem a magyar írótársadalom
elöregedésére kell következtetni, hanem arra az örömteli tényre, hogy majdnem minden alkalommal felkérhetünk több nyolcvan
feletti, kilencven, kilencvenöt éves írót is.
Hölgyek életkoráról nem illendô beszélni –
emlékezetem szerint legmagasabb korú
vendégünk Szepes Mária volt.
Nem könnyû a választás, hiszen ha tizenöttizennyolc fô fér el kényelmesen a színpadon, a méltán ünneplendôk nyolcada-tizede

Spiró György

Tóth Erzsébet

van jelen. Idén például közel húsz jeles magyar író, fordító, könyvkiadó érkezett vagy
érkezik nyolcvanadik születésnapjához; határon innen és túl majdnem harmincan töltik
be a hatvanat. S ôk tulajdonképpen a fiatalok és még fiatalabbak! Jelen sorok írásakor,
március legvégén még nem tudhatjuk, csak
remélhetjük a kedvezô választ, hogy Vasadi
Péter (90) velünk lesz a Millenárison. A „hanyas vagy?” kérdésre a „harmincegyes” szóval felelô 85-ösök közül bírjuk Czigány
György igenlô válaszát, a 80-asok közül Csukás Istvánét, Kabdebó Lórántét. Aki, ami e
pillanatban biztosnak ígérkezik: ott lesz az
ünnepi karéjban Végel László (75), a 70-esek
képviseletében Bereményi Géza, Radnóti
Sándor, Spiró György, továbbá Györe Balázs,
Kukorelly Endre, Markó Béla a még fiatalabb
korosztályból (65). Egyelôre úgy tûnik, a kerekszületésnapos hölgyek követei: Karádi Éva
és Tóth Erzsébet. A névsor bôvülhet, változ-

hat. A Zentai Péter László örökébe lépô Keresztury Tibor maga is felkarolta a rendezvényt, hetente több e-mail informál arról,
munkatársai hol tartanak a szervezésben.
Amely nem csekély körültekintést, diplomáciai érzéket, tapintatot követel. A januári születésû Bereményi, a koratavasz-fia
Csukás talán már unja is a köszöntéseket.
Akad olyan alkat, aki nem szívesen megy
elébe csak ôsszel, télen esedékes ünnepének. Egyesek az idôk során kérették magukat, kérették, aztán mûsorkezdés elôtt fél
órával elsôként érkeztek a színpadra. Másfelôl mindig nagy sikerük van a „menet
közben betoppanó” íróknak, akik késnek,
eltévednek, dedikálásból futnak be e körbe.
Az idôk során kialakult törzsközönség és a
fluktuáló népes publikum nagyon szereti
„íróit”, nem téve különbséget az alkalom
patetikus vagy ironikus megközelítôi, a félszavakkal válaszolók és a kedvtelve anekdotázók között. Különösen emlékezetes pillanatok voltak, amikor poéták, epikusok,
esszéisták, akik akár fél évszázada ismerhették volna egymást, itt találkoztak össze elôször. Némi túlzással az is elôfordult, hogy
két ünnepelt egyszerre kiáltott fel: hiszen
mi egy padban ültünk az iskolában!
Néhány szerzôt már többször láttunk (és látunk újra) vendégül, másokat a 2016-os születésnap avat meghívottá. Számos költô, író
szokott írni a születésnapjáról, számos író soha. Az egyik élvezi a fényt, másik panaszkodik: minek szembereflektorozni a telô idôt!
Markó Béla nemegyszer datált verset a születésnapján, nyílt-burkolt mérlegkészítéssel.
2012. szeptember 8-ra keltezett költeménye,
a Drakula – címébôl sejthetôen – a legkevésbé
sem vidám, nem ünnepi, és Markó aznap 61
éves volt; nem kerekszületésnapos. „…hallgatnak a tücskök…” írta a vers egyik sorában.
A könyvfesztiváli születésnapi szalon ebben
az évben is olyan találkozó szeretne lenni,
amikor nem hallgatnak a tücskök: élet-rajzok
szólalnak meg az élô magyar irodalom tájairól.
A literatúra, a fesztivál, a könyvszakma, az olvasótábor tiszteleg a köszöntendô nagyok
elôtt. A „Kerekszületésnaposok”: szerény, de
szépséges hangú tücsökzene.
Tarján Tamás
ÁPRILIS 24.
TEÁTRUM
17.00–18.00
Születésnapi Irodalmi Szalon
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|könyvrôl|
Alister E. McGrath
Meghökkentô értelem
A valóság értelmezésérôl,
tudományról és hitrôl
„A természettudományok szellemi életereje abban rejlik, hogy képesek valamit mondani anélkül,
hogy mindent el kellene mondaniuk. A tudomány egyszerûen
nem képes megválaszolni az élet
értelmét fürkészô kérdéseket, de
ezt nem is lehet elvárni tôle –
még kevésbé kikényszeríteni. (...) A keresztyénség szerint a dolgok
rendszerébe bele van építve egy másik világra nyíló rejtett ajtó, ami a
megértés, az élet és a reménység új útjára vezet. A hit összetett gondolat, és sokkal messzebb mutat annál, mint hogy egyszerûen kijelentse vagy megállapítsa egyes dolgokról, hogy azok igazak.”
Alister McGrath oxfordi professzor a természettudományok és a
keresztyén hit sokrétû kapcsolatáról írt legújabb könyve lehetôvé teszi a témához kapcsolódó legfontosabb viták lényegének megismerését, különösen is koncentrálva az „új ateizmus” leegyszerûsítô,
vallásellenes állításaira. Célja, hogy az olvasó felismerje: a természettudományok és a keresztyén hit nem ellentétben állnak egymással,
hanem együtt segítik az ember alapvetô törekvését a világ átfogó, a
tudományok által leírható kategóriákat meghaladó, életet gazdagító megismerésére.
Kálvin Kiadó, 220 oldal, 1900 Ft

Az Alpok angyalhangú fia
Richard Harvell gondolatébresztô könyvérôl elôször két dolog juthat az
eszünkbe. Az 1995-ben Golden Globe
Díjat nyert, híres film,a „Farinelli – A
kasztrált”, illetve egy Halléban megjelent, 17 századi írás, az „Eunuchi Conjugium, avagy kappanházasság”; hátterében egy Harvell fôhôséhez hasonló
sorsú kasztrált énekes életével.
Az amerikai író regénye Svájcban kezdôdik, a 18. század elején: a falu süketnéma harangozónôjének a paptól születik fia, akit apja egy hegyi patakba próbál ölni. Vándor szerzetesek
mentik meg, s ôk nevezik el Mózesnek, majd juttatják be egy kolostori kórusba, ahol az egyházi karnagy közremûködésével a kisfiú
kasztrálás áldozata lesz. Ez a véres angyalhang-fabrikálás évszázada,
amely fiúszopránokkal töltötte meg Európa operaházait. És mi várt
ezekre az angyali hangú köztes lényekre? Jó esetben gazdagság és
hírnév, a szép „musico”-kért epedô dámák, de teljes emberi élet –
soha. Mózes a kivétel: Amalia, akit gyerekfôvel szeretett meg, viszontszereti. Szerelmük Bécsben teljesedik ki; a fiatal énekes Gluck
Orpheusza legszebb áriájának eléneklése után menti ki az ô mindenórás Eurüdiké-Amaliáját férje karmai közül, az asszony végzetes
szülése elôtt. Így Mózes az árva Nicolai apjává lesz.
Petrôczi Éva
Richard Harvell: A KASZTRÁLT
Typotex Kiadó, 384 oldal, 3900 Ft

|interjú|

Ezerrel gyerekpárti vagyok
Beszélgetés Kalapos Évával
Színésznônek készült, drámákat írt, stílusát
Háy Jánoséhoz hasonlították. Aztán elkezdôdött a D.A.C. sorozat, amelynek most jelenik meg az ötödik része.
– Hogyan kezdôdött az ifjúsági regényírás?
– A drámakötetben több nehéz témát dolgoztam fel, úgy éreztem, szükségem lenne valami
olyanra, ami ennél könnyedebb, vagy legalábbis
máshogyan nehéz. Elôször csak egy szövegrészletet írtam, elküldtem Csapody Kingának, a Manó könyvek fôszerkesztôjének, ebbôl született
egészen meseszerûen a D.A.C. címû sorozat. A
Manó könyvek egy csomó korosztályt lefed, az
egészen kicsiktôl kezdve a kiskamaszokig, de a
12–18 éves korosztály számára nem volt még
könyvük magyar szerzôtôl. A D.A.C. sorozatban
van egy baráti társaság meg egy alap sztori, mindig más-más szereplôvel, és a hozzájuk kapcsolódó emberekkel történnek az események.
– Milyen témákkal dolgozol?
– Vannak olyanok, amelyek általánosan elôjönnek mindegyik könyvben, például családi problémák, barátok egymás közt; konkrétan az elsôben az étkezési zavarok, bulimia, a másodikban a drog, a harmadikban az etnikai problémák, az elsô szexuális élmények a téma. A negyedik részben a lánynak és az öccsének kezelnie kell, hogy a pár éve meghalt anyuka helyére egy új nô lép. Az ötödik részben a legmélyebbre megyünk, ez egy megosztó történet
lesz. A címe: Nagy döntések.
– A legutóbbi, az internetes zaklatásról szóló
Massza címû regény különálló, írása közben le
kellett hogy állj a sorozattal. Kutatómunkát végeztél, és mondtad, hogy téged is megdolgozott a téma.
– Kimondottan. Nagyon megviselt maga az írás
is, ahogy mentem bele ennek a fiúnak a lelki világába, a történésekbe. Általában az olvasói
visszajelzések egyik eleme, hogy „nagyon nehezen viseltem ezt a könyvet” – bizonyítja, hogy sikerült átadnom, amit akartam.
– Ebben a könyvben egy fiú a fôszereplô. Miért?
– Azt tapasztaltam, ha internetes zaklatásról szó
esik, reflexbôl az jön, hogy lányt zaklatnak fiúk,
vagy barátnôk csúfolják; a fiúk háttérbe vannak
szorítva ebben a témában, pedig ôket is legalább
ugyanannyiszor éri akár internetes megfélemlítés, mint ahányszor a lányokat, csak beléjük van
nevelve, hogy fiú nem hisztizik, nem sír, nem panaszkodik, maximum visszaüt. Szerettem volna
erre is ráirányítani a figyelmet, azért, mert nem
beszél, még nem jelenti azt, hogy nincs semmi
baja. Figyeljünk oda a kisfiúkra!

– Kommentben írta egy tanárnô, hogy a téma feldolgozásakor a gyerekek azt mondták, azért nem
beszélnek ilyesmirôl, mert nem értené meg ôket a
szülô. Hogy lehet ez?
– A szülô alig van tisztában a digitális eszközök
használatával. Nem kerül közel eleve ahhoz a
világhoz, amiben a gyereke él, nagyon nehezen
tudja feldolgozni, átérezni, hogy ebben a digitális világban tölti gyakorlatilag minden percét,
és azokkal a visszajelzésekkel kell valamit kezdenie, amik ebben a világban érkeznek hozzá.
Fôleg, ha otthon nincs stabil háttere valakinek,
ami megadja azt a biztonságot, hogy képes legyen a kommentek közt különbséget tenni,
magát elhatárolni ezektôl a dolgoktól, hanem
mondjuk otthon is magányos, akkor végképp
erre fog hagyatkozni, neki ez lesz a minden.
Nemrég voltam Pécsett
könyvbemutatón és kiderült, hogy valamilyen módon már nagyon sokan
részt vettek internetes
megfélemlítésben, vagy áldozat, vagy megfélemlítô
vagy csak szemtanú minôségben. Ez egy hétköznapi dolog. Ugyanúgy,
ahogy régen az iskolában
vagy a téren szóltunk be
egymásnak, amit tudott
tompítani egy nevetés
vagy egy hátbavágás, de
most ez nincs. Megtörténik a neten, az ember
kirak egy képet, odaírják alá, hogy ez de gáz, és
nem gondolják át, hogy milyen következménye
lehet. Errôl naphosszat tudnék beszélni!

– Egy interjúban azt mondtad, nem az a megoldás, hogy elmeneküljünk az internetrôl. Mi a megoldás?
– Bizalmi viszonyba kerülni bárkivel, tanárral,
szülôvel, baráttal, valakivel, akinek ezt el lehet
mondani, akivel meg lehet beszélni. Az elmenekülés több szempontból sem megoldás,
mert tényleg ebben élnek, egy mostani tizenéves nem is tudja kihagyni az életébôl ezeket a
felületeket, a különféle iskolai feladatokat is facebook-csoportokban adják. A zaklatásnak nagyon sok formája van, bárkit ezerféle módon el
lehet érni, az okos telefonok korában, bárhogy. Gyakori tévhit, hogy a zaklatás csak a
közösségi oldalakon történik. Egyébként büntethetô a zaklatás, a becsületsértéstôl kezdve a
hitelrontáson át, mindenféle nagyon komoly
jogi kategóriák vonatkoznak rá. Bár a büntetésen kívül azzal is jó lenne foglalkozni, miért
zaklat egy gyerek egy másik gyereket. Nyilván
nem eredendôen rossz ember, csak rossz a
családi háttere, szorong, egyedül van, gyenge
és inkább üt, mielôtt ôt ütnék. Az író-olvasó találkozókon sokszor kiderül, hogy iszonyatos
közléskényszer van bennük, vágy meg éhség a
figyelemre, szeretnék elmondani a problémáikat és láthatóan, nem nagyon van kinek.
– A D.A.C.-ban van egy banda, ahol a tagok egymással nagyon jóban vannak…
– Mutatni akartam egy olyan képet egy baráti
társaságról, hogy az mennyi mindenben tud segíteni, micsoda erôt ad! Ez saját tapasztalat, nekem hál' Istennek, világéletemben nagyon jó barátaim voltak, vannak ma is. Visszajelzésekben írják, hogy mennyire tetszik ez a nagyon szoros
szövetség, hogy vállvetve küzdenek a világgal, a
problémákkal; és érzem rajtuk, hogy hiányzik nekik. Kettes-hármas bandácskák vannak, de öthat-hét emberbôl álló nagyobb társaságok,
amelyben az ember nagyon szoros egységben él
a többiekkel, ma már nem nagyon vannak. Közben meg nem ôk tehetnek róla. Én annyira ezerrel gyerekpárti vagyok!
Szepesi Dóra

ÁPRILIS 24.
MÁRAI SÁNDOR TEREM
16.00–17.00
Játsszuk le! A Menô Könyvek új
köteteinek bemutatója improvizációs helyzetgyakorlatokkal.
Fôszerepben Kalapos Éva D.A.C
sorozatának 5 része, és az Ellenpontok sorozat elsô része, amelyet Nógrádi Gergely jegyez.

könyvrôl
Kalapos Éva
D.A.C. 5. – NAGY DÖNTÉSEK
Manó Könyvek, 228 oldal, 2990 Ft
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Itt az új Orhan Pamuk!
„Szülôvárosának melankolikus lelkét keresve
új jelképeket alkotott az egymással ütközô és
egymással összefonódó kultúrákra” – szólt a
Svéd Királyi Akadémia döntésének indoklása,
amikor 2006-ban Orhan Pamuknak ítélte a
Nobel-díjat. A világ egyik legszebb és legérdekesebb városáról ír szinte minden könyvében,
elsôsorban a szemét nyugatra vetô, mûvelt,
européer középosztály lakta városrészekrôl. Ezúttal azonban tágabb területre fókuszál: új regénye, a Furcsaság a fejemben a ma már országnyivá növekedett város azonban a város külsô kerületeinek szociológiailag pontos rajzát tárja elénk, ahogyan a barokkosan hosszú, ugyanakkor pontos alcím mutatja: Mevlut Karataş bozaárus élete, kalandjai és
képzelôdései, barátainak története, valamint az isztambuli élet 19692012 között, ahogy azt sokan mások látták. Egy modern eposz ez
számtalan szereplôvel, több generációs családregény s ugyanakkor egy
kivételes szerelem története. Pamuk hat évig dolgozott a regényen,
amelyben Mevlutnak és három éven keresztül szerelmes levelekkel ostromolt kedvesének isztambuli életét meséli el. Mevlut 1969 és 2012 között több mint negyven éven át árult joghurtot, bozát és piláfot Isztambul utcáin, volt parkolóôr és még sok minden más, s közben figyelte,
hogyan telnek meg az utcák a különféle emberekkel, hogyan rombolják le és építik újjá a város nagy részét, látja az Anatóliából érkezôket és
a meggazdagodókat; ugyanakkor tanúja lesz az ország átalakulásának,
a politikai csatározásoknak és puccsoknak. Az különbözteti meg másoktól, hogy érdekli, milyen furcsaság van a fejében. Soha nem tesz le arról, hogy téli estéken bozát árusítson, és kedvesének kilétén gondolkozzon. Az ember szándéka vagy a sors a fontosabb a szerelemben? Tôlünk függ, hogy boldogok avagy boldogtalanok leszünk, vagy tôlünk
függetlenek a velünk történô események? A személyes véleményünk
fontos vagy a hivatalos? Miközben a Furcsaság a fejemben ezekre a kérdésekre keresi a választ, a családi élet és a városi lét közötti összeütközésekrôl, a nôk otthoni kiszolgáltatottságáról és haragvásairól is képet
ad. „Pamuk páratlan író: a legjobb regényeit a Nobel-díj után írja” olvashattuk a Londonban megjelenô Independentben. Az Orhan Pamuk
életmû magyarországi megjelentetését vállaló Helikon Kiadónak köszönhetôen a titokzatos város tegnapjába vezetô titokzatos Fekete
könyv másodszori kiadása után most ezt az egészen a máig kalauzoló
„furcsa” regényét vehetjük kézbe.
(b. e.)
Orhan Pamuk: FURCSASÁG A FEJEMBEN
Fordította Tasnádi Edit
Helikon Kiadó, 3999 Ft
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„Kik voltak az én apám?”
Beszélgetés Száraz Miklós Györggyel

Száraz Miklós György az idei fesztiválra jelenteti meg legújabb regényét, melynek címe: Apám darabokban. (Az apa,
Száraz György, Kossuth-díjas drámaíró volt, jeles esszéista,
történelmi témájú színdarabok szerzôje, az ÉS egykori fômunkatársa, a Kortárs fôszerkesztôje. Korai halála ellenére
jelentôs személyisége volt a rendszerváltás elôtti évtizedek kulturális és közéletének. 1989-ben, ötvenhét éves korában halt meg.) Az új könyv mûfajáról, keletkezéstörténetérôl beszélgettünk.
– A címe szerint ez az édesapja könyve, a mottó szerint az
édesanyjáé. Ez nem ellentmondás?
– Nem. Mindenkit százféleképpen tudunk nézni. Másként délelôtt és délután, ha mérgesek
vagyunk vagy épp tele szeretettel, gyerekként, íróként, bizonyos dolgokat elfeledve és újra
megtalálva. Számtalan nézôpontunk létezik ugyanarra az
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emberre. Én nem emlékezni és
emlékeztetni akartam apámra,
hanem megérteni ôt. Ez volt a
kiindulópont. Ahogy mindenki,
apám is nyilván megérthetetlen
a szülei, a családi háttér, a történelmi környezet nélkül. És
anyám nélkül. Ahogy igyekeztem rájönni arra, ki mindenki
volt az én apám, jöttek a kérdések, és ezek közt makacsul, újra
és újra feltûnt az, hogy mit tu-

dott errôl, hogyan viszonyult
ehhez vagy ahhoz anyám. Végül is amit ebben a könyvben
kirakok az olvasó elé, az bennem egy olyan kérdéssorrá állt
össze, ami most már édesanyám megfejtése felé terelne.
De attól elrémülök. Azt nem
szabad. Az anyját ne boncolgassa az ember.
– Miért ne?
– Az apával meg kell küzdeni,
ha tetszik, legyôzni. Biztos,
hogy fontos megismerni, rájönni a mozgatórugóira. Az
anyát úgy kell elfogadni,
ahogy van. Nem kell, nem is
lehet megismerni. Réges-rég
rá kellett volna jönnöm erre.
Még az életében.
– A cím második szava, a darabokban több síkon értelmezhe-

tô, például a struktúra szintjén.
Mozaikdarabokat kapunk a
család életének különbözô idôszakaiból. Miközben a narrációt vendégszövegek: levelek,
naplók, jegyzôkönyvek szakítják meg. Ezek valódi dokumentumok?
– Igen. Ez a könyv tényregény.
És mégis azt szeretném, ha a
leendô olvasó az elsô oldal
második sorától nem foglalkozna többé ezzel. Ha elvinné
a könyv.
– De hát mindig vannak lukak,
hiányos idôszakok.
– Igaz, és ezért is darabokban.
Amit nem sikerült megismernem, azt nem pótoltam ki.
– Akkor is az író, Száraz Miklós
György szemüvegén keresztül
látjuk a dolgokat.
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– Ez akkor is így lenne, ha a
mindentudó beszélne, vagy
ha – és ezzel egy darabig komolyan foglalkoztam – egy
képzelt rokon, mondjuk egy
sosem volt gyerek vagy egy
unoka lenne a mesélô. Sokáig ki akartam magam hagyni
a könyvbôl. Úgy írni, mintha
meg sem születtem volna.
Végül nem így történt. Úgy
gondoltam, nem az elfogadó gyerek és nem is az ítélkezô felnôtt szemszögét keresem. Megismerni és megérteni akartam, nem elfogadni vagy elítélni. Minél
többet látni belôle. Az ítélkezés persze mégis jön. Úgy
értem, minden leírt sor önállóvá, értelmezendôvé, és így
ítéletté válik.
– Családregénynek készült a
kezdetektôl?
– Nem akartam dokumentumkönyvet írni, nem akartam családregényt írni. Nem
terveztem ezt a könyvet. Egyszer csak, úgy öt évvel ezelôtt, elkezdtem nézegetni
apám kölyökkori feljegyzéseit. Rakosgattam, csoportosítottam, hozzáírtam. Aztán
megszaladt, és akkor, hogy
hajtsam magam, másfél éven
át hetente megjelentettem
belôle egy-egy darabkát. És
végig ott volt a fejemben,
hogy ehhez majd levelek,
naplók, rendôrségi jegyzôkönyvek kellenének.
– Az édesanyja tényleg ennyire
jól tudott írni? Lenyûgözôek a
naplórészletei, a
levelei, vele vagyunk, amikor
olvassuk, odarepít minket a
helyszínre,
majd sodor tovább magával.
–
Szerintem
anyám jobban
tudott volna írni, mint apám
meg én együtt.
– Miért ennyire
érdekes
személy az édesapja?
– Az apám. Aztán persze van
más is. Közel kétméteres,
igen jóképûnek mondott em-

ber volt. Fényképaggyal. Amit
egyszer látott, olvasott, azt
évtizedek múlva is idézni,
használni tudta. Nem beszélt
errôl, volt, aki rájött, de ô ezt
soha senkinek nem mondta
el, nekem sem. De lebukott.
Még kölyökkoromban észrevettem. Sok mindent csinált
így. Hogy soha senkinek nem
mondta el. Vagy csak nagyonnagyon idegeneknek. Az éjszakában. Derengô hajnalokon. Apám sokak számára,
számomra feltétlenül, tekintély volt. Börtönviselt. Azért
nem utazhattunk sokáig külföldre, mert priusza volt, útlevele nem. A börtöne miatt
nem szégyenkeztem, gyerekfejjel biztos voltam benne,
hogy az is jó dolog volt. Hôsies. Most nem vagyok egészen
biztos benne. Nem volt érettségije, de amikor egyetemista
lettem, egy professzorom
megkérdezte, hogy vajon melyik egyetemen tanult apám.
Sikeres volt. Az Élet és Irodalom hajdani fôszerkesztôje
szerint a laphoz kerülésével
megugrott az olvasószám. A
Kortárs fôszerkesztôjeként
Ottlik a kórházba is utána
ment, megbeszélni egy-egy
közlését. Kossuth-díj, drámák,
tévéjátékok, díjak sora. Úgy,
hogy sosem volt párttag.
Hogy börtönviselt. Abban a
rendszerben. Hogy lehetett
mindez egyszerre?
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit
ÁPRILIS 23.
LÁZÁR ERVIN
TEREM
18.00–19.00
Száraz Miklós
György Apám
darabokban címû
családregényének
bemutatója
Szepesi Attila
közremûködésével

könyvrôl
Száraz Miklós György
APÁM DARABOKBAN
Scolar Kiadó, 448 oldal, 3950 Ft

Színeket váró papírlapok
Manapság
felnôtt
emberek is kifestôkönyveket vásárolnak,
amiben nincs is semmi szokatlan, hacsak
az nem, hogy maguknak. Ôsi emberi érzés
ugyanis a „horror vacui”, az ûrtôl, a vákuumtól való irtózás. Az
üresség kitöltésének
kirívóan fegyelmezetlen módja a graffiti, a
falfelületek telefirkálása. A zabolátlan firkálásnak ugyancsak
gyermekkortól szokásos fegyelmezett alternatívája kultúránkban a kifestôkönyv használata. Az üres felületek kiszínezése
nemcsak a manuális ügyességet fejleszti, a koncentráló képességet növeli, hanem valóságos lelki gyakorlat.
Az sem mindegy, mit tartalmaz a kifestôkönyv. Világszerte elterjedt foglalatosság a keleti kultúrákból származó mandalák színezése. Nálunk természetesen adódik az ismerôs, de mégis ismeretlen magyar motívumkincs kifestôkönyvekbe való áttétele. Ezzel a
módszerrel készült a Tinta Könyvkiadó nemzedékeket megszólító
kifestôkönyv sorozatának 2015-ben, Horváth Ágnes szerkesztésében megjelent három darabja: Magyar motívumok kifestôkönyve,
Magyar hímzésminták kifestôkönyve, A magyar díszítés alapformái. Jelen, negyedik kifestôkönyv nyolc tájegység hímzésmintáiból
nyújt válogatást. Így a magyar mintakincs megismeréséhez is bevezetésnek tekinthetô, ráadásul a tárgyi néprajz, a hímzéstechnikák megismerése felé irányíthatja olvasóit, használóit.
Népmûvészetünkben a hímzés az alapanyagot (szövetet, bôrt
stb.) díszítô eljárás, melynél tûvel fonalat, ritkán fémszálat visznek az alapra. Ez a folyamat alakul át jelen kötet segítségével papírlapok kiszínezésévé. A békési hímzések jellemzôen ködmönök
díszítései, a buzsákiak jellemzôen nôi ingek, díszlepedôk és vánkoshéjak hímzései, a debreceniek avagy hajdúságiak szûrhímzések. A kalocsai hímzés valószínûleg a bútorfestésbôl alakult ki a
19. században. A kun avagy vásárhelyi hímzéssel párnákat díszítettek. A matyók Borsod megye délnyugati részén, a Bükk és a
Tisza menti síkság találkozásánál élô népcsoport. Színpompás,
zsúfolt hímzésük 2012-ben az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. Kötetünk 21. képén a híres mezôkövesdi matyó íróasszony, Kis Jankó Bori (1876-1954) nevezetes madármotívuma látható. A régi dunántúli hímzések stílusában készült munkákat nevezik rábaközi hímzésnek. A sárközi hímzések
fôleg a nôi viselet darabjain jelentek meg.
Kifestôkönyvünk népmûvészetünk legbecsesebb motívumai
közül csak madárból három igen jellegzetest kínál kiszínezésre:
az említett matyó madár (21. kép) mellett még egy-egy madártípust Kalocsáról (14. kép) és Vas megyébôl (23. kép).
K. S. A.
Horváth Ágnes
HÍRES MAGYAR HÍMZÉSMOTÍVUMOK KIFESTÔKÖNYVE
Tinta Könyvkiadó, 20 oldal, 30 kép, 1490 Ft
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A Klasszikus Krimi sorozat új kötete
A kék hold völgye szerzôjétôl

James Hilton
GYILKOSSSÁG AZ ISKOLÁBAN
2400 Ft
Az angol iskola volt diákja, amatôr módjára
nyomoz több haláleset után. Egy tanulóra álmában rázuhan egy gázcsô. Bátyja szörnyethal egy üres medencében. Egy tanár a
szobájában öngyilkos lesz. Lehetséges,
hogy ugyanabban a bentlakásos iskolában
mindhárman véletlennek tetszô körülmények
között veszítik el életüket? Vagy talán gyilkosságok történtek az iskolában?
A szerzô meseszövése páratlan, érdekes
és izgalmas. Egyetlen pillanatra sem hagy
tévhitben. Lenyûgözô, hogyan oldja meg
az oldalról oldalra egyre bonyolódóbb
kérdéseket.
A klasszikus detektívtörténetekre jellemzô
módon a rejtély csak az utolsó oldalakon oldódik meg.

K.u.K. Kiadó
www.kukkiado.hu

A Hungarovox Kiadó ajánlata
Mészáros József
AZ UTOLSÓ SZERELEM
Novellák
120 oldal, 1500 Ft

Szigeti Lajos
ERÔVONALAK
Válogatott versek 1977–2014
192 oldal, 1800 Ft
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Regény a dilatancia törvényérôl
Beszélgetés Lengyel Gáborral
A mérnök-közgazdász végzettségû szerzô 56 évesen, sikeres üzletemberként
fordult komolyabban az írás felé. Néhány elbeszélését közlik internetes portálok, például a pályázatnyertes A harkály címû novelláját. 2015 végén a Fekete Sas Kiadónál jelent meg elsô regénye,
a Homokember. „A Homokembert munkanélküliként, terápiás céllal kezdtem el
írni, azt követôen, hogy 20 év után elbocsátottak. A szöveg nyers változata három hónap után már készen állt” – írta
egy helyütt. Ma, a több évtizedes publikálási passzivitás után vajon többnek tekinti-e az írást terápiánál Lengyel Gábor,
aki bécsi lakos, de munkája révén sokat
tartózkodik itt Budapesten?
– A Homokembernek három rétege van: egy
normandiai nyomozással indít, így van némi
krimi jellege, egy szerelmi történetet beszél
el, és legfontosabb mondandója az üzletivállalkozói világ sötét oldalainak az ábrázolása. Kisstílû aljasságokról van szó, hatalmi
játszmákról, emberek szándékos megalázásáról, egzisztenciájuk tönkretételérôl. Miért
éppen Franciaország a helyszín?
– Azzal, azt hiszem, nem árulok el nagy titkot,
hogy ezt a történetet alapvetôen személyes
tapasztalataim ihlették. Mindenki magáról ír,
ez még a profi írókra is igaz. A Homokember
személyes élményekre épülô fikció. Szereplôi
nem azonosíthatók valós személyekkel, cselekménye valós eseményekkel. Elôször is nem
akartam, hogy itt, hazai környezetben játszódjon. Túlságosan direkt lett volna a párhuzam. Ami miatt éppen Franciaországot választottam, annak inkább személyes oka van:
kedvelem a francia nyelvet, a francia kultúrát.
A másik ok pedig az, ami picit talán át is jön
a szövegbôl: azt akartam érzékeltetni, hogy a
beosztottakkal való packázás, a munkahelyi
pszichoterror, a menedzserdarwinizmus általános emberi magatartásforma, nem helyfüggô. Bárhol kialakulhat, és ha a személyi és
szervezeti feltételek adottak, ki is alakul. Nem
függ automatikusan attól, hogy hol mennyibe kerül a munkaerô, mennyire fejlett a gazdaság, mekkora a munkanélküliség.
– Az említett szerelmi történetnek roppant
érdekes mellékszálai is vannak…
– Ez a pár korábban Dauville-ban tölt együtt
néhány napot, s az, hogy a fôhôs végül is itt
tûnik el, összefügg ezzel. A hely amúgy nekem is ismerôs, jártam ott, és nagyon megtet-

szett. A szerelmi szál, úgy gondolom, inkább
csak színesíti, kiemeli a regény fô vonulatát. A
nôi fôszereplô érzelmi pálfordulásával azt
akartam érzékeltetni, hogy ez az egész hatalomszemléletû, érdekközpontú világ átformálja az emberek gondolkodásmódját, befolyásolja, többnyire megkeseríti az életüket.
– A regényben több helyen is utalás történik
a dilatancia törvényére. Mi is ez?
– A dilatancia a folyadékok, és a folyadékszerûen viselkedô szilárd anyagok, így például a
homok áramlását leíró fizikai jelenség. Az
egymás segítô homokszemcsék viselkedése
természetesen átvitt értelemben, az emberi
kapcsolatokra kivetítve szerepel a könyvben.
– Tarján Tamás recenziójában többek között
ezt írja: „A szöveg nem mulasztja el tisztelgôen felidézni a kozmikus szorongás, a fantasztikumtól táplált nyughatatlanságélmény
e remekét, bár inkább szembeállító-elhatárolódó módon, utalva a kiszolgáltatottság-tapasztalat változatára.” A cím megegyezik E. T. A. Hoffmann kisregényének címével, amelyre a
recenzens utal. Ez nyilván tudatos döntés eredménye.
– Az utalás E. T. A. Hoffmann
A homokemberére teljesen
szándékos és fontos. Nagyon
sok félelem és szorongás determinálja azt a szereplôt,
ahogy ennek a könyvnek a fôszereplôjét is.
A többi irodalmi mûre történô utalás,
mondhatnám, a sztori szempontjából lényeges. Dumas Monte Cristo grófjának befeje-

zô gondolata az, hogy minden bölcsesség
egyetlen mondatban foglalható össze: várni
és remélni. Erre az egyik fôszereplô azt
mondja: ez mint stratégia alkalmatlan.
Tényleg azt szoktuk mondani, hogy a remény nem stratégia. Üzleti értelemben igaza van, de az emberi kapcsolatokban ez keménységet sugall. Az érdekeken alapuló kíméletlenség az a szemlélet, amit a regény
bizonyos szereplôi megpróbálnak az élet
minden területén alkalmazni, keresztülvinni. Akár még a szerelemben is. André Noël
sikeresen veszi az élet akadályait abban az
esetben, ha tisztességes módszerekkel kerül
szembe. Aljas, alantas eszközök ellenében
azonban ugyanúgy védtelen, mint legtöbbünk. A címlap-grafika is ezt a lelki széthullást, a személyiség pusztulását próbálja sugallni. Iris azért nevezi a fôhôst „Sandmann”-nak, mert az homokot gyûjt a világ
minden részébôl, ezt a nevet, fogalmat
Hoffmann óta elég jól ismerjük. Valójában
azonban ennek a homokembernek a személyisége a hoffmanninak az ellentéte.
– Vannak ebben a regényben csavarok, de
nem szabad a poént lelôni. S hogy van-e pozitív szereplôje, pozitív kicsengése a regénynek, mint ahogy ez felvetôdött olvasói reakciókban, ezt ki-ki döntse el a könyvet elolvasva. Végezetül azt kérdezem, számíthatunk-e
újabb Lengyel Gábor-kötetre.
– Közel kész állapotban van a második regényem. De egészen más témájú, mint a
Homokember. Amikor a Homokembert befejeztem, kedvet kaptam hozzá, hogy mást
is írjak. Ehhez persze idô kell, nyugalom,
megfelelô körülmények. Ebben az életkorban már mások az ambíciók, mint fiatalon.
Sem megélni nem kell belôle,
sem alkotói hírnevet szerezni
általa. De most már mégsem
csak magamnak, nem csak a
fióknak írok.
Csokonai Attila
A szerzôvel készült interjú teljes
változata a könyvhét online-on
lesz olvasható rövidesen.

könyvrôl
Lengyel Gábor
HOMOKEMBER
Fekete Sas Kiadó, 248 oldal, 2200 Ft
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Az emberi kapcsolatok írónôje
Elindult a Szabó Magda-életmûsorozat!
Készülve az írónô születésének 100. évfordulójára, a Jaffa Kiadó új Szabó
Magda-életmûsorozat kiadásába kezdett. Az ajtóval, Ókúttal, Freskóval, Pilátussal, A pillanattal és a Für Elise-zel
indult sorozat tökéletesen illeszkedik a
kiadó portfoliójába, mely korábban is
jelentôs kultúrtörténeti munkákkal bírt.

ban. Jelenits István Széchenyi-díjas piarista
szerzetes, teológus hozzáteszi: „A buzgó, áldozatkész jóakarat életveszélyesnek bizonyulhat, ha nem párosul figyelemmel, önmérséklô intelligenciával. Szabó Magda Pilátusa ezt bizonyítja. Talán nem tévedünk, ha
az elbeszélt történet mögött a szerzô személyes tapasztalatainak nyomait is keressük.”

Szabó Magda 1958-ban kezdte regényírói
pályafutását, mely egészen a kilencvenes
évekig tartott. De mintha ma is közöttünk élne, hiszen témái aktuálisabbak, mint valaha!
Az írónô a nôi sorsok, a nôi érvényesülés, a
nô és a társadalom kapcsolatának bemutatására törekedett, mindemellett és mindezzel
szoros összefüggésben pedig azokat a családi titkokat helyezte középpontba, melyekrôl
nem lehetett otthon beszélni.
Ezek a kérdések – sajnos – keveset változtak az utóbbi évtizedekben, s talán ez az
egyik oka annak, hogy az életmû kötetei
pontosan úgy olvasódnak, mint a legfrissebb
mai irodalom. Éppúgy igaz ez a most megjelent öt kötet legrégibb darabjára, a Freskóra,
mint a The New York Times elôkelô bestseller listájára tavaly felkerült Az ajtóra is.

Sokunk kedvence, a Für Elise is új köntösben
jelent meg. Szabó Magda elmúlt nyolcvanéves, amikor lánytestvére született: írt magának egyet. Mert bár a Für Elise önéletrajzi ihletésû mû, a regénybeli fogadott testvér, Bogdán Cecília korábban ismeretlen volt az olvasók elôtt. Az író talán gyerekkori barátnôjét
mintázta meg Cili alakjában, talán önmagát.

A FRESKÓRÓL ÍGY ÍR KARAFIÁTH
ORSOLYA A KÖNYV AJÁNLÓJÁBAN:
„Rokon. Milyen szép szó. Rokon testek, rokon érzések, vér folyik benne, ez maga az
összetartozás. A rokonság már más, a freskón ott vannak mindannyian, és mikor a
kép bemozdul, a szereplôk fejébe látunk.
Szabó Magda mestermûvében nyolc évtized
kel életre, elfojtások és hazugságok leplezôdnek le, szétrepül a léckeret. Vegyük elô
a családi fotóalbumot: kit érzünk igazán rokonnak közülük?”
AZ AJTÓRÓL A KÖVETKEZÔKET ÍRJA
VEISZER ALINDA:
„Az ajtó azoknak a könyve, akik kérdések
nélkül beszélgetnek. Akik nem sürgetnek,
van türelmük várni a válaszokra. Azoké, akik
mernek hallgatni, és hiszik, hogy a hallgatás
néha erôsebb a beszédnél. Azoké, akik apró
gesztusokból is értenek, akik mernek közel
kerülni másokhoz, és mernek csalódni.”
A sorozat különleges darabja A pillanat c.
regény, melynek újrakiadásánál különösen
nagy adósságot törlesztett a kiadó. Ez a regény Vergilius ókori eposzának különleges,
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mai hangvételû átirata, középpontjában
egy hadvezérré váló nôi alakkal. Az elmúlt
évtizedekben számos filológiai hiba maradt
a szövegben ennek a méltatlanul hátrébbsorolt könyvnek a kiadása során, melyet az
új életmûsorozat megjelentetésekor a kiadó
felfedezett és javított, illetve szükség esetén
rövid jegyzetekkel látott el, a gördülékeny
olvashatóság érdekében. Ennek a munkának köszönhetôen egy igazi meglepetésdarabbal gazdagodott az új életmûsorozat.
A PILLANATRÓL ÍGY ÍR ENDREI JUDIT
A KÖNYV AJÁNLÓJÁBAN:
„Hamar megkedveltem Creusát, a trójai királylányt, aki a Vergilius-eposzban Aeneas
mögött épp csak felsejlik. Ám Szabó Magda
bátor és bölcs asszonyt teremtett belôle.
Szeretem az erôs nôket: példát és erôt adnak nekünk, hétköznapi asszonyoknak.”
Az Ókút a soha el nem temetett gyerekkor
könyve. Az írónô tündérvilágában látomás
és valóság keveredik: mesél hétköznapi hôsökrôl, hitrôl, háborúról, szerelemrôl, halálról és mûvészetrôl, vagyis az életrôl. Ahogy
egy olvasó írja egy könyves közösségi portálon: „Számomra Szabó Magda AZ ÍRÓ! Súlyos és súlytalan, letaglózó és feloldozó egyszerre. Örök talány, teljesen sosem megfejthetô, de egy percre sem feledhetô.” Csakúgy, mint életünk elsô néhány éve.
„Úgy szerettelek, ahogy nem tudok és nem
is akarok többé, kritikátlanul” – írja anya és
lánya kapcsolatáról Szabó Magda a Pilátus-

„A könyv olvasása közben folyton azon törtem a fejem, vajon mennyi a valóság ebben
a történetben, és mennyi a fikció. Életrajzi
regényként emlegetik, de néha olyan érzésem támadt, hogy az írói fantázia kiszínezi,
átrendezi az egykori eseményeket. El is határoztam, hogy utánanézek, de meggondoltam magam. Ugyanis teljesen mindegy. A
regény minden egyes sorából olyan fájdalmas, néha önmarcangoló ôszinteség árad,
hogy hajlandó vagyok minden egyes szavát
elhinni, akár úgy történt, akár nem. Kár,
hogy nem lett folytatása. De a Für Elise így is
egy önálló remekmû, akár egy befejezetlen
szimfónia" – teszi hozzá Fábián Janka.
A kiadó a jövôre 100. születésnapját ünneplô írónô legérdekesebb mûveibôl tíz kötetet
tervez idén megjelentetni – az eddig megjelent hat Szabó Magda-remekmû idén ôsszel
további négy kötettel egészül ki.
A friss szöveggondozáson túl a kiadó új arculattal, szükség esetén – például tájnyelvi kifejezéseknél, kulturális utalásoknál – rövid
jegyzetekkel, és új, minden korosztály számára jól befogadható tipográfiával igyekszik segíteni abban, hogy Szabó Magda mûvei kultúrtörténeti rangjuknak és töretlen népszerûségüknek megfelelô helyre kerülhessenek.
(X)
ÁPRILIS 24.
HESS ANDRÁS TEREM
15.00–16.00
Szabó Magda életmû-sorozat
Résztvevôk: Tasi Géza és
Megyeri Zsuzsa Dóra
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Ez nem egy átlagos útikönyv

Sediánszky Nóra a hétköznapokban dramaturgként mutatkozik be, ennek ellenére
kalauzolt már minket, olvasókat Velence mesebeli útvesztôiben is. Legújabb könyve, a
Tékozló Párizs, pedig a francia
fôváros utánozhatatlan hangulatába csalogatja el az utazót, vagy éppen az álmodozó
utazni vágyót, megannyi titkos zegzugon és személyes
történeten keresztül. Mert ez
útirajz, ahogy az író fogalmaz. Vele beszélgettem.

– Miért éppen Párizs?
– A velencei útikönyvem egyedi történetnek indult, akkor nem terveztem folytatást. Ugyanis ahhoz a városhoz rengeteg közöm van,
nagyon sokat jártam oda, olasz szakot végeztem az egyetemen,
egyértelmû volt, hogy írni szeretnék róla. Aztán az elmúlt pár évben
úgy hozta a sors, hogy színházi és magánemberként is kezdtem egyre inkább Párizs felé fordulni. Az édesapám, Sediánszky János rengetet foglalkozott ezzel a nyelvvel, ezzel a kultúrával, ezt az „úgynevezett franciásságot” már kiskoromtól szívtam magamba, valószínûleg észrevétlenül is. Ráadásul sok francia anyaggal dolgoztam abban az idôben, amikor felnôttként rámtört a „Párizs-vágy”. Végül a
kiadóm vetette fel, nem lenne-e kedvem csinálni egy második útikönyvet is, ezúttal a francia fôvárosról. Nekem pedig nagy kedvem
volt hozzá, bár ez a kapcsolat sok szempontból egész más, mint a
Velencével való találkozásom. Viszont nem tervezek sorozatot, nem
fogok mostantól kezdve szisztematikusan európai fôvárosokról írni,
csak ez az egész Párizs-ügy megint nagyon izgalmas kihívásnak ígérkezett, és az is lett.
– Útikönyv ez, de mégis kicsit több, kicsit más. Miben mutat újat a Tékozló Párizs?
– Leginkább szubjektív hangvételû útirajznak nevezném. Pont ezért
igyekeztem is minél kevesebb szokványos turista információt belezsúfolni, de néhány praktikus tanácsot és információt azért mindenképpen tartalmaznia kell egy ilyen jellegû mûnek. Viszont nem szerettem volna tipikus útikönyvet írni, ebbôl adódik a személyes hangnem: az én utazásaimból, benyomásaimból, emlékeimbôl állt össze
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végül is a könyv. Azt mesélem el, hogy én mit láttam, tapasztaltam,
milyen benyomásaim voltak, amikor ott jártam. S habár szabálytalan
mûfajról beszélünk, én épp ezért, a személyességért szeretem – a
közérdekû információk a legtöbb útikönyvben megtalálhatók, igyekeztem csak a szükséges mennyiséget használni ebbôl.

– A kötet szomorú aktualitása a novemberi párizsi merénylet-sorozat.
Beleszólt-e ez bármennyire is a könyvbe?
– Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet. A párizsi merénylet pont akkor történt, amikor nagy lelkesen elkezdtem dolgozni a könyv elsô részén. Úgy döntöttünk, hogy nem fogom abbahagyni a munkát, bár
az elsô napokban tényleg nem igazán lehetett tudni, mennyire van
most ennek aktualitása, menyire esik vissza a turisták Párizs iránti lelkesedése. Szabad-e egyáltalán épp most egy, alapvetôen az élet élvezetérôl szóló útikönyvet írni Párizsról – hiszen minden utazás egyfajta
jólesô luxus. De épp ezért is szerettem volna folytatni a könyvet, hiszen bármi is történjen, nem szabad, hogy elvegyék az életkedvünket,
korlátozzák a szabadságvágyunkat, a szabad mozgásunkat
(konkrét és lelki értelemben egyaránt), menni kell, nézni, látni kell, egyszóval – utazni kell. A munka miatt nemrég újra
ott jártam én is, és nagyon jó volt látni azt, hogy a párizsiak
felvették a megszokott életritmusukat, azt az innen nézve
irigylésre méltóan minôségi, szabad és könnyed létformát,
ami csak rájuk jellemzô. Például, ha nem lenne sokkal szigorúbb ellenôrzés most az egyes látványosságok elôtt, akkor az ember talán nem is érzékelné, hogy itt ôsszel történt
valami. A kávéházak ugyanúgy tele vannak, az emberek
ugyanúgy lejárnak a parkokba, ugyanúgy élik az életüket,
ezt a számomra rendkívül kedves és örömteli életet. Errôl
a kivételes életminôségrôl Párizs nagyon sokat tud, és nagyon sokat tud róla tanítani az embereknek, ma is.
– Mikor járt legelôször Párizsban?
– Ha jól emlékszem, 1995-ben voltam ott elôször, akkor
még egyetemistaként, az nem épp a legsikerültebb találkozásom volt a várossal. Fiatalként az ember ugyanis annyira másképpen
látja és érzi még a dolgokat. Ezután aztán sokáig nem mentem vissza.
– Van kedvenc helye Párizson belül?
– Nagyon nehéz egyetlen helyet kiválasztanom. Az biztos, hogy
a Notre Dame-ot és a környékét nagyon szeretem. Ide mindig

visszatérek, ha Párizsban járok. De nagyon szeretem az Opera
környékét is, a boulevard-okat és a parkokat. Én kimondottan
„parkfüggô” vagyok, Budapesten is ezt hiányolom, kevés az igazán zöld, összefüggô ligetes terület a magyar fôvárosban. Legalábbis nekem.
– Van olyan hely, ahova nagy utazóként nem jutott el, de szerepel a
„bakancslistáján”?
– Az elôzô kijelentésem ellenére, vagyis, hogy nem tervezek útikönyv
sorozatot indítani, van egy város, amirôl még nagyon szívesen írnék,
egy város, ahol egyszer kivételes szerencsémre másfél hónapig éltem. Ez a város nem más, mint Sevilla. Azonkívül van még egy nagy
szerelmem, Marokkó, bár általában megrögzött Európa-járó vagyok. Ki tudja, ha alkalmam nyílik egy ilyen
utazásra, még ebbôl is születhet egy ilyen útirajz, mert azért az ember el tud csábulni…
Kurcz Orsi
Az interjú teljes terjedelmében a
www.konyv7.hu honlapon lesz olvasható
Portréfotó: Juhász Éva
ÁPRILIS 23.
HESS ANDRÁS TEREM
17.00–18.00
Könyvbemutató – Sediánszky Nóra Tékozló
Párizs – Városnapló öt tételben

könyvrôl
Sediánszky Nóra
TÉKOZLÓ PÁRIZS – Városnapló öt tételben
Saxum Kiadó, 288 oldal, 2980 Ft
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„Ugyanolyan, csak egészen más”
Beszélgetés Kartali Zsuzsával
Alapvetôen fontos témát jár körül ez a
könyv; a mássághoz való viszonyulást,
illetve annak egyéni és társadalmi színtéren zajló küzdelmeit.
– Mikor érezte elôször, hogy készen áll papírra vetni és szembe nézni Zsombi „történetével” és elsôsorban a saját érzéseivel, kételyeivel?
– Az anyaságot akkora csodának tartom,
hogy már akkor írni akartam errôl, amikor
a gyerekvállalást még csak tervezgettem.
Mindenképpen különleges téma, de azt
azért nem sejtettem, hogy milyen szempontból lesz az… Aztán amikor belekerültünk a sûrûjébe, persze tizenöt évig nem
volt se idôm, se energiám az írásra. Az
agyam egy kis rekeszében végig ott volt a
szándék, és a mindenkori határidônaplómba, falinaptáramba az orvosi vizsgálatok, fejlesztési idôpontok, családi programok közé bekerültek az aktuális „zsombiságok”. Részben a majdani könyvhöz,
részben vigaszként. A sötétebb napokon
jó volt ezekre a szikrákra visszagondolni.
Amikor vidékre költöztünk, és Zsombi középiskolás lett, az elsô fél év izgalmai
után úgy éreztem, most van itt az idô,
hogy az eddigieket összegezzem. A magam számára „emésztési” céllal, második
lépésként pedig – talán – az olvasók számára is. Jó dolog tudni, hogy nem vagyunk egyedül, és látni, mit csinálnak mások ugyanúgy, és mit másként, mint ahogyan mi tennénk.
– Az elôszóban említi, hogy folyamatosan
próbált kibújni a bôrébôl, mintha valaki másról beszélne. Mennyire volt küzdelmes beleengednie magát a szövegbe?
– Eleinte egyes szám harmadik személyben
írtam, de ez valahogy korlátot vont közém
és a téma közé, csak még nem tudtam, mitôl van kényelmetlen érzésem. Megmutattam a szövegkezdeményeket páromnak,
Révai Gábornak, és ô azt javasolta, személyesebben írjak, és ez segíteni fog. Így is történt. Könnyebben jöttek elô az emlékek.
Igaz, néha nagyobb fájdalmat is okoztak
(ettôl való félelmemben lett elôször „másvalaki” az elbeszélô), de a helyzetek belsô
feldolgozása, azt hiszem, eredményesebb
lett. Most úgy gondolom, így volt érdemes
megírni. Gábor késôbb is sokat biztatott,
tanácsokkal segített, és Nyáry Krisztiánnak
is ô küldte el a kész kéziratot.
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– Volt valamilyen elôre elképzelt, határozott
belsô struktúrája annak, melyik családi emléket emeli majd be a könyvbe?
– A könyvbe bekerülô témák körét egyrészt a „zsombiságok” gyûjteménye határozta meg, másrészt pedig a saját, hajdani gyermeklélektani és -fejlôdéstani tanulmányaimból maradt emléknyomok:
nagymozgások, finommotorika, beszéd,
rajz, játék, társas kapcsolatok… Meg persze, amit megôrzött a családi legendárium.
– „Azt hiszem, hogy egy Asperger-szindrómás gyermek szülôje
maga is autista egy kicsit.” Mit jelent az ön számára az autizmus?
– Az autizmus spektruma nagyon széles, és nagyon sokféle.
Minden autista más. Alapjellemzô mégis a társas megértés
nehezítettsége, ami szerintem
bizonyos helyzetekben valamilyen szinten bármelyikünkre igaz lehet. Az
ezzel való megküzdési stratégiáink mások.
Aki autizmussal él, attól ez folyamatos tudatosságot, rengeteg energiát igényel.
Mintha folyton oda kellene figyelnünk arra, hogy levegôt vegyünk, máskülönben
megfulladunk, miközben a többiek
boldog spontaneitással, „csak úgy” lélegeznek, és nem értik, mi ezen a nehéz. De
ez csak egyetlen példa, nem is biztos,
hogy a legszemléletesebb.
– A cím igen beszédes, hogyan született?
– A könyv munkacíme Anyacsavar volt. Ez
egy elég közkeletû szó, ráadásul túlságosan
kiemelte volna az én nézôpontomat, ezért
váltottam Kockafejre. „Kockából” is sok van,
és a fiam is az. A két szó együtt viszont újszerû páros, mint ahogyan mi is azok vagyunk.
– Kellett-e bátorság a második gyermek vállalásához? Volt-e annak kockázata, hogy a második gyermek is
valamilyen mértékû autizmussal
szülessen?
– Amikor a kislányomat vártuk,
még messze nem volt diagnózisunk. Egyszerûen csak úgy éreztem, mindenkinek elônyére válik,
ha Zsombinak kistestvére lesz, és
szerencsére így is történt. Komoly
családi halmozódásról azóta is csak ritkán
hallok, úgyhogy nem valószínû, hogy
visszatartott volna bennünket a második
gyermek vállalásától.

– Változtatott-e a
fókuszán a második gyermek születése?
– Problémásabb
gyerekre szerintem hajlamosabb az anya túlzottan ráfókuszálni. Persze egyénileg és családilag más, hogy kinek hol kezdôdik a túlzás, és a szimbiózis
mikor lesz fojtogató. A kislányom érkezése mindenképpen több levegôt vitt a család életébe. Vele könnyebb volt, és a jelenléte máig sokat old Zsombi idônkénti
magányán, de azért vigyázunk arra is,
hogy ne terheljünk olyasmit Esztire, ami
nem az ô feladata.
– Tervezi, hogy a késôbbiekben folytatja
Zsombi történetét?
– Zsombi életének egy korszakhatárán átléptünk. Azt hiszem, a felnôtté válás és a felnôttkor, a tovább(i) tanulás és a munka, az
önálló élet kérdései újra megérnek majd egy
misét, mondjuk tíz-tizenöt év múlva.
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