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Csukás István ötödik évszaka
Akit megsuhintott a halhatatlanság szele
Akárcsak Andersen, Csukás István is április 2-án született.
Hollywoodi sikert is elkönyvelhet: a Keménykalap és
krumpliorr címû ifjúsági regényébôl készült tévéjáték gyerekfilm kategóriában nagydíjas lett az ottani 1975-ös televíziós fesztiválon. Nyolcvanadik születésnapjára a napokban jelent meg válogatott verseskötete Évszakom a szerelem címmel. Költônek indult, és máig nem lett hûtlen a lírához, amint a következô sorai is mutatják: „Annyiszor játszottam a boldogot, / most végre boldog lehetnék – / nyugtalanul figyelem magamat, / vajon mi hiányzik még...”
– Mikor és mitôl ébredt rá hosszas útkeresés nyomán, hogy az írás
az igazi hivatása? Elôtte készült hegedûmûvésznek, tanult jogot,
majd egy ideig a bölcsészkarra is járt.
– Mi több kell annál egy fiatalembernek, mint hogy pár verse megjelenjen nyomtatásban? Akkortól tudatosan költô akartam lenni.
Késôbb arra jutottam, hogy mint minden gyereknek, nekem is
többféle tehetségem volt: a zenei meg a versírói. De valószínûleg
bennem az alkotói véna volt erôsebb, így legyôzte az interpretálásra kényszerülô hegedûmûvészit. Sokáig az sem számított, hogy
a döntésem miatt generációm tagjaival együtt keményen nyomorogtam. Nem az érdekelt, van-e mit ennem, vagy kopott-e a nadrágom, hanem, hogy elismernek-e, híre megy-e a verseimnek.
– Mit profitált abból, hogy ott volt a Fiatal Mûvészek Klubja alapítói között, majd igazgatója is lett? Ezen a helyen nemcsak az újító
mûvészeti gondolatok kaptak teret a hatvanas évektôl, hanem akár
ellenzéki politikai nézeteiket is nyíltan elmondhatták a szigorú
mérlegelés után felvett tagok.
– Remek dolog volt. Ott találkoztam másfajta mûvészeti ágak korombeli képviselôivel: képzômûvészekkel, színészekkel, énekesekkel. Ismerôseim nagyrészt abból az idôbôl valók. Sajnálom,
hogy ilyesfajta klubjuk ma nincs a fiataloknak.
– Nem bánja, hogy költôként kevésbé ismert, mint meseíróként?
– Nincs bennem két ember, akik irigykednek egymásra. Ugyanaz
a költô írja a verseket és a meséket is, rokonok; mindkét mûfaj
elemelkedik kicsit a földrôl. Értékkülönbség végképp nincs a gyerek- és a felnôttirodalom között. Megerôsít ebben a hitemben,
hogy a nagy magyar költôk, írók szinte kivétel nélkül írtak a gyerekeknek is. Kicsit nagyképûen pedig arra is gondolhatok, hogy
a meseírás egy lépcsôfok, amelyen fiatal olvasóim idôvel talán a
késôbbi mûveimhez is felléphetnek.
– Meseíráskor a figurák jelennek meg elôször lelki szemei elôtt?
Rájuk alapozza a történeteket?
– A gyerekeknek író szerzô ugyanúgy dolgozik, mint a felnôtteknek szóló mûvek létrehozója. Elôször anyagot gyûjt. Nekem külön kincsesbányám van; a saját gyerekkorom. Bagamérit még
Kisújszállásról hoztam magammal. Süsü alakja, aki behemót, de
a szíve-lelke olyan, mint egy galambé, elôrevetítette a kalandjait. A Pom Pom-mesénél kíváncsi voltam, mennyire fogják érteni a
gyerekek a se nem ember, se nem állat, hanem képzeletbeli lény
szereplôk történetét. De az ô képzelôerejük elevenebb bármely
íróénál. Ráadásul olyanok, mint a régi görög színház közönsége:
boldogan megnézik az egyik mûfajból a másikba vándoroló mûveim színházi vagy filmes feldolgozását, még akkor is, ha már kívülrôl fújják az egészet.
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– A Berosált a rezesbanda címû 2013-as filmje a felnôtteknek is
tanulságos: felerôsítve jelzi a poroszos oktatási rendszer káros hatásait. Mit szól az utóbbi hónapok pedagógus-demonstrációihoz,
melyek a jövô generáció érdekében szervezôdtek?
– Figyelemmel kísérek, és a gyerekek oldaláról nézek mindent.
Ezekrôl hosszú és vegyes véleményem van, amit most, a könyvünnep alkalmából nem fejtenék ki. Talán annyit mégis, hogy évek
óta tapasztalom: az óvodások imádják a költészetet, de amikor iskolába kerülnek, elriasztják ôket az irodalomtól. Ha versmondásra egyest kap valaki, logikus, hogy megutálja kudarca tárgyát. Inkább olyan közeget kellene teremteni, amelyben örömmel közelíthetnek egy-egy alkotáshoz. Gyerekkoromban az irodalomtanárunk eljátszatta velünk a Szentivánéji álom egyik jelenetét. Nagy
kedvvel vetetettük bele magunkat, és máig tudom a szövegét.
– Megemlítette esetleg a nevelésüggyel kapcsolatos aggályait a
köztársasági elnöki vacsorán is, amelyet néhány kerek évfordulós
mûvész, így az ön tiszteletére adott Áder János?
– A protokoll keretein belül persze, de a lényeges dolgokat mindannyian szóba tudtuk hozni. Én évek óta mondom a magamét a
védtelen gyerek nevében. Nincs gyerekszínház, és ezt nem helyettesíti, hogy itt-ott gyerekelôadásokat tartanak. A tévében tíz
éve nem készülnek gyerekfilmek, amelyekbôl a hôskorban évente tizenkettôk is forgattunk. A gyereknek gyorsan ketyeg az órája. Ha nem kapja meg az élményt azokban a négy-négy évet felölelô periódusaiban, amikor a mesékre, majd az ifjúsági mûvekre, kiskamaszként a kalandos történetekre fogékony, akkor örökre lemarad róluk. Talán nem falra hányt borsó, amit beszélek.
– Mikori versek kerültek bele az Évszakom a szerelem címû, erotikus verset, szerelmi lírát és elmúláskölteményt egyaránt tartalmazó kötetébe?
– Nem idôrendben sorakoznak a versek ebben, a lírai életmûvembôl válogató kötetben, inkább tematikusan. Kitûnik belôle,
mennyire erôs témám a nô-férfi viszony, beleértve az anya-fiú
kapcsolatot is. A négy évszak mellé egy ötödiket kreáltam: a szerelemét, amely akár napsütésben, akár hóviharban is jelentkezhet. Viszont nagyon meg kell dolgozni érte. Meghat, hogy születésnapi ajándékul kaptam ezt a verseskönyvet a kiadótól, és a
szerkesztôje, Bérczessy Gergely a fiatal korosztály tagjaként érdeklôdik a költészetem iránt.
– Mondhatjuk, hogy élô klasszikus? Teskándban iskolát, Balatonszárszón színházat neveztek el önrôl, Bagamérinek emberméretû
szobrot állítottak, Pom Pom térplasztika formájában egy iskolával szemközti fán várja Picurt, és ugyancsak
e mese alapján tematikus játszóteret alakítottak ki Budapesten.
– Eleinte még tiltakoztam, hogy
hagyjuk ezt, gyerekek, még élek.
De valójában minden író álma,
hogy képletesen a mindennapokban is jelen legyen a közösségben. Ilyenkor megsuhintja a halhatatlanság szele.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Csukás István
ÉVSZAKOM A SZERELEM
Könyvmolyképzô Kiadó, 72 oldal, 2999 Ft
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A könyvhét könyve a K. u. K. kiadónál
Köves József
ELFELEJTETT KIRÁLYNÔK
Szépségek és sorsok
Kötve 3800 Ft
A divat forradalma volt az
1920-as években a szépségversenyek elindulása.
Az elsô Miss Magyarországot (akkor Miss Hungáriát) 1929-ben választották, s még abban az évben Európa szépe is lett.
Ez a gazdagon illusztrált
album bemutatja a Miss
Magyarország szépségversenyek történetét és
nyerteseit 1929-tôl a háború utáni elsô nagy versenyig. Olyan ismert és kevésbé ismert nevekkel és
sorsukkal találkozhat az olvasó, mint Simon Böske,
az elsô szépségkirálynô, a
neves filmszínésznô Tasnády Fekete Mária, a legszebb szemû Gál Júlia vagy a világsztárrá és botrányhôsnôvé vált Gábor Zsazsa.
Keresse a K. u.K. Kiadó 32. sz. pavilonját
a Vörösmarty téren, a Gerbeaud-val szemben!
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Hol lehet kolbászból a kerítés?
Az élet sójáról mesél Nádas Péter
Míg mások a sójáról
nevezetes német
városka gyógyvízében
lubickolnak, addig az
esszéregény szerzôje a
település legendáriumában
merül el, a sólepárlást
tanulmányozza és felmászik
a harangtoronyba.
Szimpatizál a kisváros
jelenével, sajátosságaival,
de nem titkolja, hogy ez
sem volt mindig a béke
szigete. Az elôször a
litera.hu-n folytatásokban
megjelent írások, Forgách
András rajzaival illusztrálva
figyelmet keltô és szemrevaló kötetet alkotnak.

Mivel a regény más-más részeiben olvasható ismérvek
alapján hosszas kutatás után
sem sikerült a térképen rábukkannom a helyszínre, Nádas
Péterhez fordultam:
– Csak a képzeletében, vagy
ténylegesen is létezik Az élet sója címû könyvében szereplô német fürdôváros?
– Ez egy létezô város. Mindössze két adatot löktem meg a
fantáziámmal, de hát ez lenne
a dolgom, és részben ezért nem
neveztem meg a helyet. De
azért sem, mert majd minden
német kisváros ilyen. A könyvbéli annyiban különbözik a többitôl, hogy ezt a várost nem
bombázták porrá. Épen maradt. Ilyen például Goslar, Görlitz, Rothenburg. Az épen ma-
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radt városokban az ember a két
szemével követheti a városiasodás folyamatát. Hatszáz évre,
nyolcszáz évre vissza lehet látni
az utcák elrendezésében, a burkolatában, a házak építési módjában, a szobaberendezésben
és a társadalmi struktúrában, s
akkor az ember azt is látja,
hogy miért ilyen a gondolkodás
és nem másmilyen.
– A könyvbeli, meg nem nevezett
város melyik két jellemzôje köszönhetô az írói fantáziájának?
– Azt nem árulom el, de ez
esetben a fantázia is adatokra
épül. Két ponton kicsit továbbfejlesztettem. Úgy, ahogy lehetett volna, de valóságosan nem
itt volt. Máshol, de nem így.
Különben szigorúan tartottam
magam a tényekhez. Mégsem

egy német kisvárosról írtam
könyvet, hanem a magyar városiasodás folyamatáról. Olyan
magyar körülményekrôl, amelyek még nincsenek, esetleg
lesznek, lehetnek. Arról, hogy
milyen nehéz születés ez,
mennyire hosszan tartó folyamat, mennyi esemény és mûvelet szükséges hozzá, hogy aztán
kolbászból legyenek a kerítések. Ami persze csalóka. Az
ember reggel nem úgy lép ki az
utcára, ahogy kimászott az ágyból, hanem rendbe szedi a küllemét. Egy ilyen régi város is
prezentálja önmagát, és akkor
néha úgy néz ki, mintha kolbászból lenne minden kerítése.
– „Haza üzen” a szinte minden
fejezetben elhelyezett pár mondatos csípôs megjegyzésekkel,

amelyek akár mai magyar mindennapjainkról is szólhatnak?
Beszél hamisított okiraton alapuló múltról, arról, hogy századonként kétszer újra kell indítani
a fejlôdést. Ilyen fricska, hogy
ha nem jön az ellen, maguk az
állampolgárok ugranak egymásnak, vagy keresnek olyat, akit ellenségnek lehet kikiáltani.
– A történelemnek van valami
nagyon furcsa, állandóan ismétlôdô árama, ami közvetlenül
emberi adottságokból ered. Barátok vagy barátnôk sincsenek
meg ellenfél vagy ellenség nélkül. Ha nincs, akkor kreálnak
maguknak. Ami az emberi
összetartozás szükségszerûsége. Ha a belsô nyomás erôsödik,
akkor a figyelem kifelé fordul.
Ha a külsô nyomás erôsödik, ak-
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kor a figyelem befelé fordul.
Még azok közül is nagyon kevesen tudják elkerülni, akiknek éppen az a becsvágyuk, hogy elkerüljék az értelmetlen ellenségeskedést. Ha a történelemben lenne haladás, elôremenetel, akkor
az emberiség ezt az ôsi késztetést már rég maga mögött
hagyta volna. De a törzsi és vallási háborúk szükségszerûen ismétlôdnek. A fricska inkább annak szól, hogy magunknak sem
ismerjük be, milyen régi mintákat követünk és ismételgetünk.
Mindössze erre az antropológiai
adottságra hívom fel a figyelmet
az iróniával.
– Példaértékû, hogy a könyvbeli
városlakók a vallásháborúk idején is tudtak az értékek lerombolása nélkül újat teremteni. Nem
erôltették egymásra az akaratukat, hanem a közösség konszenzussal döntötte el: merre tovább.
– Ez történelmi adottság. Tény.
Belépek egy protestáns templomba, és tömve van oltárral,
freskóval, oltárképpel, síremlékkel, szoborral, áldozati tárgyakkal, mindenfélével, aminek
egy protestáns templomban elvileg nincs helye, mert korábbi
századokban mind kidobták,
megsemmisítették. Ebben a városban a protestánsok nem
szakították meg a katolicizmus
dekorációs tradícióját, hanem
azt mondták: mi majd más tartalmat adunk neki. Nem pápistát! Ennek a városnak ez az önálló meséje. Amibôl látható, mi
történik olyan
társadalmakban, ahol a népi tradícióban
fontos szerepet játszik a
megbeszélés,
a megegyezés. Egy város
csak
akkor
tud tartósan
mûködni, ha
az
érdekegyeztetés
sokszínû és
sokrétû. Hollandia nem
létezne, ha a partvidéki városok
és falvak nem egyszerre építettek volna gátakat, és ezt ne
egyeztették volna a távolabbi

települések csatornaépítési mûveleteivel. Ha nem azonos tartalmú megegyezések alapján
óvnák a gátakat, akkor betörne
a víz. Az északi népeknél a kora középkortól kezdve mindenkinek egyezségre kellett törekednie. A törekvés beleépült az
emberi személyiségbe. Mindenki úgy mondja el a véleményét, hogy figyeli a másik mimikáját. A saját nézetét fejti ki, de
feltételezi, hogy a másik legalább olyan megalapozott
okokból másként vélekedhet.
Aztán egyeztetni kezdenek, érvelni, meghallgatják az ellenérvet. Fantasztikus nyugvópontokat tudnak találni.
– Mi az összefüggés az elsô fejezetben élvezetesen leírt sókristályosodás meg Luther Márton és Kálvin János között, akikhez végül eljut a történet?
– Az, hogy vannak természeti
törvényszerûségek, és az emberi
törvényszerûségek ezeknek szépen utánamennek. Csak ideigóráig képzelhetô el, hogy a pápa
büntetlenül szeretôket tartson,
álló nap dôzsöljön, és pénzért
árusított búcsúcédulákkal mentesítsen másokat a bûneiktôl.
Biztosak lehetünk benne, hogy
értelmes emberek protestálni
fognak ellene. Így alakult ki a
protestantizmus az értelembôl,
amivel aztán megint csak elkövetett másoknak nem tetszô
dolgokat. Megállás nélkül egymást korrigáljuk. Az ember csordaállat. A csordának mindig
vannak kimagasló és kevésbé
látható személyiségei. Senki nem tudja
megmondani, hogy
az észrevétlen személyiség nem jelentôsebb-e, mint a kiemelkedô, aki éppen
a velejéig negatív dolgokat mûveli.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Nádas Péter
AZ ÉLET SÓJA
Jelenkor Kiadó, 115 oldal, 2999 Ft
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Békakirálylány a virtuális világban
Petôcz András új gyerekverses kötetérôl
Hagyományos mesefigurákat
és állatszereplôket kalauzol
el a digitális világba, és a mai
nemzedék digitális világába
építi be a mindenkor kedvelt
klassziku mesealakokat
Petôcz András könyvhétre
megjelenô új kötetében.
Fél tucat gyerekverskötet és
ifjúsági regény után, a Móránál
megjelenô Nagy Kalap és Pici
Sál címû kötetével ismét a
gyerekolvasókat célozza meg.

– Az új kötet mintegy összefoglalja mindazt, amit ebben a mûfajban alkotott. Számos vers és figura visszaköszön benne a korábbi gyerekversekbôl, így Csigaházi Eduárd, Csutorás Gergely vagy az Internetvers.
– A könyvben komoly mennyiségû új anyag van, de válogattam bele a régebbi verseimbôl is, amelyek korábban már megjelentek a
Móránál, ám a kiadó érdemesnek tartotta beletenni az új kötetbe is.
Állatos és egyéb gyerekversek alcímmel jelenik meg ez a tulajdonképpen gyûjteményes verseskönyv.
– A könyv a legkisebb, mondókákat mondogató korosztálytól a nagyiskolásokig bevonzhatja a gyerekolvasókat humorával és a modern, digitális világra történô utalásokkal és nyelvezettel.
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– Magam is meglepôdöm, hogy már az egészen kicsik is pontosan
tudják, mi az internet, az sms, vagy a google, és olyan természetességgel használják, mintha örök idôktôl létezne. Bár én kiválóan eltöltöttem a gyerekkoromat a digitális világ vívmányai nélkül, mégis
tény, hogy mintha egy új idôszámításba, az emberiség új korszakába lépett volna az emberiség. Ennek a mûvészeti alkotásokban is le
kell képezôdnie, és erre reagálnak leginkább a gyerekek. Sosem
gondoltam volna, hogy az „Internetvers” címû szösszenetem ekkora karriert fut be, ha igaz, még egy tankönyvbe is bekerül.
– Számos ismert állattal és klasszikus mesefigurával találkozunk a
könyvben, új környezetben, újraértelmezett szerepben. A világszép
békakirálylány címû verses mese ennek legjobb példája.
– A békaleány a kedvenc figurám ebben a kötetben, nem véletlenül
lett a kötet bevezetô és záró darabjának fôhôse. A játék része volt,
hogy megfordítottam a szerepeket, itt a békaleányt kell megcsókolni, hogy hercegnôvé változzon. A bánatos és magányos békaleány
különösen közel áll a szívemhez. Talán az is motivált, hogy az eddigi pályámon már többször öltöttem nôi álarcot, és azzal hízelgek
magamnak, hogy minden „macsóságom” mellett próbálom átérezni a nôi gondolkodást is. A szerepjáték, a másik nem megszemélyesítése mindig érdekes kihívás egy alkotó számára, elég megemlítenem Fernando Pessoát, vagy Virginia Woolfot.
– A gyerekversek írása kezdetben a saját családi élményekhez kapcsolódott,
vagy inkább a játékosság,
a ritmikus és a zenei elemek kombinálása vonzotta a mûfajban?

|interjú|
– Pályám kezdete óta írok gyerekverseket, nem családi szempontok vezéreltek benne. Sosem írtam „csak” gyerekverset, a nyelvi játék, a másfajta
nézôpont érdekelt. A gyerekvers mûfajában több az apró részlet, másképp közelíti meg a dolgokat, talán pozitívabb és játékosabb formában.
Ha valamiért szeretek gyerekirodalmat csinálni, akkor azért, hogy ellessem a gyerekek nyelvi fordulatait, beszédfûzésüket és képes legyek megszólalni az ô nyelvükön. Miközben olyan fantasztikus költôk gyerekversein nôttem fel, mint Weöres Sándor vagy Kormos István, költôi pályám
kezdetétôl élt bennem az igény, hogy gyarapítsam a gyerekversek sorát.
– Ma ismét kiváló illusztrátorok mûködnek közre a gyerekkönyvekben.
Ki rajzol a kötetbe?
– Baranyai András, a Móra Kiadó egyik állandó illusztrátora, ôt kérte fel a kiadó. Profi alkotó, ô teremti meg rajzban azt a világot, amit
én szóban létrehoztam.
– A gyerekkönyvek kapcsán mindig fontos a közönséggel való személyes találkozás. Gyakran jár író-olvasó találkozókra?
– Szívesen megyek gyerekek közé, sokszor voltam óvodákban és iskolákban, mindig megtalálom velük a hangot. Voltak persze nagyobb kihívást jelentô feladatok is, mint amikor egy kelet-magyarországi, hátrányos körzet iskolájában kellett kiskamaszok elôtt szerepelnem. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy nemcsak megtaláltam
velük a hangot, de mindannyian jól éreztük magunkat a találkozón.
– Könnyen ír gyerekverseket vagy meg kell küzdenie a szövegekkel?
– Változó. A világszép békakirálylány címû verses mese például hosszú
ideig készült, mindig hozzátettem valamit, javítottam rajta. Mások pillanatok alatt elkészültek, mint például az Egy-két láb címû vers, amihez
egy padon elnyúlva kaptam az ihletet, amint alulnézetbôl nézegettem
az arra sétálókat. Családi idill címû versem, amiben kék és zöld csibék
szerepelnek, úgy született, hogy egy illuminált hajléktalan mondogatta magában a mozgólépcsôn, és én „elvettem” tôle ezt a kis szöveget.
– Új regényen is dolgozik, ha jól tudom.
– Az Idegenek címû regénnyel kezdôdô trilógia befejezô kötetérôl
van szó. Az Idegeneknek meglehetôs sikere volt, Márai-díjjal jutalmazták, a második kötet is jó kritikákat kapott. Kész van a kézirat,
talán meg is jelenik ebben az évben. Egy idôsödô nô a beszélô benne, az a kislány, aki az Idegenekben még gyerek, itt már nyolcvan
éves. Miután már annyi szörnyûségen átment, képes mégis azt
mondani a regény végén: „Öregasszony vagyok, az igaz, de még
van jogom élni…” Büszke vagyok erre a mondatomra. Édesanyám
87 éves, az ô szájából is hangozhatnának ezek a szavak.
– Különleges nyelvre is lefordították a mûveit, így grúzra, lengyelre
vagy bolgárra.
– A bolgár fordítást Martin Hrisztovnak, egy kiváló mûfordítónak köszönhetem, aki nagyon kedveli a magyar irodalmat, és folyamatosan fordítja azt bolgárra. A grúz kapcsolat egy nyolcvanas évekbeli ismeretségre épül, Dalila Bedinaidze grúz
költônô a minisztériumon keresztül keresett
meg a kétezres években, hogy bármelyik mûvemet kiadná. Eddig három regényem jelent
meg grúz nyelven, ami a maga nemében páratlan.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

A Hungarovox Kiadó Ünnepi Könyvheti ajánlata

könyvrôl
Petôcz András: NAGY KALAP ÉS PICI SÁL
Állatos és egyéb gyerekversek
Illusztrálta Baranyai András
Móra Könyvkiadó, 104 oldal, 2699 Ft
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Rónay László
Márai Sándor
újratöltve
(tanulmányok)
124 oldal
1600 Ft

Simon Erika
Igéink édes hatalma
Huszonnégy szólamban
(interjúk)
136 oldal
1700 Ft

Novák Valentin
ÁLOMTOURBINA
Kerékpáros regény
214 oldal
2000 Ft
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„Erre a könyvre úgy tekintek,
mint egy versre” – Darvasi László
Darvasi László legújabb regénye, a Taligás izgalmas utazásra hívja az olvasót,
szó szerint és átvitt értelemben is. A 18.
századi Európában játszódó történet fôhôse egy könyv- és verskereskedô, aki
kényszerûségbôl Bécsbôl Szegedre utazik. A regény motívumai mellett szóba
került az igazság és hazugság, mint az
írói magatartásmód alapvetô kérdése.
– Mikor kezdte írni ezt a regényt?
– Az anyaggyûjtés 2009-ben, a Virágzabálók megjelenése után elindult. Mindenfélét
összeolvastam, kivonatoltam, könyveket
gyûjtögettem, már akkor írni kezdtem. Azt
hiszem, eleget tudtam a korról, ami egy regényhez kell. De sokáig nem találtam a
könyvnek a tekintetét.
– Mit jelent ebben az értelemben a tekintet?
A nézôpontot?
– Arra gondoltam, az ördög fog beszélni.
Aztán arra, egy nôi hangot hallunk. Majd
rátaláltam a fôhôsre, akit Taligásnak hívnak,
és könyvekkel, szavalásokkal és fellépésekkel kereskedik, jön-megy a fölbolydult közép-kelet-európai térben. Az ô tekintete és
hangja kellett.
– Számomra ez egy elég komor történet,
mindamellett az ellentétek könyve. A testiség
küzd a lélekkel és az intellektussal, a történelem az emberrel.
– Valószínûleg ez az elsô olyan nagyobb regényem, amiben a testiség vagy a test megnyilvánulásai mindenféle körbejárások nélkül történnek meg. Jóllehet a poétikai stilizáció esete fönnáll. Szélsôséges érzelmeim
voltak a könyv írása közben, sok mindennel
kellett megküzdeni. A félelemmel, például.
Ez a könyv nem csak a boszorkányokról,
nem csak a szerelemrôl, a hatalom mûködésérôl szól. Úgy tekintek a regényre, mint
egy versre. Mint egy hatalmas versre.
– Hogy érti azt pontosan, hogy ez a regény
egy nagy vers?
– Nem mûfaji ismérvekrôl beszélek, hiszen ez
egy regény. Thriller, road movie, ha úgy tetszik, kalandregény. Nekem a vers az a történés, ami a világból kitép, kihasít egy darabot,
de abból a darabból, mégis látom az egészet. Nincs egész, de van illúziója. Olyan értelemben gondolom ezt a könyvet versnek,
hogy az emberi élet nagy kérdéseirôl úgy beszél, mint egy kiszakított esszencia, amibôl
talán rá lehet pillantani az egészre. Maga az
ember is, mint tükörkép, az egész illúziója.

– Folyamatosan keverednek benne a reális
és az irreális vagy a szürreális elemek.
– A Könnymutatványosok legendájának is
az egyik fontos eleme, hogy a képzelet átjárt üzletelni a valósághoz. És viszont. A Virágzabálókban is így volt. A Taligásban beszéltetek egy üvegben hordott gnómot,
Barbara Strozzit, aki a fôszereplô képzeletének a szüleménye. És megjelennek a könnymutatványosok is egy helyen. A Könnymutatványosok testvéreként gondolok erre a
könyvre. Ahogy a Virágzabálókban is föltûntek a könnymutatványosok.
– A történet néhány epizódja egy bécsi
gnómmúzeumban játszódik, ahová az elôkelôségek járnak mulatozni éjszakánként. Elég
bizarr, hogy finom legyek.
– Ha közel a halál, lesz halálkarnevál. Amit
csúnyának, visszataszítónak vagy torz formációnak látunk, abban ott volt ugyanaz a lehetôség, amikké mi, szerencsésebbek válhattunk. Megérdemelték volna a
sorsot, a szerelmet, a szomorúságot és boldogságot, a reményt. Soha nem láttam a
gnómjaimat csúnyának.
– Bocsánat, nem ôket láttam
csúfnak, az volt a taszító, hogy
az udvar emberei orgiaféléket
tartanak a múzeumukban.
– Ez karnevál, a barokk pompájának az ellenpólusa. A regényben a karnevál párhuzamba állítható a boszorkánytánccal, a boszorkányéjjel, a boszorkányok
üzekedésével, csoportos orgiájával. Mennyivel emberibb az, legalábbis remélem, ahogy
a gnómok szerepelnek efféle helyzetekben.

– Olyan témák merülnek fel a könyvben, melyekrôl nem igazán szoktunk beszélni, a test
dolgai, melyek azért sokszor elég taszítóak.
– Arra gondol, hogy szerepel benne például
az önkielégítésnek egy szándékoltan érzéki
és szenvedélyes leírása? Amikor az írás közben kezdett kibomlani Paulina alakja, egyáltalán nem volt kérdéses, miként beszéli el a
vele megesô testiséget Taligás. Õszintén beszél, de ez nem elég. Szépen beszél, ez sem
elég. Mámorosan beszél, ez sem elég. Félve
beszél, és ez sem elég. Autentikusan beszél,
na, ez elég lehet.
– Mit jelent az, hogy autentikus?
– Hogy ôszinte akartam lenni, azt nem
mondhatom, az ember mindig hazudik valamiképpen.
– Az ember folyamatosan hazudik egy regényben is?
– Az írói lét, egyáltalán a mûvészet, maga
hazugság. Tévedés. Addig tévelyegsz, amíg
autentikus nem leszel.
– Hogyan is?
– A hazugság nekem az a létélmény, hogy
úgy teszünk, mintha tudnánk, holott nem
tudjuk. De el tudjuk hitetni, hogy tudjuk. El
tudjuk hitetni, pedig magunk sem hisszük.
Úgy teszünk, mintha föl tudnánk építeni azt a
házat, felépítjük, és elhiszik, igen, azt a házat
mi építettük, miközben valami titkos, beláthatatlan erô is segített. Ezt sokszor ihletnek nevezik, a múzsa kéri a bérletet, majd páros lábbal rúg ki az epikai léghajóból. Földet érni
eléggé adekvát, de olykor ez sem elég. Aki azt
mondja, ô nem hazudik, azzal azt is állítja,
hogy ôszinte akar lenni, de ha azt mondod, te
ôszinte akarsz lenni a mûvedben, újfent hazudsz. Nem ôszintének vagy hazugnak, jónak
vagy rossznak kell lenni, hanem jó
mondatokat kell írni. A jó mondat az olyan, amiben a hazugság és az ôszinteség is egyaránt
benne van. Adekvát. És nem tudod, miért az. A jó mondatokból
meg legyen vers. Ha lehetséges.
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Darvasi László
TALIGÁS
Magvetô Kiadó, 336 oldal, 3490 Ft
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Egy észak-koreai lány
útja a szabadság felé

Téli könyv a szerelemrôl

Pak Janmi: ÉLNI AKARTAM
Egy észak-koreai lány útja a szabadság felé
Akadémiai Kiadó, 308 oldal, 4200 Ft

Esterházy Péter, aki 1993-ban Egy
történet címmel írt Kertész Imrével
közös, egymásnak felelgetô iker-novellákat, bizonyára megörült annak,
hogy ugyanabban az évben írott,
Egy nô címû könyvére húsz évvel
késôbb egy cseh szerzôtôl, a Brünnben született, 2007 óta Berlinben
élô, egy generációval fiatalabb írótárstól, Dora Kaprálovától érkezett
válasz. A mû eredeti címe, a Téli
könyv a szerelemrôl utal a keletkezés körülményeire: 2013 januárjában fogalmazódtak meg a hol frappáns,
hol érzelmes válaszok. Ha a magyar szövegmodell a szerelemfilozófia és a szerelmi gyakorlat nôi vonásait járta körbe, ô most, válaszában – szárnyasoltár-szerûen – ugyanezt teszi, a férfiúi szerelmet jellemezve. Errôl pedig ugyan mi más juthatna eszünkbe, mint a francia négyes, ez a helycserélgetô tánc? Amelynek játékosságát Hahn
Zsuzsanna mûfordítói pályázatot nyert szövege jól érzékelteti. Akinek pedig ideje és figyelme van rá, bôven találhat a két mûben ikermotívumokat, a szeplôs kisfiútól – a szeplôs lányig. A Kaprálová-karcolatok egyik vándormotívuma, a morva kávéházak lassan eltûnô
„orosz csokoládé”-ja pedig nagyon kedvére lehet a k.u.k. motívumok ínyencének, Esterházy Péternek.
Petrôczi Éva
Dora Kaprálová: EGY FÉRFI
Hahn Zsuzsanna fordítása
Typotex Kiadó, 112 oldal, 1900 Ft

Bibliaismereti kézikönyv

Fel a netre, öregem!

A Magyar Bibliatársulatnak a protestáns bibliafordítások szövegének
gondozása, kiadása mellett kiemelt
feladata azok ismeretterjesztô jellegû népszerûsítése is. Ezért látta
szükségét egy, a teljes Biblia tartalmi ismertetésére alkalmas kiadvány
elkészítésének. A célba vett olvasók elsôsorban a közép- és felsôfokú tanulmányaikat folytató fiatalok. De haszonnal forgathatja a
bibliai kor egykori kultúrái és irodalmuk iránt érdeklôdô szélesebb olvasóközönség is. A könyv alapvetô ismereteket nyújt az egyes bibliai könyvcsoportok és könyvek
szerzôirôl és azok korabeli felhasználóiról, valamint rövid és közérthetô tartalmi összefoglalással, érdekes irodalom- és kultúrtörténeti
információkkal segíti a szövegek jobb megértését. E fejezetek része
az olvasókat további kutatásukban segítô, ajánlott magyar nyelvû
irodalom felsorolása. Találhatunk még a kötetben egy-egy általános
bevezetést az Ó- és az Újszövetségbe, rövid ismertetést a deuterokanonikus bibliai könyvekrôl, s egy-egy idôrendi táblázatot szintén
az ó-, illetve az újszövetségi korhoz. A szerzôk a hazai protestáns teológiai egyetemek elismert biblikus tudósai.

Frissített gyakorlati tudnivalók az internetrôl
és a számítógéprôl az „ezüstgeneráció” részére

Pak Janmi (angolos írásmóddal Yeonmi
Park) az észak-koreai Hjeszanban született 1993-ban. Ma már Dél-Korea fôvárosában, Szöulban él. Hosszú, drámai és kalandos úton jutott el idáig.
Tizenhárom éves volt, amikor az
éhezés és édesapja bebörtönzése miatt elviselhetetlenné vált a családja
élete, és úgy döntöttek, vállalják a rettenetes kockázatot, és a jeges Jalu folyón átszöknek Kínába. Nem tudták,
hogy egyenesen a kínai emberkereskedôk karjaiba futnak, akik lesben állva várják a világ talán legkiszolgáltatottabb embereit – az Észak-Koreából menekülôket. Két évig éltek ebben a pokolban, talán még annál is rosszabb helyzetben, mint ami elôl
menekültek. Majd újra kockára tették az életüket, és a Góbi sivatagon
át egy fagyos éjszakán átmenekültek Mongóliába, ahonnan aztán az
útjuk már Dél-Koreába vezetett.
Az Élni akartam amellett, hogy az emberi élni akarás és életszeretet egyszerre olvasmányos és drámai emlékmûve, egyedülálló bepillantást enged a mai észak-koreai és kínai élet mindennapjaiba, az
ott élôk érzelem- és gondolatvilágába.

BIBLIAISMERETI KÉZIKÖNYV
Szerkesztette: Pecsuk Ottó
3., javított kiadás
Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 676 oldal, 4500 Ft
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A könyv az Idôsebbek is elkezdhetik sorozat
8 évvel ezelôtti, elsô kiadásának frissített,
átdolgozott kiadása, amelynek célja, hogy
az idôsek és az „igazi” kezdôk ellenérzés
nélkül merjenek belevágni a 21. században
már nélkülözhetetlen internetes világ és a
számítógép megismerésébe.
A kötet a WINDOWS 8 operációs rendszerre építve vezeti be olvasóit a számítógép használatába és az internetezésbe a már jól megszokott érthetô stílusban és felépítésben. A tanítást az egér használatának elsajátításával kezdi, majd a billentyûzettel és a fájlok kezelésével egy kis szövegszerkesztésen keresztül ismerteti meg az olvasót.
Taglalja az egyéb lehetôségeket is: kinyomtathatjuk digitális fotóinkat,
hallgathatunk zenét, nézhetünk videofilmeket is a számítógépen. Használunk böngészôket, fájlokat töltünk le az internetrôl, majd megismerjük az
olyan internetes kapcsolattartási formákat, mint a Skype és a Facebook.
A könyv végén Kislexikon foglalja össze a fogalmakat.
A könyvre épülve – annak folytatásaként és kiegészítôjeként – jelent meg Szabó Ildikó Fel a netre öregem! – Táblagépen és okostelefonon c. kötete.
Mayer István, Szabó Ildikó:
FEL A NETRE, ÖREGEM! 3. kiadás
Panem Kiadó, 208 oldal, 2800 Ft
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„Úgy éreztem, dolgom
van a témával”
Závada Pál könyve egy háború
utáni antiszemita pogromról
Szembenézni a közelmúlt szörnyûséges
tetteivel – ez is szándéka lehetett Závada
Pálnak, túl azon, hogy olvasnivaló regényt kínáljon Egy piaci nap címmel. Az
1946-ba helyezett cselekmény valós eseményeken alapul, egy alföldi településen
esett meg, a háború borzalmait átélt és
hazatért zsidó kiskereskedôk váltak a sorozatos lincselések áldozataivá. A véres
hajtóvadászat felbujtóinak beállított és
ezért elsô fokon halálra ítélt kisgazdapártiak azt nem követték el, amivel vádolták
ôket, a jogsértô vád és ítélet mögött hatalmi játszmák állhattak. De vajon hogyan mûködik a tömegpszichózis, hol húzódik a határ a megveretés és a lincselés
között, mik voltak az események mozgatórúgói. Az író válaszol.
– Új könyve mintha egyenesen kapcsolódna
az elôzô kötetéhez, bár máshol és más idôben játszódik. A háború utáni évek hangulatát idézi meg, amikor a sok szenvedést és a
haláltáborokat megjárt zsidóságra újabb
megpróbáltatás vár.
– Elôzô könyvem, a Természetes fény harmadik része már a háború után játszódott
egy a T. nevû faluban – amely méretében és
társadalmi összetételében nagyon hasonlít
a mostani regényem Kunvadas fantázianevû településéhez –, csak míg az elôbbiben
egy falu szlovák nemzetiségû lakosságán
belüli társadalmi konfliktusról van szó,
amely legföljebb agresszív kirohanásokba és
sorozatos éjszakai megveretésekbe torkollott, addig a kunvadasi hajtóvadászat során
vér folyt, és fél napon át tartó, halálos áldozatokat követelô lincseléssorozat zajlott le –
és ez egészen más léptékû dolog. Hogy hol
billen át az ember, hol ütközik ki gyilkos vadállati természete, hogyan oldódik el a fék,
nem tudom. Tény azonban, hogy a háború
vége egyik helyen sem hozta el az olyannyira várt békét, településenként más és más
békétlenség ütötte fel a fejét.
– A nem túl távoli múlt egy olyan szeletét tárta fel most, amely jószerivel ismeretlen,
csak bizonyos csoportok történelmi tudásá-

nak a része, és talán még sohasem fogalmazták meg itthon az irodalom eszközeivel.
– Több évtizeddel ezelôtt találkoztam ezzel a történettel, amely valójában Kunmadarason zajlott le 1946. május 21-én. Elborzadva olvastam, mert nehezen hiszi el
az ember, hogy olyan emberek ellen irányulhat a gyûlölethullám, akik éppen
most szabadultak ki a pokol mélyérôl. Sokat gondoltam rá, vajon mi történhetett
itt, és úgy éreztem, hogy dolgom lesz még
vele. A kunmadarasi pogromról számos
publikáció megjelent a rendszerváltás
után, és a történészek is alaposan föltárták. A korabeli újságok azonban – amelyek '49 elôtt vidéken is többpártiak voltak
– több nézôpontból mutatták be a történteket. A domináns hang a kommunistaszimpatizáns sajtó merôben hazug hangütése volt. Pártja érdekeit szem elôtt tartva azt állította, hogy a még aktív fasiszták
támadtak rá a zsidó kereskedôkre. Bár a
pogrom a zsidókat célozta meg, ôk ebben
a narratívában nem akármilyen zsidók, hanem kommunista és szociáldemokrata,
azaz elkötelezett, baloldali emberek voltak. Szemben a tettesekkel, akik persze a
fölbujtóikkal együtt a jobboldali Kisgazda
Pártból kerültek elô – vagyis a pogrom a
helyi baloldal ellen irányult. Tehát az elsô
perctôl összefonódott a rasszista indíték
és a politikai indíték. Késôbb „a primitív
nép lelkületében továbbélô rasszizmussal” magyarázták a történteket. Ami részben persze igaz.
– Emberi ésszel felfoghatatlan vádakkal (vérváddal, keresztény gyermekek elrablásával és megölésével)
illetik az áldozatokat. Nehéz elhinni,
hogy néhány évtizede ezeket – az
egyébként régi hagyományon alapuló vádakat – még el lehetett hitetni a tömegekkel.
– Sôt, a korabeli pesti sajtó számos
termékében is hitelt adtak azoknak a mendemondáknak, hogy a zsidó ószeres elrabolt egy gyereket és eladta, vagy a zsidók
megölték a keresztény kisfiút, és a vérével

szentelték újra a zsinagógát, a húsát pedig
virslibe darálták. És olyan híreket is komolyan közöltek, miszerint a jobboldali felbujtók adták volna az ötletet a csôcseléknek,
hogy a zsidókon a véres tetteik miatt elégtételt kell venni, ezekért bosszút kell állni. A
történetnek minden egyes eleme súlyos
bûncselekmény: a tömegek manipulációja
éppúgy, mint az indulatok felkorbácsolása
és olyan mederbe terelése, ami a baloldal
malmára hajtja a vizet, vagy a szunnyadó
antiszemitizmus felélesztése egy holokauszt-tragédia után.
– Ha a bûn és bûnbánat kérdését vizsgáljuk,
mintha senki nem érezne bûnbánatot azért,
ami történt.
– Igyekeztem magam tartani a forrásokhoz.
Mivel egy valóságban is lezajlott eseménysorról van szó, magát a pogromot és a felelôsségre vonást igyekeztem hitelesen megírni, hogy a lehetô legkevésbé távolodjak el a
legvalószínûbb történettôl. Jegyzôkönyvekbôl, peres iratokból, történeti munkákból is
dolgoztam, meg a korabeli sajtóból. Megismerkedtem a helyszínnel is, többször jártam
ott, hogy föltérképezzem a település topográfiáját, és el tudjam képzelni a korabeli
helyszínt. A regényem annyiban azonban
fikció, hogy az elképzelt Kunvadas bizonyos
szereplôit saját belátásom szerint próbáltam
egyéníteni, megszemélyesíteni. Az ô személyük tehát teljesen fiktív – még ha olyasmik
történtek is velük, mint a
valóságban némely kunmadarasiakkal.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
Az interjú teljes változata
a Könyvhét online-on lesz
olvasható.

könyvrôl
Závada Pál
EGY PIACI NAP
Magvetô Kiadó, 224 oldal, 3290 Ft
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|napraforgó, manó könyvek, napkút|

Boszorkányok, detektívek és robotsegítôk
Kôrösi Zoltán Ami a szívedet brummja… c.
kötetének mûfaja: medversek. Ami pedig a címet illeti, arról a nagy sikerû, többször is kiadott Ami a szívedet nyomja
c. svéd gyerekvers-antológia
juthat eszünkbe. A továbbiakban a medverseknek sem
formájukban, sem tartalmukban semmi közük azokhoz. Kôrösi négysorosai
ugyanis nem gyerekekrôl,
hanem kivétel nélkül medvékrôl, mackókról szólnak.
Többek között így: „Minden
medve medveszínû, így van
ez megírva,/ lehet fehér, örvös, szürke, fekete
vagy barna,/ szerencse ám, hogy bármi színû
lehet a bundája,/ belül medve mindegyikük, s
fütyül a világra.” Utóbbi fél mondat persze
túlzás, nem feltétlenül igaz, és ez ki is derül a
Nagy Eszter illusztrálta kötet további verseibôl.
Mivelhogy szó esik itt a medvék és a világ sokféle kapcsolatáról (A fák és a medvék, A medvék és a palacsinták), a medvék tulajdonságairól (Medvesírás, Medvenevetés), kedvenc tevékenységeirôl (A medvefogócska, Medvetorna).
Kutyából alighanem
még a medvéknél is több
fajta van, így Király Leventének Van egy kutyánk… c. kötetében
nem is lehetett célja mindet bemutatni. De hogy
érzékeltessem a könyv
gazdagságát, változatosságát, van itt masztiff,
kuvasz, malamut, skót juhász, doberman, uszkár, husky és pumi stb. A versek 1, 2 vagy 3
szakaszból állnak. A forma minden esetben
ugyanaz: (nem szabályos) limerick. A versszakok rímképlete: A, A, B, B, A. Lássunk egy jópofa példát: „Picurka, a komondor,/ nem
macska, de dorombol,/ aztán vonyít…/ ehhez
konyít:/ ugat teli torokból!// Picurka, ha megindul,/ máris kész a karambol./ Dôl az asztal,/
s nem vigasztal,/ hogy már messze barangol.” Már ebbôl az egyetlen versbôl kiderül,
játékos, vidám és fôleg kutyabarát
mûvek sorakoznak külön-külön a
hol fehér, hol színes oldalakon.
Igor Lazin mint illusztrátor minden
lehetôséget kihasznált, hogy egy
szerethetô képeskönyv jusson a
gyerekek kezébe.
A Manó Könyvek Kiadó „Régi
kedvenceink” sorozatában ezúttal
Nagy Katalin A világ legrosszabb
gyereke c. gyerekregénye jelent
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meg. Fôhôse egy második osztályos fiú,
Kavics, azaz Kiskô Ambrus, aki a szüleivel nemrég költözött a lakótelepi szép,
új lakásba. De majd csak a
harmadikat kezdi az itteni suliban, egyelôre itt áll barátok
nélkül, és egy Nénike nevû
idôs néni vigyáz rá délutánonként, amíg anyja haza nem érkezik. (Apja munkája miatt távol van, néha telefonon beszélnek.) Nénike szerint Kavics iskola
után csavarog, nem fogad szót, ha
így folytatja utcagyerek lesz belôle.
Jerzsabek, a házfelügyelô egyetért
Nénikével, az asszony látta, hogy Kavics sorra
becsöngetett idegen lakásokba… Hogyan küzd meg a 8 éves
gyerek a magánnyal, a sajátos
nevelési elveket valló Nénikével,
és milyen események hoznak fordulatot Kavics életében? Ezt írta
meg a szerzô sok humorral és kiváló gyermekismerettel.
(Illusztrálta Dudás Gyôzô.)
Folytatódik Ruth
Symes „Bella Donna” sorozata, most
az érdeklôdôk kézbe
vehetik A tanonc és
A mágikus macska
c. részeket. A boszorkánytanonc 11.
születésnapját már nem a Templeton
Gyermekotthonban ünnepli, hanem Lilinél, aki örökbe fogadta. A kislány elmeséli, hogy a rendes, hétköznapi születésnapi bulin kívül egy boszorkánypartira is sor
kerül. Vajon mi lesz itt az ajándéka? A Vajákos úton egyszerre öt macskája lett, a négy
sziámi mellett ott van a cirmos Pegatha. Pegatha annak ellenére, hogy nem fekete, mégis igazi boszorkánymacskának bizonyul. Csak
éppen ennek kiderülte elôtt eltûnik, amivel
nagy riadalmat kelt. (Illusztrálta Marion Lindsay. Fordította Pataki Andrea.)
Gülsevin Kiral Ellopják Isztambult! c., hazájában 7 kiadást megért regénye detektívtörténet, amely a nagy múltú,
csodás fekvésû, régi épületekben gazdag török metropolisban játszódik. Mustafa rendôrparancsnok édesapjának egyik
munkatársa felmond, és létrehozza az Ömer Mindentmegold Detektívirodát, ahová a
fiú nyáron beáll dolgozni. Jókor, hiszen elképesztô események történnek: ellopják a Sü-

leymaniye dzsámi kupoláját
és az Elsüllyedt Palotát, s bizonyos jelek arra mutatnak,
a tolvajok kiszemelték a Galata-tornyot… A könnyed
stílusban megírt, izgalmas
és sok-sok érdekességet tartalmazó történet olvasása
közben azon kapjuk magukat: hamar nézzük meg a
neten a szóban forgó gyönyörû helyeket! (Fordította Tasnádi Edit.)
A Kódgép Programozási útmutató lépésrôl lépésre 4 kötete a gyerekeknek szól, az
ötödik pedig szülôknek és tanároknak szóló
kézikönyv. (A sorozatról és különösen errôl
részletesebben írunk hamarosan
a Könyvhét online-on.) Elôször
megismerhetjük a kódírás alapelveit. A második kötet megtanít
egyszerûbb kódok írására, megismertet a ciklusok és változók
mûködésével. A két kötet anyagának ismeretében az olvasó
megtanulhatja a Logot, és létrehozhat programokat és játékokat Scratchben! A 3. kötettel
magasabb szintre lépünk. Elmagyarázza az elágazás, az „if”
használatát, megtudhatjuk belôle, hogyan kell
dolgozni a véletlen számokkal. A könnyen kezelhetô Scratch-nyelv után megismertet a bonyolultabb Python nyelvvel.
A 4. kötet segítségével továbbfejleszthetjük a kódírási
technikát, megismerhetjük,
hogyan épülnek fel a weblapok. A HTML és a JavaScript
segítségével weblapot készíthetünk.
Cs. A.
Gülsevin Királ Ellopják
Isztambult! Napkút Kiadó, 96 old., 1490 Ft; Király Levente Van egy
kutyánk… Manó Könyvek Kiadó, 48 old., 1990
Ft; Kôrösi Zoltán Ami a
szívedet brummja… Manó
Könyvek, 36 old., 1990 Ft;
Nagy Katalin: A világ legrosszabb gyereke. Manó
Könyvek, 176 old., 2290 Ft;
Ruth Symes Bella Dona. A
tanonc. 192 old., 1490 Ft, A
mágikus macska. Napraforgó K., 160 old., 1490 Ft;
Kódgép. Programozási útmutató 1. 2. 3. 4. Napraforgó K., kötetenként 32 old., 1290 Ft
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Könyv elôttem, mögöttem és körülöttem
Szabó Lôrinc Szél hozott c. verseskötetének alcíme: Versek gyerekeknek és felnôtteknek, s valóban nem csak gyerekeknek
szánt, éppen ezért szépen illusztrált kötet.
Alátámasztja állításomat a (megzenésítése
révén
roppant
népszerû) címadó
vers elsô szakasza:
„Köd elôttem, köd
mögöttem,/ isten
tudja, honnan jöttem,/ szél hozott,
szél visz el,/ minek
kérdjem: mért viszel el?” Igazából
a felnôtt érzi át
ezeknek a soroknak a mélységét,
miközben a 2–4.
versszak konkrét
képeit a gyerekek is tökéletesen értik. Persze
itt van a Nyitnikék, a Hajnali rigók, az egészen kicsiknek szóló Kicsi vagyok én, Falusi
hangverseny, A szél meg a Nap, a Vakáció
elôtt (részlete), vagy fél tucat Lóci-vers, a Kis
Klára csodálkozik, s a minden családban
ajánlott olvasmánynak számító kötet záró
verse az Ima a gyermekekért megint felnôtteknek szóló gyönyörû fohásza. A válogató,
Miklya Zsolt számos, gyerekverskötetben még nem
szerepelt költeményt illesztett Szabó Lôrinc ismertebb
lírai remekei közé. (Illusztrálta Schall Eszter.)
Lázár Ervin (ugyancsak
gyermekirodalmunk klasszikusa) A nagyravágyó fekete rigó c. kötetével szerepel az ÜKH kínálatában.
„A fekete rigó fénylô fekete
volt. És nem tetszett neki a
fekete szín /…/ olyan szép
piros tollakat akart, mint a
vörösbegyé, zöldeket, mint a gyurgyalagé,
fehéret, mint a kócsagé, s olyan cifrát, mint
a papagájé. Bánata akkor vált /…/ szívbe
markolóvá, amikor a kisfiú eljött a ligetbe, és
azt mondta a madaraknak: – Kellene nekem
egy barát. Egy madár barát. Aki reggelenként megkocogtatná az ablakomat, és mindennap megajándékozhatnám kenyérmorzsával meg kölessel” A fekete rigó hallott
minden egyes szót, de mivel nagyon csúfnak
találta magát, mégsem jelentkezett. Ez a
történet az önismeret példázata, amely szerint tisztában kell lennünk saját értékünkkel.
Lázár Ervin e korai (1969-es) munkájában
sem mellôzi a humort, hiszen az olvasó is ki-

neveti a madár buta és fölösleges mesterkedését, de
még a hagyományos, letisztult formában szól a barátságról és a szeretetrôl.
(Illusztrálta Réber László.)
Lackfi János Robban az
iskola c. gyerekvers-kötete az iskola, a kisiskolások
és a kamaszok világát jeleníti meg változatos költôi
formában, a tôle megszokott humorral, ötletességgel és ôszinteséggel. A kötet két részbôl áll: a Puska feleléshez egy híján negyven, a Fehér indiánok 25
verset tartalmaz. A kötet évnyitós verssel
kezdôdik, Tanár áriával, a Lógósok dalával,
egy Szívszaggató szerelmi sztorival, fiúk ballagási búcsúdalával folytatódik, éít. Persze a
fiú-lány kapcsolat is központi kérdés. De
jóval bôvebb ennél a fejezet tematikailag. A címadó mû bravúros rímjáték:
„Duna-Tisza csészényi:/ szabályozza
Széchenyi./ Tollát betûkbe döfi,/ így harcol most Petôfi./ Kabátot porol Kossuth,/ bekoszolta piszkos út...” Néhány
jellemzô verscím a Fehér indiánok-ból:
Rubeola-vadkan, Manduladal, Viszketôs
vers, Cybervégtelen, Hajmosó-sóhajtozó, Százezer matchbox,
Bedili. (Molnár Jacquelin
illusztrációi remekül illeszkednek Lackfi János
gyerekverseihez.)
Sohonyai Edit regényciklusának lezáró darabja a Szállj
szabadon! Ez egyben a Böbe által írt dal címe is, amellyel a Vackor együttes az Admirális Fesztiválon fog fellépni. A Fesztivál, amelynek Böbe apja az igazgatója, drogmentes, tiszta hely kell hogy
legyen. Ezért a szlogenje
ugyanúgy hangzik, mint az immár 19 éves
lány dalszövegének címe.
„Miért nem maradhattak
örökké gyerekek?” – teszi fel
a kérdést Böbe, miután kettejük közt Tamással balul sült
el a szex? Tamás más ügy miatt otthagyja az együttest, viszi a dalait is, az új felállású
bandának két hét áll rendelkezésére, hogy összerázódjon. Tamás távozása miatt a
srácok kicsit neheztelnek Böbére, aki közben segít a zûrös Robnak, és bár a Tamás

és közte történtek miatt
„haragot és undort” érez a
férfiak iránt, szép lassan
összejön Gombbal. Az írónô újra nagyszerû példáját
mutatja annak, milyen hitelesen tudja beszéltetni már
nagykorú hôseit, milyen érzékenyen tud nyúlni a legnehezebben megoldható,
mert hétköznapi, mindennapos problémákhoz.
A Jelen! c. novelláskötetben 17 fiatal
kortárs író egy-egy írással, novellával (regényrészlettel) van jelen. „Mit jelent számodra a jelen? Az iskolai névsorolvasást?
Azt, ami itt és most történik veled? A kedvenc romkocsmádat? Vagy valami egészen
mást?” Ezekkel a zavarba ejtô kérdésekkel
szólítottuk meg a
kötet szerzôinek
többségét 2015
nyarán, amikor
meghirdettük a
Jelen! ifjúsági novellaíró pályázatot” – írja a két válogató,
Dávid
Ádám és Gaborják
Ádám e kötet születésérôl az Elôszó-ban. A pályázat elsô három helyezettjét illik megnevezni: Nagy Ildikó Noémi, Molnár T. Eszter és Falssusy Móric. Acsai
Roland, Béres Tamás, Garaczi Zoltán, Gáspár-Singer Anna, Magyar-Nagy Mariann,
Majoros Nóra, Sulyok Rozi és Véssey Miklós
olyan szerzôk, akikre mindenképpen érdemes figyelni, indokolják beválogatásukat a
szerkesztôk. „Hogy az olvasók minél változatosabb képet kaphassanak a kortárs irodalomról, a pályázati kiírás szellemében megkerestünk további hat ismert szerzôt…” –
folytatódik az indoklás. Ôk: Bencsik Orsolya,
Dragomán György, Kalapos
Éva Veronika, Krusovszky
Dénes, Mán-Várhegyi Réka,
Potozky László.
Csokonai
Jelen! 84 old., 2499 Ft; Lackfi
János: Robban az iskola. 64
old., 2499 Ft; Lázár Ervin: A
nagyravágyó fekete rigó. 24
old., 2499 Ft; Sohonyai Edit:
Szállj szabadon! 296 old., 2499
Ft; Szabó Lôrinc: Szél hozott.
104 old., 2499 Ft
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FRIG KIADÓ 2084 Pilisszentiván, Pf.28. www.frigkiado.hu GALENUS KIADÓ 1146 Budapest Dózsa György út 19. www.galenus.hu HUNGAROVOX KIADÓ 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 11. www.hungarovox.hu
KELET KIADÓ www.keletkiado.hu KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu KRÁTER KIADÓ 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. www.krater.hu ONEBOAT KFT. www.oneboat.hu
RÁCIÓ KIADÓ 1072 Budapest, Akácfa u. 20. www.racio.hu SZÁZADVÉG KIADÓ 1037 Hidegkuti Nándor u. 8–10. www.szazadveg.hu TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske u. 3. www.triviumkiado.hu

FRÍG
Faragó Imre:
BER BERE BERÉNY
avagy helynévadás
a Kárpát-medencében
340 oldal, 2500 Ft
A magyar nyelvi alapot feltételezve lehet valódi összefüggést
és kapcsolatot találni a Kárpáttérség földrajzi nevei között.
Környezetünk helyneveinek jelentôs része jóval a mai szomszédos nyelvek megjelenése
elôtt már létezett és földrajzi
helyet jelölt. E nevek mai, nem
magyar nyelvû formái másodlagosan jöttek létre, és a magyarból vagy a magyarhoz közel álló nyelvi alapból indultak.

FRÍG
dr. Horthy László:
MONTE GRAPPÁTÓL
A TENGERIG
Olasz front, albániai
fogolytábor
208 oldal, 2500 Ft

KELET
Sári László – Molnár Dániel:
Beszélgetések
a kelet kapujában
Egy legendás rádiómûsor
fejezetei
– második kiadásban
Most CD melléklettel!
232 oldal, 2900 Ft
– Könyv + CD, 3500 Ft

KORTÁRS
Remethey Fülepp Dezsô:
A nagy szenvedély
A dohányzás története
Mühlbeck Károly ill.,
színes képmell.
Jegyz., kísérôtanulmányok:
Csontó Sándor
262 o., 3500 Ft

Izgalmas I. világháborús hadinapló, az iskolapadból
egyenesen az olasz harctérre
kerülô, Balassagyarmatról
származó fiatalember tollából, aki élete alkonyán elkerülhetetlen szükségnek érezte az utókorra hagyni frontélményeit.

FRÍG
Varga Csaba:
A SZÉP ÉRZETE
Idézetek VARGA CSABA
könyveibôl
128 oldal, 2200 Ft
Ez a kötet az animációs filmrendezô, grafikus, írásbeliségkutató, nyelvelemzô szellemi
hagyatékának egyfajta összegzése. Varga Csaba másfél évtizeden át megírt könyveibôl kigyûjtött legfontosabb gondolatokat, rövidebb fejezeteket
tartalmazza, melyek egységében idézik meg mûvészi világlátását, lényeglátó képességét,
gondolkodásmódját – sôt, humorát is.

FRÍG
Bíró Lajos:
A BOR ÉS A SZÔLÔ ÔSI TITKAI
140 oldal, 1980 Ft
Részletes elemzéseibôl megdöbbentônek tûnô következtetésekre jut a szôlô és a bor magyar ôsiségével kapcsolatban.
Végkövetkeztetése az, hogy a
magyarság szabír ôsei ott voltak
a szôlô elsô mûvelôi és a bor
felfedezôi között észak-mezopotámiai ôshazájukban, évezredekkel ezelôtt. Ez magyarázza
pl. a magyar szóbokorba tartozó ôs-szavunknak, a szôlônek
az elôfordulását ókori helynevekben és mitológiai nevekben
(pl. Szilénosz, Szüleusz, stb).

GALENUS
Prof. dr. Czeizel Endre:
Tehetség/Talentum
Jó szerencse, semmi más?

HUNGAROVOX
Kis Antónia:
Hendikep (novellák)
112 oldal, 1500 Ft

428 oldal, 5450 Ft
Szerzô: Prof. dr. Czeizel Endre (†)

„Nem lóverseny!” – szokták
mondani, ha valaki túlságosan
fárasztó módon kényszerül teljesítésre. Holott mindenki tudja,
a vágyott cél elérésére nagyon is
igaz. Ebben a kötetben erre sok
példát találhatunk. Megélhetési, magánéleti problémák életünkben jócskán akadnak. És
éppen a különbözô hátrányokkal megterhelt emberek kényszerülnek leginkább versenyzésre. Akit érdekelnek mai életünk
erôpróbái, több dolgon is elgondolkodhatnak.

KRÁTER
Kacagó Erdély:
Tréfás adomák és mesék
felnôtteknek
Illusztrálta: Barcsa Dániel
és Kovács Dániel
3000 Ft

ONEBOAT
Juhász Péter:
Életem könyve
218 oldal, 3990 Ft

RÁCIÓ
Csillag István:
„Égô szövétnek”
Filológiai Zrínyi-kalászat
2625 Ft
A szerzô hét szempont, téma
köré csoportosítva veszi számba a költô-hadvezér Zrínyi
Miklóssal kapcsolatos megfontolásait, amelyek sok más
mellett az eposz, a négysoros,
a história/fabula, a hôsepigramma, az oráció kérdéseit
járják körül, hogy a Zrínyi-életmû 20. századi recepciójának
fényében annak befogadhatóságát és olvashatóságát
egyúttal napjaink vonatkozásában is végiggondolja.

RÁCIÓ
Szilágyi Márton:
Hagyománytörések
Tanulmányok az 1840-es
évek magyar irodalmáról
2900 Ft

TRIVIUM
Laurent Gounelle
Az ember, aki boldog akart
lenni
Az vagy, amit gondolsz.
A világodat a gondolataidból
építed fel.
2990 Ft

TRIVIUM
Fatima Melek
Szulejmán szíve
Szulejmán sorozat 8. kötet
– Folytatódik a Hürrem
boszorkánya
4490 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.

A székelyek csavaros észjárását
hûen tükrözi ez a humoros gyûjtemény. Olyan valós vagy kitalált
történeteket, adomákat, meséket foglal egybe, melyek az egyszerû emberek bölcsességét,
életrevalóságát és ezernyi furfangját mutatja be; nyílt és szókimondó módon közelítve a felnôttek sokszor nem mindennapos élethelyzeteihez...
16 éven aluliaknak nem ajánlott!

RÁCIÓ
Szirák Péter:
Ki említ megérkezést?
A régi és a két világháború
közötti magyar irodalmi
útirajzról
1850 Ft

SZÁZADVÉG
Konzervatív reneszánsz
az Egyesült Államokban
Szerkesztette
Pogrányi Lovas Miklós
240 oldal, 2500 Ft

SZÁZADVÉG
Szilvay Gergely:
A melegházasságról
Kritika a klasszikus
gondolkodás fényében
500 oldal, 3500 Ft

A valóságos vagy elképzelt
utazás, a róla szóló elbeszélés
az ember önmagáról alkotott
képének közege; az utazás
koronként eltérô változatokban létezô kulturális praxis és
irodalmi reprezentációs mintázat. A két világháború között virágkorát élô magyar
utazási irodalmat tárgyaló
szerzô egyúttal a percepció és
az értelemadás nehézségeit, a
saját és az idegen dinamikus
viszonyát fürkészi.

A 2014 szeptemberében Budapesten lezajlott konferencia az amerikai konzervatív
reneszánsz kibontakozásának fôbb témáit dolgozza
fel. Szeretettel ajánljuk
könyvünket az amerikai
konzervatív gondolkodás
iránt érdeklôdô olvasóknak.

Szilvay Gergely nem kisebb feladatra vállalkozik könyvében,
mint hogy fejezetenként cáfolja a melegházasság mellett általában felhozott érveket. Azt
a közelmúltig józan ésszel magától értetôdônek számító álláspontot védelmezi, hogy a
házasság a nemi komplementaritáson alapul. Szóba kerül a
gender-elmélet, valamint a
melegházassággal kapcsolatos
politikai, filozófiai és teológiai
kérdések is.

A Kelet kapujában népszerûségét azóta sem múlta
felül a média.
Az utolsó rádiós siker ismét
olvasható és hallgatható.
Felemelô olvasmány és életvezetési kézikönyv.

Ebben a formabontó interaktív önismereti könyvben Juhász Péter – business coach és
stratégiai tanácsadó – több
szakemberrel együttmûködve
egy különleges önismereti beszélgetésre sarkallja önt a saját
történeteivel és válaszaival. Az
Életem könyve egyedi segítséget nyújt az önismeretének
fejlesztésében, segít rejtett tartalékai jobb kiaknázásában és
ez által jövôbeli személyes céljainak sikeres elérésében.

TRIVIUM
Dolores Redondo
Áldozat a viharnak
Navarra trilógia III.
3690 Ft
Legjobb spanyol krimi díjazottja.
Kötetei: I. A láthatatlan ôrzô 29,
II. A csontok öröksége 12, a III.
kötet 7 kiadásban jelent meg. A
sorozatot 33 országban adták ki.
A III. részben a Pireneusok mondavilága, egy szekta több évtizedes tevékenysége és alantas
pszichológiai játszmák teszik
még érdekfeszítôbbé Amaia Salazar nyomozását. A felderítésében az FBI mellett az Opus Dei is
hadba száll. A mû alapján már
forgatják a filmet.

Czeizel professzor évtizedek
óta keresi a választ arra a kérdésre, hogy mi a tehetség és
a talentum, illetve ki a tehetséges és talentumos ember.
Vajon a genetika vagy a
szerencse döntô a tehetség
kibontakozásában? Külön
csemege, hogy a „Sors”-faktorról írott részben a társadalom, a szûkebb és tágabb
környezet felelôssége is pontosan megfogalmazódik.

Bali, pálmafák, tenger – maga a
boldogság, de hôsünk nem az.
Felkeresi a sziget bölcs gyógyítóját, kinek segítségével olyan
kérdések és feladatok kerülnek
elôtérbe, melyek ráébresztik
élete valódi értelmére. Ráébred,
hogy a gondolatoknak teremtô
erejük van, és amiben hiszünk,
az valósággá válhat.
Keresse Kiadónkat az Ünnepi
Könyvhéten a Vörösmarty tér
70-es pavilonjánál.

Az 1840-es évek hitek és válságok egymást váltó, izgalmas idôszaka, mely a haza és
az emberiség fönnmaradása
vagy pusztulásának vízióival
viaskodik, a készen kapott,
szûkösnek vélt hazai irodalmi
tradíciót óriási erôfeszítésselkreativitással próbálva megújítani. Évtizedünk irodalmi
kulcsszövegei azért tûnnek
oly megkapónak és erôteljesnek, mert e dilemmák téttel
rendelkezô
lehetôségként
mutatkoznak bennük.

A törökök gyôztek Szigetvárnál, ám Szulejmán Magyarországon meghalt és szívét itt temették el.
Utódja, Szelim türbét állít neki
Isztambulban. A hárem két legbefolyásosabb asszonya, Mihrimah és Nurbanu, megdöbbenve
értesülnek, hogy két síremlék
épült. Ki akarják deríteni a titkot.
Közben cselszövôk akarják megszerezni Szulejmán szívét és
örökségét, amit csak egy elszánt
magyar nô tud megôrizni.

|interjú|

A vers terétôl Mindenféléig
Interjú Lator Lászlóval

Lator László Kossuth-díjas költô, mûfordító, esszéista, tanár. Költôi pályafutásával párhuzamosan tekintélyes fordítói életmûvet hozott létre. Tanított a
bölcsészkaron, a színmûvészetin. A rádió és a televízió irodalmi mûsorainak
közkedvelt szereplôje. Az Ünnepi
Könyvhéten jelenik meg legfrissebb
esszégyûjteménye, a Szabad szemmel.
– A kötet írásait olvasva igen találónak érzem a címet. Az esszéibôl kibontakozó „vers
tere” olyan, akár az életé: eleven, sodró, színes. A legrégebbi írása 1966-os, a legfrissebb 2016-os. Milyen belsô rendezôelv alapján épültek egymásra az egyes fejezetek?
– Úgy kezdôdött, hogy az Európa Könyvkiadó felajánlotta: kiadja az új esszé-kötetemet. Örömmel vállaltam a gyûjtemény
összeállítását. Elôször is figyelmesen átolvastam szétszórtan megjelent írásaimat. Itt
jegyezem meg, hogy az esszéimet soha
nem megrendelésre írtam, és mindig csak
olyanokról, olyasmikrôl, akik-amik magukra vonták figyelmemet, elemien érdekeltek. A válogatásban két szempontom volt.
Az egyik, hogy elég jónak ítélem-e az írást;
a másik, beleilleszkedik-e az elképzelt szerkezetbe.
Hadd kezdjem a kötet címével. A „szabad
szemmel”-nek két jelentése van, az egyik a
szokásos, köznapi: nem használunk semmilyen eszközt az olvasáshoz. A másik: írás
közben a magam ízlésén kívül semmilyen
idegen szempont, sem irodalomelméleti,
sem irodalomtörténeti szabályzat, másoktól
átvett protokoll nem vezet.

A kötet elsô terjedelmes ciklusa A vers tere,
a költészetrôl, versekrôl szól, a könyvnek, ha
úgy tetszik, ez a lényege. Petôfitôl kezdôdik és
a kortárs szerzôkkel végzôdik. Ezek a mûelemzések nem mindig egyeznek a hagyományos
ítéletekkel, képekkel.
A második nagyobb szakasz a Szellemidézés. Olyan régen volt költôkrôl, írókról, tudósokról írtam, akik nekem valamiért fontosak
voltak. Ez is ugyanolyan fontos pillére a kötetnek, mint az elôzô. Illyésrôl, Szabó Magdáról
szólva nem elsôsorban költészetükrôl, mûveikrôl írtam, inkább személyes kapcsolatunkról.
A következô résznek Verset fordítani a címe.
Csak töredékét tehettem bele annak, amit a
mûfordítással kapcsolatban megfogalmaztam. A versfordításnak van elmélete és változó, hol jó, hol kevésbé jó gyakorlata. Én a Nyugat négy egymást követô nemzedékének felfogását, gyakorlatát jellemeztem. A változást
Babits Mihálytól, Kosztolányitól mondjuk Kálnoky Lászlóig, Nemes Nagy Ágnesig.
Szerettem volna bemutatni néhány olyan idegen költôt, akit szerettem, fordítottam. A következô
fejezete a Kilátó címet kapta. Olyan
határon túli francia, orosz, szlovén
költôkrôl próbáltam portrét festeni, akik közel kerülhettek a mi világunkhoz, akiken megakadhat a
magyar versolvasó szeme.
A záró ciklus, a kissé léhának
hangzó Mindenféle gyûjtônevet
viseli. Ezek könnyedebb írások gombáról,
sakkról, a magyar nyelvrôl és még sorolhatnám, mi mindenrôl. Sokfelé kalandozom, s ha
lehet még kötetlenebb hangvételben.

– Ha végignézünk a kötet tartalomjegyzékén,
akkor észrevehetô, hogy két esszé keltezése
igen friss.
– Úgy éreztem, miután összeállt a kötet, hogy
két helyen lyuk tátong. Végignéztem az elsô
ciklus költôinek névsorát és éppen Pilinszky
nem volt köztük, aki nekem igen fontos, ráadásul nagyon régen szerettem volna az Apokrifrôl írni. Rengetegen írtak már elôttem errôl
a versrôl és magáról Pilinszkyrôl is, de én másképpen szerettem volna. Többnyire arról szólnak az elemzések, hogy a vers belsô világában
milyen világnézet, szemlélet sejlik, melyik korhoz köthetô. Én pedig azt próbáltam megírni,
hogy mi zajlott benne, hogy hogyan írt verset.
Ebben bizonyos szempontból elônyöm, hogy
egy versnél könnyebben meg tudom ítélni,
legalábbis azt gondolom, hogyan, milyen
mozzanatok hatására kristályosodik ki a végleges forma. Ahogy Pilinszky fogalmazza: „Én
valamiképp a testemmel írok. A testemben érzem leginkább egy-egy viszony feszültségét.”
És ahogyan Nemes Nagy Ágnes jellemzi ezt a
folyamatot: „A fogható, áttekinthetetlen világ
felett ott van a tiszta rend.”
A másik jelentôs szereplôje irodalmunknak
és személyes életemnek Illyés Gyula. A Szellemidézés szereplôi közül (pl.: Keresztury Dezsô, Kosáry Domokos, Domokos Mátyás) hiányzott egy Szabó Magdáéhoz hasonló
mélységû és mûfajú megemlékezés, amibôl
például kiderül az is, milyen helyzetben volt
Illyés az 1956-os forradalom után, amikor tiltólistára került.
– Számos irodalomelméleti kötetet olvastam
már, üdítô és lendületes színfolt ez a gyûjtemény: nincsenek hosszas felvezetések, egyenesen benne találjunk magunkat az események
sodrában, az elemzés kellôs közepén. Ez a
mód a tanári, szerkesztôi, vagy az alkotói gyakorlatából eredeztethetô?
– Ez részben tanári, részben nagyon személyes
indíttatású dolog. Régen másféle stílusban írtam esszéket, tanulmányokat. Menet közben,
és hadd mondjam, leginkább a feleségem, Pór
Judit hatására alakult ki, az az igény bennem,
hogy egyszerûen és pontosan fogalmazzak.
Az, hogy egyszerûen tudjon írni az ember,
bátorság kérdése is, mert nagyon
könnyen le lehet bukni, ha ellenben
bonyolult fogalmi és elméleti nyelvvel bástyázza körül a mondandóját,
könnyen elbújik benne a hülyeség.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Lator László
SZABAD SZEMMEL
Európa Könyvkiadó, 3490 Ft
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|búcsú|
2016. április 24-én elhunyt Bedô György, a könyvszakmában kollégánk, a
Kairosz Kiadó alapítója, vezetôje. Az Állami Könyvterjesztô Vállalat beszerzési osztályán volt kollégája, Horváth Ferenc versének közlésével búcsúzunk tôle. Emlékét megôrizzük.

Halotti beszéd

(Búcsú Bedô Györgytôl)
Ahogy lehullnak a fákról a levelek,
ahogy ôsszel velük játszódnak a szelek,
úgy dôl össze, bizony, testi szûk sátorunk,
s porrá leszünk újra, akik porból vagyunk.
Ámde nékünk, Urunk, bizony, mást is szántál,
földi létünk végén nem csak ez, mi ránk vár:
szállásunk csak a sír, a menny lesz lakásunk –
síron túli létünk nagy vigasztalásunk.
Ott, a port elhagyván, életünk megtisztul,
megszabadulunk a szennytôl, a hamistól,
megszûnnek bûneink, tûnik minden hibánk,
igazodunk immár mindig a jó iránt.
Éltünkben szemünkön örök hályog, homály,
de fönn eltûnik e földbéli akadály:
itt azt látjuk csupán, ami hasonlatos,
valót enged látni majd az égi magos.
A mennyei sugár azt mutatja nekünk,
hogy mindig is fogta Teremtônk a kezünk,
ki érdemünk nélkül minket úgy szeretett –
igaz, rejtelmesen, titkok közt vezetett.
Lélek, örvendj, ha dôl törékeny fedeled,
a test, melynek terhét éltedben viseled,
mely sírba tétetik, de ott felköltetik,
és a magas mennyben megdicsôíttetik.
Mikor idôd eljön, véged fogadd hittel,
földi pályád végén a folytatást hidd el:
hogyha igaz voltál, hû és feddhetetlen,
örvendhetsz a mennyben majdan véghetetlen.
Az elmúlás éje derül tôled, Urunk,
szent igéid fénye világítja utunk,
kivilágosítja a halál sötétjét,
oszlatja a szívnek esendô kétségét.
Mert csak sátrunk romlik, omlik, bomladozik,
amelyben, míg élünk, lelkünk ott lakozik,
de a lélek, mivel örök s halhatatlan,
a földi halálban megromolhatatlan.
Ôt, ki eltávozott, siratva temetjük,
emlékét ôrizzük, amíg megtehetjük,
könnyet hullatunk, de örvendünk is egyben,
hogy összekerülünk egykor majd a mennyben.

2016. 05. 18.

Horváth Ferenc
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Csak a cím semleges
Beszélgetés Zalán Tiborral
Zalán Tibor két színpadi játékot tartalmazó kötetét jelenteti meg az Ünnepi Könyvhétre a Fekete Sas Könyvkiadó. (A könyv grafikái ezúttal is Kovács Péter Kossuthdíjas festô munkái.) A Hal,
vér, festék (2000), Azután
megdöglünk (2004) és a
Szín-Hang-Báb (2009) után
ez már a negyedik olyan kötete, amelyben színpadi mûveit olvashatjuk. A szerzô és
a színház, és a drámai mûfajok kapcsolata sokoldalú, errôl is kérdeztem Zalán Tibort, de leginkább az érdekelheti az olvasót, mivel lepi
meg ôt a sokoldalú író most.
– Kötetben megjelent munkái
sorában az elsô egy monodráma, az elsô verseskötete (Földfogyatkozás, 1980) elôtt egy évvel napvilágot látott Sakk-bástya. Azóta folyamatosan foglalkoztatják a drámai mûfajok.
Honnan ez a színház és a drámaírás iránti érdeklôdés, amelynek pályáján többféle formája
jelent meg? Gondolok a dráma-,
a hangjátékírásra, a dramaturgiai munkálkodásra, tanításra és
legújabban a rendezésre.
– Többféleképpen is lehet válaszolnom erre a kérdésre. Valahogy úgy kezdôdhetett az érdeklôdés komolyra fordulása,
hogy egy nagyon jelentôs drámaíróval ültem szemközt a Kortárs szerkesztôségében. Páskándi Gézáról van szó, aki kinézett
belôlem legalább egy drámára
való képességet. Valahogy úgy
is kezdôdhetett, hogy Katona
Imre József, a rádió dramaturgja bekopogott hozzám mátyásföldi albérletünkbe, és arra biztatott, hogy írjak hangjátékot.
Valahogy elkezdôdhetett úgy is,
hogy Pozsgai Zsolt, a Kolibri
Színház dramaturgja azzal az
ötlettel keresett meg, hogy írjam át a színházuk számára Andersen A rút kiskacsa címû me-

séjét, amely, emlékezetem szerint, tizenegy évig volt színen a
Kolibriben, és a megírása után
Novák János felajánlotta, szegôdjem el a színházába dramaturgnak. A folytatás viszonylag
egyszerû volt mindhárom esetben: Páskándi szeretettel olvasta a darabjaimat, és jó szándékkal bírálta meg ôket, Katona Imre Józseffel, akinek korai halála
máig feldolgozhatatlan a számomra, több tucat hangjátékomat vettük fel a rádióban, a Kolibriben lehúztam tizenegy évet,
ha jól emlékszem, addig bírtuk
együtt Novákkal, de utána is
színházakhoz kerültem, elôször
Zalaegerszegre a Griff Bábszínházba, utóbb, s a kapcsolat
mindmáig tartó, a Békéscsabai
Jókai Színház ajánlott munkalehetôséget. Nagyon sok gyerekdarabot és átdolgozást rendeltek tôlem eddigi pályafutásom
során, több mint félszáz színházi bemutatón vagyok túl, tanítottam – és tanítok – dráma- és
színháztörténetet, dramaturgiát… nem sorolom…
– Kötete elsô, két felvonásos darabjának címérôl, amely így
hangzik: unferlédi (karriertörténet, negatívba mártva) persze
mindenkinek a többszörös Oscar-díjas, romantikus, amerikai
filmmusical ugrik be elôször, pedig az annak alapjául szolgáló
Shaw-drámához, a Pigmalionhoz több köze van. Jelzi is. Mi
adta az ötletet ehhez, és ha
megrendezné, mit hangsúlyozna
benne? Vagy számíthatunk arra,
hogy más valaki megrendezi?
– Az ötletet valójában a már említett Novák János adta, aki a saját színháza számára szerette volna velem megíratni a fordított
Pigmaliont: Liza itt nem egy virágárus lánykából lesz professzorfeleség, hanem egy kiváló
képességû franciatanárnô agyát
és személyiségét nullázza le a kínai piac professzora, a maffiózó
Honti, fogadásból. Ha megren-

dezném, feltétlenül
azt hangsúlyoznám
az elôadásban, hogy
a régen annyira áhított demokráciánkban kilóra meg lehet
venni mindenkit, a
pénz és a hatalom
birtokosai azt a játszmát játsszák velünk,
amelyiket akarják, és
még
szerencsénk
van, ha nem szemelnek ki bennünket totális lúzernek (nagyobb
lúzernek, mint amilyenek vagyunk), és ha nem kell nekik az
életünk. A darab egyébként az
egyetlen drámám, amely még
nem látott eddig színházat. Merô Béla rendezô régóta kacérkodik az ötlettel, hogy megcsinálja
az unferlédit, de eddig még neki
sem sikerült deszkát szereznie a
darabhoz.
– 2011-ben mutatta be a Pécsi
Mûvészetek Háza, 2015-tôl máig
játssza a második, 12 jeleneten
át pergô szása i szása címû darabot a Szegedi Nemzeti Színház, Merô Béla rendezésében.
Úgy érzi, megvalósult ebben a
rendezésben, illetve elôadásban
az a tragikomédiai törekvés,
amely a napjaink valóságát
meghatározó ún. rendszerváltásról nyújt elég lehangoló képet? A
„színpadi játék” kategória eléggé általános jelzés ahhoz, hogy
többféle módon
megközelíthetô,
feldolgozható
ez a mû is.
– Remek elôadásnak tapsolhattak Szegeden. A színészek lubickoltak a szerepeikben, a közönség el nem
fáradó harsány derûje kísérte ezt
a rendkívül keserû, és nem minden tanulságtól mentes, darabot. Érdekes, hogy errôl az idô-

szakról, mármint a rendszerváltozás-változtatás kezdeteirôl,
nem nagyon született színdarab
nálunk, de az is lehet, hogy született, csak én nem tudok róla.
Az oroszok, avagy a szovjet csapatok kivonulásáról pedig biztosan nem írtak darabot. Visszatekintve az akkori idôkre, ami heroikusnak látszott, mára meglehetôsen kicsinyesnek tûnik fel,
amikor azt hittük, hogy a kezünkbe vesszük a sorsunk irányítását, nem vettük észre, hogy
épp akkor adtuk mások kezébe
azt a kevés lehetôséget is, amiben megkapaszkodhattunk volna. A közös keserûség okán a
Szása i Szása-darab utolsó mondatát szerettem volna kötetcímül
adni, de a kiadó túl frivolnak tartotta az ötletet. Így aztán megmaradt az a teljesen semleges
cím címnek, amit a Fekete Sas
ideiglenesen adott a két darabnak, várva arra, hogy elôjövök
valami „ütôsebbel”.
Én meg úgy gondoltam,
nagyokat
mondani szeretô korunkban talán ezzel
az egyszerû, szinte
hangtalan címmel
kelthetek figyelmet.
Csokonai Attila
Fotó: Bahget Iskander

könyvrôl
Zalán Tibor
KÉT SZÍNPADI JÁTÉK
Fekete Sas Kiadó, 188 oldal, 2300 Ft
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Kulcs egymáshoz

Te vagy az ész

Józan ész, humor és néhány egyszerû stratégia – ezt kínálja az elôadóként és showmanként is népszerû
pszichológus szerzô az olvasóknak.
A Péntekre új gyerek után itt az „ötnapos akcióterv”-sorozat újabb darabja, a Péntekre új férj. Szerzôje, Kevin Leman így ajánlja könyvét a feleségek figyelmébe: „Mindent megpróbált már, hogy változásra bírja a férjét, de mi sem történt? A Péntekre új férj
nem más, mint egy egyszerû akcióterv. Tegye próbára a könyvben található alapelveket, és a változás, amelyet férje hozzáállásában, viselkedésében és kettejük kapcsolatában tapasztal, ámulatba fogja ejteni.”
A titok, amit minden nônek tudnia kell: a legtöbb férfi ôszintén
szeretné boldoggá tenni a feleségét, csak nem tudja, hogyan. Segítsen hát neki, és meglátja, nem kell lecserélnie „a régi modellt” ahhoz, hogy rátaláljon álmai férfijára. Hiszen már megtalálta!
Dr. Leman praktikus bölcsességgel és sok humorral szól a férfiak és
a nôk észjárásának különbségeirôl, eltérô kommunikációs szokásaikról, a szexrôl, a nemi szerepekrôl, a „ki viseli a nadrágot” problematikáról, a családból hozott mintákról és még sok más kérdésrôl –
mindezt azért, hogy megmutassa, mit tehet a feleség azért, hogy
férjével kölcsönösen megtalálják a kulcsot egymáshoz.

Vajon milyen lehet vadászgépet vezetni,
nyomozni, ûrrakétát kilôni vagy felhôkarcolót tervezni? A Te vagy az ész-sorozat lapjain a gyermekek kipróbálhatják, mi mindenre jó az „unalmas” iskolai matematikai tananyag a való életben. A kötetek egy-egy
szakmát ismertetnek meg a gyerekekkel:
projektvezetôként kezdenek bele egy-egy
komplex feladatba. Az építészettel, ûrhajózással, nyomozással vagy repülôgép-vezetéssel kapcsolatos alapfogalmaktól kezdve
kísérik és vezetik a folyamatot, ôk számolhatják végig a felmerülô feladatokat, ôk hozzák meg a döntéseket, így a feladványok megoldása
révén saját magukénak érezhetik a projekt végeredményét is, hiszen
projektvezetôként ôk azok, akik végig a kezükben tartották a folyamatot, az ô eszük kellett ahhoz, hogy végül sikerre vigyék a projektet.

Kevin Leman: PÉNTEKRE ÚJ FÉRJ
Harmat Kiadó, 216 oldal, 2900 Ft

Johan Theorin:

A legsötétebb szoba
A tél kellôs közepén járunk Öland szigetén, amikor a stockholmi Westin család – Katrine, Joakim
és a két gyerek – beköltözik egy régóta lakatlan
udvarházba. Ám az idilli békesség, amire
olyannyira vágytak a nagyváros után, hamarosan
darabjaira törik, amikor Katrinét vízbe fúlva találják a közeli világítótoronynál. Joakim mindent elkövet, hogy ép ésszel élje túl a tragédiát, amit
igencsak megnehezít, hogy az öreg ház körülötte furcsán kezd „viselkedni”. A férfi, bár sosem volt babonás, nem tud szabadulni a gondolattól, hogy felesége még mindig vele van. A Legjobb Skandináv Krimi díj.
3690 Ft

Boszorkánytükör
A Svájcban élô költônô írja versei elé:
1971-ben születtem Budapesten. Mióta írni tudok, verselek, legtöbbször rímes formában. Kalandos életem leegyszerûsített, tömörített „vallomásai” ezek, melyekben ott vagyok én, és az
általam átölelt Világmindenség. Az áhítat és az
iszonyat, a boldogság és a halálfélelem. Életem,
az Út a végsô állomás felé csodákkal és csalódásokkal teli. Ezt szeretném megosztani azokkal, akik a verseket szeretik.
A. Túri Zsuzsa: BOSZORKÁNYTÜKÖR
K.u.K. Kiadó, 96 oldal, kötve 1950 Ft
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Napraforgó Kiadó, 32 oldal, 1190 Ft

Felperzselt ország
Ungvári Tamás enciklopédiáinak rajongói az összefoglaló mûvet tarthatják kezükben: történelmünkrôl, a
megszenvedett igazságról. A történelmi kaleidoszkóp
a két világháború közötti idôszak szellemiségét, majd
a második világháború végének „ébredését” idézi
meg. Azt, amikor az írók élményeiket ostromnaplókban rögzítették, mások türelmetlen utópiákat szôttek. A front elvonult, az emberek kitántorogtak a pincékbôl, némelyek hazaérkeztek a hadifogságból, másokat bilincsbe verve
hoztak, mint háborús bûnösöket – és sokak soha nem tértek vissza.
A béke elsô pillanataiban az írók is eszmélnek, mint Kassák, Déry,
Illyés, Márai.
A folyamatos tegnap leírásának tárgya: emberek és események, illúziók és csalódások. Lelkesültség is, egy-két évre, mielôtt a felperzselt országra újabb sötétség borult.
Ungvári Tamás: FELPERZSELT ORSZÁG
Scolar Kiadó, 256 oldal, 3750 Ft

Dr. Danima Damdindorj

Az éltetô étkek arany
szutrája
Dr. Danima Damdindorj „Az éltetô
étkek arany szutrája” címû könyve egy
különleges egészségfilozófiai írás.
Rendkívül sajátosak és tanulságosak a
mongol fekete asztrológia összefüggései a kozmoritmológia és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját életét, annak
tiszteletben kell tartania a Természetet és annak törvényeit, mert
az egészség boldog életalapja a Természet teljes körû tisztelete.
Geomantika Bt., 426 oldal, ára: 3500 Ft
Telefon: 06-20-427-4220. E-mail: ddanima@yahoo.com
Honlap: www.danima.try.hu
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Ilyen lenne a nôi odisszeia?
Beszélgetés Cserháti Évával
Cserháti Éva elsô regénye ránézésre tipikus nyári, csajos regény, de persze a
borítón belül, a kalandos, vitorlás-történet sorai között ennél sokkal többrôl
van szó. Errôl beszélgettem a mûfordítóból lett írónôvel.
– Milyen indíttatásra kezd el egy mûfordító
regényt írni?
– Mindig író szerettem volna lenni, egészen kisgyerekkorom óta, csak szerintem
az íráshoz önbizalom kell, amibôl elegendôt csak így negyven éves koromra sikerült
összeszednem.Viszont kiskoromban ezzel
annyira nem foglalkoztam, hogy gyerekként tettem egy ígéretet magamnak, méghozzá azt, hogy negyven éves koromra
megírok egy könyvet. Hat hónappal a
negyvenedik születésnapom elôtt égetôvé
vált a fogadalmam, és úgy éreztem, hogy
iszonyúan el fogom árulni önmagamat, ha
nem írom meg azt a bizonyos könyvet.
Szóval nekiláttam a munkának, és sikerült,
betartottam az ígéretem.
– Hat hónap alatt született meg végül a Palackposta?
– Igen. Bár az ötlet már korábban megvolt.
Öt évet éltem ugyanis vitorláshajón, és ez
az élmény lett a könyv alapja. Az elsô két
verzió azonban, amit írtam, mind hajónapló volt, vagy valamiféle útleírás, én pedig
regényre vágytam. Szóval az alapötlet, a
hajós történet megmaradt, de teljesen új
sztorival jöttem elô. Ennek pedig, a hajós
múlt miatt nyilván vannak önéletrajzi elemei, de az, hogy ilyen cselekményes, kissé
krimis, izgalmas történet kerekedett belôle, az a valóság helyett sokkal inkább saját
kútfô szüleménye.
– Petrában, a fôhôsben, vagy a többi karakterben azért benne van az író?
– Petrában elég sok minden van belôlem,
de azért nem egy az egyben én vagyok a
fôhôs, fôleg nem az, aki én most vagyok,
negyven évesen. Viszont a nôi szereplôk
majdnem mind mixek, hiszen sok, a hajós
éveim alatt megismert nôi sorsot, és a kikötôkben hallott történetet írtam bele
ezekbe a hôsökbe. Amikor hajón éltem,
nagyon érdekelt az, hogy hogyan élik meg
a nôk a vitorlázást, és, hogy nekik mint
nôknek mit ad ez a különleges, vízi életforma. Rengeteget beszélgettem a kikötôkben, így a hajdani beszélgetôtársakból
olyan is van, aki a saját nevével szerepel a

könyvben, de olyan történet is került a Palackposta oldalaira, amit én is csak hallottam a hajón, másod-, vagy harmadkézbôl,
és abból szôttem tovább a saját sztorimat.
A könyvet amúgy nekik dedikáltam, azoknak a nôknek, akiktôl a történet-foszlányokat kaptam.
– Hogy tetszett a regény az elsô olvasóknak?
– Eddig szerencsére minden olvasó úgy
nyilatkozott, hogy élvezte, hogy izgalmas
a könyv. Ez volt ugyanis a célom, és egyben a legnagyobb kihívás is. Kíváncsi voltam, hogy tudok-e olyan történetet csinálni, ami csak úgy magával ragadja az
embert, és nem pusztán lélektani köldöknézegetés.
– Kiknek szól a Palackposta, csak nôknek?
– Miközben írtam, valamennyire
kialakult a fejemben egyfajta olvasóközönség, és azok nem hiszem, hogy csak nôk lennének.
Igaz, hogy a könyvem java nôkrôl szól, mégis azt gondolom, az
egy téves elôítélet az irodalomban, miszerint azok a könyvek,
amikben nôk vannak, csakis nônek szólhatnak. Hiszen például
a férfiakról szóló regényeket
sem kizárólag férfiaknak szánják. Nagyon széles olvasóközönséget szerettem volna megszólítani,
olyan sztorit szerettem volna papírra vetni,
ami bárkit érdekelhet: egy különleges nôi
történetet. A nôk az irodalomban vagy min-

dig párkapcsolati szférában, feleségként jelennek meg, vagy pedig háziasszonyként,
és anyaként. Ezzel nincsen semmi gond, de
én most egy új perspektívát kínálok: olyan
nôkrôl írtam, akik szabadak, erôsek, sportosak, és önállóak.
– Tehát akaratlanul is elgondolkoztató a
könyv.
– Nem mondom, hogy nem állt szándékomban elgondolkoztatni, csak azt nem akartam, hogy cselekmény nélküli filozofálgatás
legyen ez a történet, izgalmas kalandok nélkül. Eleinte arról akartam írni, hol van az
ember otthona, mitôl otthon az otthon. De
aztán ez a háttérbe szorult, és ha most
visszanézek a könyvre, azt látom, hogy ez
egy megerôsödés-történet. Azt az utat írja
le, hogy hogyan jut el az ember addig, hogy
önálló lehessen. Önálló és erôs.
– A hajó, és a tenger régi mitológiai elem, az
utazás jelképe. Mennyire volt tudatos ez a
szimbólumhasználat?
– A legtöbb ember, aki vitorlázik, az a saját
útját eleve szimbolikusnak látja. Kettô ilyen
szimbolikus út van: az egyik elmenni Ithakába, a másik pedig átkelni az Atlanti-óceánon.
Tehát bölcsész aggyal és hajós múlttal ez a
mitológiai vonal szinte megkerülhetetlen
volt. Én viszont megcsavartam egy kicsit az
egészet azzal, hogy engem nem Odüsszeusz
útja érdekelt, hanem az otthon maradt Pénelopé. Az ô történetében is az, hogy miért
nem Pénelopé indul el, kel útra. A vitorlázásnak is ez a része érdekel a legjobban, hogy
hogyan vitorláznak a nôk, mit csinálnak ôk a
fedélzeten, és hogy a hajózás mítoszában, a
mai hajós világban, hol van a nôk helye.
– Tervezi, hogy megírja Petra történetének a
folytatását?
– Most egy olyan krimisorozat elsô darabján dolgozom, ami a 2010-es évek
Magyarországán játszódik.
Ebbe szeretnék átemelni
szereplôket a Palackpostából, de az egyelôre még titok, hogy kit vagy kiket.
Kurcz Orsi

könyvrôl
Cserháti Éva
PALACKPOSTA
Gabo Kiadó, 280 oldal, 2990 Ft
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Egy szabad nô
Interjú Menyhért Annával
Erdôs Renée-t a Bródy Sándorhoz fûzôdô viharos szerelme mellett erotikus regényeirôl ismeri az utókor. De ki is volt
ô valójában? Menyhért Anna a huszadik század elejének legnépszerûbb magyar írónôjérôl írt regényt.
– Mi volt az újdonság az ô hangjában?
– Két szakasza van a pályájának, a ’900-as
évek elején költôként volt ismert, aztán a 20as, 30-as években a regényeivel lett sikeres.
Nagy olvasótábora mellett voltak ellenzôi is,
a kritikusok vagy a konzervatívabb olvasók
szerint túl merész, túl nyílt volt, túlságosan
szabadon beszélt olyan dolgokról, amikrôl
nôk nem szoktak. Sokat beszél a szerelem
örömérôl, bánatáról, mindennapjairól, arról,
hogy a nônek a szerelem milyen érzés, testileg, lelkileg, mindenhogyan. Verseinek hangneme egyértelmûen nagyon új, személyes
hang; nála a nô nem mint a szerelem tárgya
jelenik meg, hanem ô maga szól a saját érzéseirôl, sôt a férfirôl is, közvetlen, intim, személyes hangon. Megszólítottként szerepel a
férfi – ez nagyon újszerû volt.
– A Nôi irodalmi hagyomány (2013) címû
monográfiájában Erdôs Renée munkásságával is foglalkozik. Miért éppen róla írt életrajzi regényt?
– Öt nôi íróval foglalkoztam abban a könyvben, és valamilyen szempontból mindegyiküket nagyon érdekesnek találtam, mindegyikkel éreztem rokonságot. Annak a
könyvnek az volt a tétje, hogy kiépíthetô-e
visszamenôleg egy olyan irodalom képe,
amelyben jelen vannak a nôk, és hogy egy
mai nôíró talál-e magának hagyományt,

elôdöket. Többekkel foglalkoztam, akikrôl
az iskolában nem tanulhattunk, akik nincsenek benne a köztudatban, közülük azt az
ötöt választottam ki, aki nekem a legtöbbet
jelentette. Mindegyikükhöz próbálok olyan
módon közelíteni, ahogy pont ôhozzá lehet, például Kosztolányiné Harmos Ilonáról
szeretnék egy drámát írni. Erdôs Renée-nél
a regényforma adta magát, sikeres regényíró volt, sokan az olvasók közül még emlékeznek is rá. Ebben a regényben két monográfiányi kutatási anyagom van, de én
olyat szerettem volna írni, ami sokakhoz eljut, föleleveníti az emlékét, és valahogy
visszakerül megint ugyanabba a hagyományba – és vele, persze, az én könyvem is.
– Úgy tudom, nem kutatták korábban Erdôs
Renée-t. Mennyire nehéz hozzáférni a dokumentumokhoz?
– Nagyon nehéz. A huszadik század második felében az irodalomtörténet-írás rossz regényírónak tartotta, a verseirôl szó
sem esett. Az utóbbi 15–20
évben elkezdôdött a nôírók
újrafelfedezése, de konkrétan Erdôs Renée-vel nem
foglalkozott senki ilyen
részletesen. Én apránként
és közvetve, a már kutatott
férfiakon keresztül kezdtem el. A lakcímeit például
a férje, Fülep Lajos kiadott levelezése alapján derítettem fel: e levelekben megtalálhatók Fülep lakcímei, s nagyon valószínû,
hogy házasságuk ideje alatt azonos volt
ezekkel az övé is.

– A regényben az akkori kortárs írók, értelmiségiek közül sokan felbukkannak. Például Jászi Oszkár, aki fiatal szerelmesként tûnik fel,
levelekkel ostromolja az írónôt, az ablaka
alatt ácsorog. Tetszett a regény stílusa, mintha egy szemtanú írta volna! Hogyan tudott
belehelyezkedni abba a korba?
– Egy csomó mindent elolvastam hozzá,
például Jászi Oszkár naplóját, igaz, hogy késôbbi idôszakból származik, de mégis megismertem belôle az ô hangját. A szerelmeslevelekbôl is jó néhány fennmaradt; aztán
például Kiss József hagyatéka, jegyzetfüzetei megtalálhatók a Petôfi Irodalmi Múzeumban, ezek segítettek elképzelni, milyen
emberek lehettek. A regényes életrajz, a fictional biography mûfaja angol területen
elég népszerû, az a lényege, hogy az író a
háttér információk alapján hozza létre a figurákat, a helyszíneket, a jeleneteket.
– Az utószóban azt írja, hogy Erdôs Renée
szerepét – jó értelemben véve – leginkább a
mai celebekéhez lehet hasonlítani. Miért?
– A népszerûsége szempontjából, és annak
alapján, hogy mivel járt számára ez az ismertség. A regény elején a rikkancs Bródy
Sándor öngyilkosságának hírét kiáltozza, és
ez a valóságban is lehetett így, mert az akkori napilapok, hetilapok folyamatosan beszámoltak Bródy állapotáról. Erdôs Renée
életmódja, vagy ahogyan viselkednie kellett
az olvasókkal, a rajongókkal, az a mai sztárokéhoz volt hasonló. Akkoriban egy író a
mai celebekhez hasonló módon élt a köztudatban; a 20-as években Erdôs Renée felolvasóestjein országszerte színháztermek teltek meg. Azért is kezdtem vele és a többi nôi
íróval foglalkozni, hogy megmutassam, a
maguk idején ezek a nôk ismertek, sôt a legismertebbek voltak. Vajon miért, hogyan
történhet meg, hogy száz év után senki nem
emlékszik rájuk? A regénnyel szerettem volna egy nôi írót visszahozni az emlékezetbe,
és magamat, mint nôi írót is megmutatni.
– Szívesen olvastam volna tovább! Az Egy
szabad nô 1906-tal befejezôdik, de
az írónô még 50 évet élt! Folytatja?
– Igen, de errôl egyelôre nem tudok többet mondani. Attól is
függ, ennek a könyvnek milyen
fogadtatása lesz.
Szepesi Dóra
Fotó: Szôcs Petra

könyvrôl
Menyhért Anna
EGY SZABAD NÔ
Erdôs Renée regényes élete
General Press Kiadó, 228 oldal, 2490 Ft
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Nap Kiadó

ünnepi könyvheti ajánlata
Domokos Mátyás:
„A LEGNAGYOBB BÁTORSÁG
A REMÉNY”
Írások Illyés Gyuláról
Magyar esszék sorozat, 344 oldal, 3465 Ft
Tíz éve hunyt el Domokos Mátyás. Terve volt
Illyés Gyuláról szóló összes írásának megjelentetése. Végakaratának eleget téve válogattuk
össze minden írását, és hozzátettük a még soha
nem publikált szerkesztôi és lektori jelentéseibôl
is az Illyésrôl szólókat.
Jerry L. Jaccard:
DALLAMOK ÉS DISSZONANCIÁK
A zene nagykövete Szônyi Erzsébet
Álarcok sorozat, 160 oldal, fotókkal, 4935 Ft
Szônyi Erzsébet a Nemzet Mûvésze címmel
kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Erkel
Ferenc-díjas zeneszerzô, karvezetô, zenepedagógus, kiváló mûvész. A Kodály Társaság
alapító tagja – róla szól ez a mû.
Juhász Elôd:
ZENEKÖZELBEN 3.
Beszélgetések egy rádiómûsor egyházi
és világi kiválóságaival
Álarcok sorozat, 220 oldal, fotókkal, 3255 Ft
A Katolikus Rádióban Juhász Elôd beszélgetései a zenérôl tovább folytatódnak. A szereplôk
közül néhány név: Bogárdi Szabó István,
Bolberitz Pál, Esterházy Péter, Jelenits István,
Kiss-Rigó László, Korzenszky Richárd…
Supka Géza:
EGY ELFORGÁCSOLT TUDÓS-ÉLET
Kéziratul régész-muzeológusok
számára
152 oldal, fotókkal, 2625 Ft
A sokoldalú tehetségû kezdô muzeológus –
nem sokkal elhunyta elôtt befejezett és a hagyatékban most fellelt naplószerû feljegyzéseiben –
nem kevés humorral bevezet minket a századforduló Nemzeti Múzeum-beli életébe.
Szepesi Attila:
VARÁZSFÜVEK
Barbár szonettek
176 oldal, 2885 Ft
Önéletrajzi szonettjeit folytatja Szepesi Attila,
kortárs költôink egyik legkiválóbbika: az
idôszak: 1956-tól napjainkig.
Szörényi László:
A' BOHÓSÁG LÁNCZSORA
Tárcák és tanulmányok
Magyar esszék sorozat, 192 oldal, 3150 Ft
A Magyar Nemzetben megjelent tárcák adják
az elsô ciklust, míg a második részben latin,
magyar, olasz és perzsa irodalmi vizekre evez
tudós szerzônk.

www.napkiado.hu
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Válogatás, kompozíció és folytatás

Babics Imre elsô, nagy sikerû kötetében (A Kék Ütem Lovagrend, 1989) megtalálható már
az a két mûforma, amely késôbbi mûveiben rendre visszatér,
vagy éppen az egész opust kiteszi: a hexameter és a haiku.
2013-ban kiadott „szakrális nagyeposza” (Gnózis c. regénye), a
800 oldal prózában tördelt
negyvenezer hexameter olyan
kivételes alkotó-egyéniséget
mutat, aki rendkívül koncipiáltan, azaz átgondoltan és tervszerûen ír. A szerzô már egy 3 éve
vele készült hosszú beszélgetésben említi, hogy készen van egy
haiku-kötete. Ez nem lehet más,
gondolhatjuk, mint a 87. ÜKHra megjelent Tûtükör. S napvilágot lát annál a kiadónál, amelyik a haiku versforma illetve mûfaj egyik legállhatatosabb hazai
terjesztôje. Fordítsuk figyelmünket arra, amit a „fülszövegben”
olvashatunk. Ott az áll, hogy a
haiku-kötetet a Fibonacci-számok sorozata ihlette. S ami a
borító-grafikára vonatkozik: „a
szavak kozmikus tû hegyeként
tartanak az Egy felé, utána már
csak az absztrakt 0-t a csenddel
lehet kifejezni.” Ábrázoljuk az
elsô fejezetet (Csengettyûk
csôdlakóknak) így: ▼, majd állítsuk alá ezt a háromszöget: ▲,
amely az Ellenszérût képviseli, s
megkapjuk a kötet szövegtestének formáját, amelyben az alfejezetek darabjai a 34, 21, 13, 8.
5. 3, 3, 1, 1 sorozatot adják ki, illetve fordítva. Az alfejezetek
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ugyancsak címet viselnek. Sok
jeles képviselôje van a haikunak
a mai magyar költészetben, a
mûfaji, elméleti kérdések is taglalódnak. A japán haiku nem énközpontú, áll a szakirodalomban. Aligha hiszem, hogy az európai haiku tudna nem én-központú lenni. Mûvelôi individualista gondolkodás „termékei”.
Babics Imre egyénisége is ott van
e versekben. Lépten-nyomon
ilyen jellegzetes, megragadó darabokra bukkanunk: „Fácánfiókák/ rebbennek fel léptemre:/ az
én szégyenem.” Vagy: „Teremtett világ,/ csodállak, amíg lehet./ Himnuszom ennyi.” A gondolati tömörség természetesen
megköveteli az elmélyült és
többszöri olvasást.

Az idén 55 éves Babics Imrénél
majd tíz évvel idôsebb és ugyancsak több mûfajban alkotó Kaiser László könyvheti verskötete,
az Elfáradt összes angyalunk
a négy éve megjelent Galambok
és vérebek óta írt verseit tartalmazza. Rónay László irodalomtörténésznek a „fülszövegben”
olvasható ajánlójában többek
közt ez áll: „… korunk költôjének csak emlékeiben és vágyaiban bukkan fel a szépség, inkább veszteségeit, csalódásait
köti csokorba.” S hivatkozik a
nagy francia költôre, Claudelra
is, „aki ezt írta: »nincs hatalmasabb, mint a szeretet«. Ez a pozitív érzés a költô üzenete és verseinek végkicsengése. Korunk-

hoz szól, nekünk címzett üzenet.” A címadó vers után a következô négy fejezetcím alá rendelte összesen 56 versét a költô:
XXI, Belénk az ördög költözött,
Dôlésszögben, Veled végleg hazatértem. Az elsô és az utolsó
cím feloldása könnyen adódik.
Sok az ehhez hasonló megszólalás a századunk mindössze másfél évtizedét jellemezni kívánó
versekben: „Titok és seb mindenfelé/ tiszta forrás szennytengeré,/ kézmozdulat: ökölcsapás,
/ nincsen szó és nincsen varázs.”
(Nincsen c. négysoros). A szeretett személyek (legközelebbi családtagok) és az otthonos város (a
nyelvünkben romlatlanul létezô
haza) manírok nélkül megfogalmazott természetes összetettsége érhetô tetten a záró fejezetben. Az emlékezô, a múltat idézô, az istenkeresô költô szól jól
megformált rímes versekben
vagy kötetlen formában a harmadik fejezetben. Egykori (abszolúte nem egyéni), leginkább
talán fiatalkori gyöngeségeire tekint megbocsátóan a meglett
férfi a második fejezet verseiben.

Szemlém harmadik lírikusa, Szigeti Lajos már túl van a 70-en, s
habár 1977-ben az ÉS-beli bemutatása óta jelen van költészetünkben, pályája igazából a 90es években kezdett felfelé ívelni.
1992-tôl kezdôdôen 2014-ig hét
kötete jelent meg, ezekbôl készült az a válogatás, amely költé-

szetének esszenciáját hivatott
megmutatni. Tényleg impozáns
névsor található az Erôvonalak
hátsó borítóján: jeles költôtársak,
Juhász Ferenc, Lator László, Bertók László, Jókai Anna író és költô, Tarján Tamás és Tüskés Tibor
irodalomtörténész, kritikus ajánló-méltató írásaiból olvashatunk
a lényeget kiemelô, a költô alkotói erényeit hangsúlyozó idézetek. Érdemes némi ízelítôt adni
ezekbôl a véleményekbôl. „Filozofikus költôrôl van szó” –
mondja Tarján Tamás, és ezen kijelentése egybecseng Tüskés Tibor eme vallomásával: „Megfogott a filozofikus hang…” Ô
csakúgy megtalálta Szigeti Lajos
verseiben a költô személyiségét,
ahogy Bertók László, aki így fejezi ki ugyanezt az érzését: „…szolid, de határozott emberi tartás
/…/ rokonszenves emelkedettség, kitárulkozás és elkötelezettség jellemzi.” Köteteinek számával megegyezik az itteni, arányos
beosztású anyag, melynek jellegzetes verscímei: A világ keletkezése, Falusi búcsú, Madárvilág,
Szerelemdal, A muzsika hangjai,
A. D. 2000, Számvetés. A flóra
és fauna aprólékos becserkészése, a „szülötte föld”-höz való ragaszkodás természetes érzésének kifejezése akár a hagyományôrzô költôk közé sorolhatná Szigetit. A kötet elsô és utolsó versének egymás utáni elolvasása nagyszerûen érzékelteti
azonban költészetének hatalmas
ívét: a dalszerû megszólalásig jut
el „a zéró pillanat” utáni Nagy
Bummot, végsô soron tehát a
modern tudományos világképet
versbe foglaló gondolati költeményétôl. (König Róbert 10, Vén
Zoltán 6 képe gazdagítja az igényes kivitelû kötetet.)
Babics Imre Tûtükör. Napkút Kiadó, 56 old., 1490 Ft
Kaiser László Elfáradt összes angyalunk. Versek. Hungarovox Kiadó, 104 old., 1500 Ft
Szigeti Lajos Erôvonalak. Válogatott versek 1977–2014. Hungarovox Kiadó, 192 old., 1800 Ft
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A megkerülhetetlen nem
Beszélgetés Kelecsényi Lászlóval
Regénytrilógiája második részének címe alapján azt is gondolhatnánk, hogy
a nôi nemrôl van szó, merthogy egy
lány keresésével indul a történet. Az
elôzô regény, az Emléked leszek, a hetvenes évek végén zárult, amikor a fôhôs, Keleti Dávid meglátott egy filmplakáton egy statisztalányt.
– Ez a regény viszont itt kezdôdik. Mennyiben
önéletrajzi a történet?
– Önéletrajzi alapokon nyugszik, és a fogalom jó értelmében vett kulcsregény, hiszen
majdnem minden szereplônek legalább
egy, az életben is létezô vagy létezett alakmása van.
– Ez az a korszak, a 80-as évek, amikor különösen bizonyos pozíciókban, szakmákban,
jelen esetben, a Filmgyárban, a párttagságot
nem volt könnyû kikerülni.
– Hogyha játszunk a címmel, akkor az nemcsak a nôi nemre vonatkozik, hanem arra,
hogy nemet kell mondani. A fôhôs úgy próbálja élni az életét, hogy nemet mond bizonyos dolgokra. Elôször fölkínálja magát a lehetôségeknek, ám utána rájön, mi bennük
a rossz. Van a regényben egy rejtett idézet
egy filozófustól, amely így szól: áthazudjuk
magunkat az igazság felé. Ez a filozófiában
talán nem így van, de az életstratégiám szerint igen: a nemet mondás a csapda kikerülése. Soha nem vállaltam vezetô beosztást,
néha kínálgattak, ha helyzet volt, de akkor
is inkább második ember szerettem lenni,

vagy inkább az sem. Most már tudom, az a
feladatom, hogy üljek az asztalomnál, és írjak. Meg néha tanítsak, átadjak valamit a
tudásomból. Az írás mûfaja esetemben
folyton változott. A filmtôl nem szakadtam
el soha, most is vállalom, hogy filmtörténész vagyok, de neveztek sokszor irodalomtörténésznek, mert írtam Ottlikról, Krúdyról,
szerkesztettem könyvsorozatot –, de kiszálltam ebbôl. Nem lehet ennyi szerepben tetszelegni. A nemet mondáshoz tartozik,
hogy az ember lassan kidob mindent a léghajóból, hogy magasabbra tudjon szállni.
Visszatérve a regény idejére, a
80-as évek olyan képlékeny válságkor volt, amelyrôl, benne élve nem tudtuk, milyen, de most
már, három évtized múltán ez
lehetséges. Ez egy olyan regény, amelyben a történet elmond mindent, nincsenek elmélkedô, filozofikus részek,
idôjátékok, ez egy lineáris, történetmondó regény, megszenvedett tényekre épül.
– A könyv végén az áll, hogy az
idézett regényrészletek Bíró
Yvette Futó címû mûvébôl valók. Ôróla mintázta Szalánczy
Magda alakját?
– Nem ilyen egyszerû ez. A regényrészletet valóban Bíró Yvette-tôl kölcsönöztem, egyrészt,
mert jól ismertem ôt, aki sajnos nem él Magyarországon, és nagyon jónak tartom a regé-

nyét is. Kézenfekvô volt, hogy idézzek belôle,
megjelölve a forrást. De ez az alak több figurából van összegyúrva. Az igazi minta egy írónô, akit szintén nagyra becsültem, kedveltem,
Beke Kata. 2009-ben meghalt, el is felejtették,
pedig kiváló író volt a maga idejében.
– Mennyi idô alatt készült el a regény?
– Nem kellett anyagot gyûjtenem, nagyon
gyorsan megírtam, 3-4 hónap alatt, aztán
félretettem, és késôbb újra elôvettem. Nem
kellett cédulákat gyártani, legfeljebb kikeresni a Somlyó György által lefordított Kavafisz verset, a nagy nemet mondásról, ami
mottója is lehetne a könyvnek.
– Mégis Ferlinghettitôl választott mottót.
Miért?
– Mert annyira tetszett: Életem fôhôsét
kerestem, tétován tapogatózva. Most már
tudom, hogy ki volt az az akkor harmincas
éveiben járó fiatalember, aki mindezt végigélte. Az írás mindig terápia. Azt írtam
meg, ami nagyon fölháborított, ami nagyon fájt, amikor megéltem. Tudok már
mások élettapasztalatába vagy figuráiba
beilleszkedni. Enélkül színdarabot sem lehetne írni. Ha Karády Katalint vagy Tolnay
Klárit meg akarom jeleníteni a színpadon,
nem csak információk birtokában kell lennem, tudnom kell beleélni magam az ô
karakterükbe.
– Sokszor megrendítô volt szembesülni a regényben azokkal az eseményekkel, amiket
átéltünk – gondolok itt például a Bódy Gábor
halálára való utalásra…
– Nincs kimondva, de ki lehet találni, annak is teljes értékû ez a történet, aki nem
élte át a kort. Van benne jó pár fiktív mozzanat, olyasmi, ami nem történt meg, csak
megtörténhetett volna. Ha úgy érzem,
hogy elkezdek a prózában hazudni, akkor
haladnom kell tovább, mert abból általában jó ötletek szoktak
elôjönni. Nem kell ragaszkodni az emlékekhez meg ahhoz a valósághoz, amit megéltem.
– A trilógia harmadik részérôl mit tudhatunk?
– A címe már megvan:
Bûnangyal. Az elmúlt
bô másfél-két évtizedet
szeretném megjeleníteni
benne.
Szepesi Dóra
Fotó: Tóth Gergô

könyvrôl
Kelecsényi László
MEGKERÜLHETETLEN NEM
Kortárs Kiadó, 208 oldal, 2500 Ft
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Szerelmespár a szarkofágban
Egy vidáman szomorú tudósélet
Supka Géza nevét legtöbbünk az Ünnepi Könyvhét kezdeményezôjeként ismeri, pedig a régész-mûvészettörténész-szerkesztô máig
élô vívmányainak csak egyike a „könyvnapok”, amelyet ô maga bizonnyal csupán pályája egy mellékes hozadékaként említene. A Nap
Kiadó gondozásában megjelent napló – Egy elforgácsolt tudós-élet
– végre közel hozza a Könyvhetek mögött felderengô szellemarcot,
és olyan elevenné teszi e sziporkázóan szellemes alkotót, hogy az olvasónak belesajdul a szíve, miért nem dedikálhat idén maga Supka
is az egyik napernyôs asztalnál.
Mint a kötet utószavában a szerkesztô Féja Endre kitér rá, Supka
„nagy” önéletrajzát a maga szerkesztette Literatura címû folyóirat
megszûnésekor adta közre 1939 januárjában – ebben a mûben a
családtörténetet és a folyóirat históriáját ötvözte. A most napvilágot
látott visszatekintésében tudományos pályafutását, annak is elsô szakaszát dolgozza fel. Supka Géza 1904-ben került junior munkatársnak a Nemzeti Múzeum Régiségtárába, ám emlékei felgöngyölítésében még régebbre, az egyetemi évekig nyúlik vissza: hogyan hagyta
el egy huszáros döntéssel a Pesti Egyetemet, és választotta a grazit,
ahol a kor legnagyobb mûvészettörténésze szemináriumába csöppent. A fiatalembert Pesten a szintén legendás Hampel József vette
fel a múzeumba, akinek késôbb örökébe is lépett. „Az országnak
idôrendben elsô kimondott középkori régésze voltam, (…) így tehát
ezen a téren is mindent a semmibôl kellett megteremtenem annyira,
hogy még a megfelelô szakkönyvtár összeállítását is magamnak kellett irányítanom. Ezen a helyzeten igazán csak Hampel professzornak
egy ötletes axiómája tudott segíteni, amely szerint: »ha valaki valamirôl valamit nem tud, akkor elôadást hirdet róla; ha végképp semmi
fogalma sincsen az illetô témakörrôl, akkor könyvet mûvel róla«.”
Ilyen, és ehhez hasonló szellemes önfricskái végigkísérik naplóját,
pedig többször visszatér rá: hatalmas fájdalomként élte meg, milyen

kevés idôt tölthetett a tudományos
pályán, amelytôl a politika szakította el többször, majd végül örökre
(erre utal naplójának címe is).
Mindezek ellenére mi sem áll távolabb Supkától, mint a borongás: egyik mulatságos anekdota
követi a másikat. Amikor Szalay
Imre Hampel Józseffel sétálgatva rátalál a múzeum egyik szarkofágjában Hampelék szobalányára és egy ôrre, amint egymás társaságát élvezik, csak ennyit mond: „Ejnye, hát ez a szamárság még
mindig nem múlta divatját?” Vagy megelevenedik az ôskori kutatásokban jeles Hillebrand Jenô alakja, aki Mussolinihez írt ódát,
amikor a fasizmus terjedni kezdett, és képes volt egy ôskori barlangot is Mussoliniról elnevezni. Hasonlóan derûs történet, amikor
Supka csíksomolyói gyûjtôútja során egy ravasz csellel „leplezte le”
a nemzeti kincsnek számító madonnákat egy menyecskének ajándékozó plébánost. De nem kíméli a tudomány imposztorait sem,
akik drótkefével esnek neki a római bronzszobrok patinájának,
vagy a barokk ezüsttárgyaknak.
Supka Géza igaz meséinek hatalmas tudásanyag és tapasztalat adja meg sava-borsát. A népvándorlás-kori arabeszk motívumok felfedezése, a buddhizmus európai elterjedésének feltárása, a kultúrhistóriai szempont bevezetése a múzeumi installációkban – csak egy-két
momentum Supka eredményei közül, amelyek a régészettôl a mûvészettörténeten át az etimológiáig annyi területet lefedtek.
L. E.
Supka Géza:
EGY ELFORGÁCSOLT TUDÓS-ÉLET
Nap Kiadó, 152 oldal, fotókkal, 3150 Ft

Klasszikus a klasszikusról
„Mûveit már korábban, kisgimnazistaként is olvastam. Megvolt benne
a nagyságnak az a rendkívüli jele, hogy nem látszik annak, sôt: késôbb
magam is tapasztaltam, hogy bosszantotta, ha ôt élô klasszikusként
kezelik, hiszen ô nem szobor, inkább fájó idegdúc, ahogyan egyik versében írta – feleli Domokos Mátyás egy interjúban, amelyben Papp Gábor Zsigmond többek közt arról faggatja, Illyés „klasszikus” volta megnehezítette-e a vele való munkát. – …Hátsó gondolatok és udvariaskodás vagy diplomatizálás nélkül bármilyen kérdésrôl bármikor úgy lehetett vele beszélni, hogy eltûnt a kettônk közötti társadalmi, szellemi,
mûvészi rangkülönbség; mintha mind a ketten egy eszményi önképzôkör tagjai lettünk volna” – mondja a barát és kolléga.
Az interjú maga is megjelent „A legnagyobb bátorság a remény”- Írások Illyés Gyuláról címû kötetben, mely a szintén klasszikussá lett irodalomtörténész, Domokos Mátyás Illyés Gyuláról szóló tanulmányait gyûjti egybe. A fent idézett szavak épp úgy igazak az illyési életmûvet nagy
érzékenységgel boncoló Domokos Mátyás írásaira, mint a költôvel való
élô viszonyára. Az esszék és tanulmányok mellett a válogatás közreadja Illyés és Domokos levelezését az 1961 és '78 közötti idôszakból, Domokos Illyéssel készített 1979-es rádióinterjúját, vagy épp a Szépirodal-

|28|www.könyvhét.hu|

mi szerkesztôjeként írott lektori jelentéseit a költô új köteteirôl. Szépen keretezi a teljes írói-költôi pályáról képet adó esszégyûjteményt
annak nyitó- és záródarabja: a költô elsô iskolájáról szóló, 1987-es tanulmány, illetve az Illyés Gyuláné
József Attila-kötetének hátterét
megvilágító írás 2005-bôl. Az impozáns küllemû Magyar Esszék sorozata eme új darabjával a Nap Kiadó nemcsak Illyés Gyula munkásságának fogadtatástörténetét gazdagította, de az olvasók
elé tárta Domokos Mátyás életmûvének is egy jelentôs szegmensét.
Laik Eszter
Domokos Mátyás:
„A LEGNAGYOBB BÁTORSÁG A REMÉNY”
Írások Illyés Gyuláról
Nap Kiadó, Magyar Esszék, 352 oldal, 3465 Ft
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Gyógyír nyelvi babonákra
Kinek ne verték volna a fejébe az iskolában,
hogy személynevek elôtt nem állhat névelô,
vagy hogy a szóismétlés stílushiba? Ki ne hallotta volna már, hogy a magyar milyen nehéz (a
legnehezebb!) nyelv; hogy a svájciak vagy a tiroliak „rontott” németet beszélnek; hogy a kínainak nincs nyelvtana, és hogy az angol nem
ismeri a magázást? És aki „bennfentesebb”,
önjelölt nyelvészkörökben mozog, biztosan értesült róla, hogy a finnugor nyelvrokonság
osztrák ügynökök ármánykodása a magyar
nép öntudatának aláásására, vagy hogy a magyar közvetlenül a sumer leszármazottja.
Tótfalusi István, aki annyi kalandos útra invitálta már olvasóit a nyelvek világában, ezúttal
egy nyelvészeti „babonaûzô” könyvecskét ad
a kezünkbe, amelyet nyelvi „rontások” ellen
vethetünk be: hibás, félreértett, helytelenül
népszerûvé vált vélekedések, sôt, a szennyezett forrásokból származó ostobaságok ellen.
A szerzô négy fejezetre bontva taglalja általában a nyelvekkel, majd az idegen nyelvekkel
és a magyar nyelvvel, végül a helyes magyarsággal kapcsolatos tévhiteket. Ezekbôl kismillió kering mindenfelé: utcán, televízióban, az
iskolában, ki sem tudjuk kerülni ôket. Tótfalu-

si István szerencsére sokkal szórakoztatóbb
tudós, mint egy lángpallossal hadonászó
nyelvôr, nem beszélve arról a nyelvészeten
messze túlmutató mûvelôdéstörténeti anyagról, amelyet e kötetében (is) felvonultat. Olvashatunk például az oly sokszor hallott
„ahány nyelv, annyi ember” eredeti kontextusáról, amelyet ismerve már egészen más a
szólás jelentése; vagy a képzelt germanizmust
nagy buzgalommal kerülni vágyók vaskos
germanizmusairól („A megegyezés lehetôsége kizárt”); és nem kevésbé érdekes újdonság
az amerikai angol „torzító” hatásáról panaszkodók számára, hogy valójában a brit angol
„torzít”, az amerikai sokkal inkább megôrizte
az eredeti nyelvi formákat.
A kötet egyfajta ismeretterjesztô missziót is
betölt, amikor eligazít a különféle ideológiai
ihletésû áltudományos tanok erdejében, legyen az a sumer-magyar nyelvrokonság vagy
azok a szólammá lett „bölcsességek”, mint
hogy a magyar a legszebb/legôsibb/leglogikusabb nyelv.
És akkor még nem beszéltünk a rengeteg
példamondatról, amely szerkesztôk, fordítók, irodalmárok számára kincset érô váloga-

tás, vagy épp kacagtató szemléltetôi a sajtónyelv melléfogásainak.
Mindannyian hibázunk, és mindannyiunkban élnek tévhitek – jövünk rá Tótfalusi István
kötetének olvasása közben, amely nem dorgál
és nem perel, inkább páratlanul szórakozató
percekkel jutalmazza meg a nyelvek világa
iránt érdeklôdô olvasót.
Laik Eszter
Tótfalusi István:
44 TÉVHIT A NYELVEKRÔL
ÉS NYELVÜNKRÔL
Tinta Kiadó, 192 oldal, 1990 Ft

Kereszténység és ésszerûség
Vajon mi mûködteti, és mi teszi olyan élôvé az
európai kultúra alapjául szolgáló kétezer éves
keresztény mítoszainkat, hogy a hívôk jó része
a mai napig tényszerûen hisz e korántsem egységes tan dogmáiban, és ha vitára kerül sor, inkább elbástyázza magát szilárd meggyôzôdései mögé? Kurt Flasch filozófiatörténész e bástyák mögül igyekszik kicsalogatni olvasóját Miért nem vagyok keresztény? címû kötetében,
ám izzasztó hitvita helyett egy kalandos útra
csábítja a gondolkodni kész hívôt és kétkedôt
egyaránt: a kereszténység gyökereitôl kiindulva vizsgálja meg e vallás történetét a görög filozófusoktól elindulva Aquinói Szent Tamás és
Szent Ágoston tanain át a kortárs Joseph Ratzinger bíboros meglátásaiig – hogy csak néhányat említsünk azokból, akiknek tanai meghatározták gondolkodásunkat.
A szerzô Bertrand Russel híres pamfletjének
címét választotta saját mûvének címéül is, ám
önéletrajza momentumait feltárva siet tisztázni: „nem az egyház által megkárosítottak ressentiment-ja” beszél belôle. Könyve tehát
nem egyházkritika, melyben elhúzza a teológusok nótáját – Flasch a tudós objektivitásával, a filológia, a történettudomány és filozó-
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fiatörténet eszközeivel vizsgálja tárgyát, de ezt üdítô
könnyedséggel és olvasmányossággal teszi.
Fejtegetései legizgalmasabb részéhez akkor jut el,
amikor a dogmává kövült
keresztény tanok – a teremtéstôl kezdve az égô
csipkebokron át Jézus feltámadásáig – szó szerinti értelmezését állítja szembe a
tudomány vitathatatlan
eredményeivel, vagy egyszerûen a józan tapasztalattal, így a csillagászat, a
biológia vagy a földrajz tényeivel, és elkalauzol e feloldhatatlannak látszó ellentmondások egyházi „kezelési módjaiban” a történelem során.
De nem kerülheti meg a keresztény hitrôl gondolkodó az örök dilemmákat sem: hogyan és
miért kerül a világba a Rossz, ha a világ egy jó
és bölcs teremtô akaratának eredménye? Hogyan fogant meg Isten képe az emberben?
Miféle ôsbûntôl kellett valójában megváltani

az emberiséget, és miért
bûnös mindenki, aki a
földre születik? Miért kellett Istennek feláldoznia a
saját gyermekét?
„Aki feladja a hitet, az
teret teremt magának az
érvelés szabadságához”
– vallja kötete végén
Flasch, bravúrja mégis az,
hogy senkitôl nem kéri,
váljék hitehagyottá. Inkább az „ésszerûtlen kereszténység” elemeinek
újragondolására biztat,
miközben nem veti el a
keresztény tanok mûvészi, képi, metaforikus
megragadásának lehetôségét, ami végtelenül gazdag értelmezési tartományt nyit meg
minden ember elôtt.
L. E.
Kurt Flasch:
MIÉRT NEM VAGYOK KERESZTÉNY?
Beszámoló és érvelés
Typotex Kiadó, 368 oldal, 4200 Ft
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Nem vér szerint, szív szerint
Az örökbefogadás szerencsére egyre kevésbé tabutéma, akár családon belül, akár az
örökbefogadó párok tágabb környezetében
esik róla szó. Fekete-Sipos Márti kötete közeli arcképeivel segít felszámolni a témával kapcsolatos fenntartásokat, hiedelmeket és közönyt. Az érzékenyítéshez a legautentikusabb szereplôket kérte fel: tizenhárom szülôpárossal készített interjút élettörténetükrôl,
az örökbefogadott gyermek(ek) és szülôk
múltjáról, jelenérôl. Ha tudunk is egyet s
mást hallomásból az örökbefogadásról, a
nyilatkozó párok (vagy épp egy egyedülálló
anya) a megjárt poklok mélységeit és az abból való kitörés eufóriáját tárják fel elôttünk. Az interjúalanyok teljes nevükkel, arcukkal vállalták a beszélgetést, életükben nincs titkolnivaló,
csak megosztásra méltó történetek. A legtöbben átmentek a gyermektelenséggel járó megpróbáltatásokon, a lombikprogram keserû tapasztalatain, mások saját gyerekeik mellé fogadtak be újabbakat. Nem egy
párnak felbomlott a házassága, amit aztán újra összekötött a – végzet?
A gondviselés? Mindegy is, minek nevezzük, a megszólalók valamennyien saját sorsukként élik meg és fogadják el életük alakulását.
Ildikóhoz és Pálhoz babamentô inkubátorból került kisbabájuk, pedig
sokan óvták ôket ettôl a lehetôségtôl. És bár a kislány cukorbeteg, megtanultak együtt élni ezzel a nehézséggel. Teréz és János vér szerinti kislánya egy szörnyû autóbalesetben halt meg; pár év múlva örökbefoga-

dott lányuk abban a mentôautóban született, amely
Teréz munkahelyére, egy kórházba száguldott. Barbarának és Zsoltnak a kórházban kellett lemondaniuk éppen születendô és örökbefogadandó gyermekük életérôl, de rögtön a tragédia után felajánlottak
nekik egy másik babát. Zsuzsának, aki egyedül nevel
egy örökbe fogadott Down-szindrómás kislányt,
meg kellett küzdeni saját fiai ellenállásával is. Katalinnak és Sándornak, miután befogadtak egy erdélyi
menekült kislányt, Vietnamban és Észak-Koreában
muszáj volt lemondaniuk egy-egy kiszolgáltatott
csecsemôrôl, hogy a többit ezáltal mentsék meg.
Tóth Krisztina költô-író, és férje, László egy hányatott múltú kislánnyal vállalták a folyamatos otthoni
„ostromállapotot”, ahogy az írónô fogalmaz, s ennek élményeit a frissen megjelent A lány,aki nem beszélt címû mesekönyv ôrzi. Rick és Lori, amerikai misszionáriusok Zsoltinak lettek a szülei, aki nem lát és nem
beszél, de mégis imára mozdul a keze, ha szülei fohászát érzékeli.
A kötet egyfelôl a sorstársaknak megnyugtató és megerôsítô olvasmány: hány nô és férfi járta be ugyanazt a mérhetetlen kitartást igénylô utat, amely részleteiben mégis annyira egyedi; másfelôl a kívülállóknak tárja fel egy alig ismert világ megdöbbentô, ámde felemelô, katartikus erejû történeteit.
Laik Eszter
Fekete-Sipos Márti: IGAZIBB AZ IGAZINÁL
Harmat Kiadó, 2900 Ft

Apa a magasban

szonyít e történetek láttán. E viszonyításnak azonban nincsen értelme, mert
ez a történet pont abban különbözik a
sok százezer vagy millió hasonló történettôl, hogy pont itt, pont akkor és
pont velük történt meg. Kis György lényének, személyiségének egyszeriségét és megismételhetetlenségét megannyi történeti beszámoló sem képes
visszaadni, elvesztését kárpótolni.
Lényének szimbolikus megalkotásához azonban ott a személyesség fogalmához tapadó emlékezet: megannyi nyom, utalás és illat, ami megindítja az emlékezés áramát, mely a képzelôerô révén igyekszik revánsot venni
a történelmi valóság kérlelhetetlenségén. Ez az a kimondhatatlanul súlyos ellentmondás, mellyel kapcsolatban Kertész Imre azt tanította meg nekünk, hogy errôl a „felfoghatatlan és áttekinthetetlen valóságról egyedül az esztétikai képzelet segítségével alkothatunk valóságos elképzelést”. A holocaust esetében tehát a
képzelet az egyedüli út ahhoz, hogy képet alkothassunk a történelem
hideg tényeirôl, s az utódok emlékezetének munkája az, mely személyességgel tölti be a hátrahagyott ûrt; Kis Ádám és Kis Balázs könyve
ilyen becses emlékmunka.
K. Horváth Zsolt
APÁM LEVELEI, 1942, 1926
Szak Kiadó, 144 oldal, 1950 Ft
A könyv bemutatójára az óbudai Goldberger Múzeumban –
1036 Budapest, Lajos utca 136-138. – kerül sor, június 10-én 17 órakor.

A munkaszolgálatosként a frontra vezényelt Kis György, civilben
textilgyári mûszaki tisztviselô, 1943 januárjában, a doni áttörést
követôen eltûnt. Mintegy hetven évvel késôbb, fia, Kis Ádám, s az
ô fia, Kis Balázs egy 1926-ra és egy 1942–1943-ra datált levelezéstörténet alapján megpróbálják rekonstruálni azt, hogy ki volt, pontosabban fogalmazva, ki lehetett Kis György. Ádám, a fiú már nem
ismerhette meg apját, hiszen mikor megszületett, édesapja már
egy hónapja távol volt. „Vannak róla fényképek – írja fia –, a levelezés tanúsága szerint ô is látott rólam fényképet Oroszországban.
Tehát láttuk egymást. Igaz, én láthatom ôt kamasznak és felnôtt
férfinak is. Ô csak egy csecsemôt látott”.
Vajon levelezôlapok közléseibôl, visszafojtott lélegzettel írt félsorok törmelékeibôl, féltve ôrzött, megsárgult fotográfiákból, újra és
újra elmondott családi legendákból összeszôhetô-e az apa képe? Megismerhetjük-e egyik legközelebbi családtagunkat, hagyatkozhatunk-e
szeretteink emlékezetére és a hátra maradt töredékes közlésekre, ha
feltett szándékunk az, hogy emléket állítsunk valakinek – akit személyesen sohasem ismerhettünk meg? Vajon a fényképekrôl és történetekbôl
ismert apa képe, valamint az a tudat, hogy az apa látta a fiú képét,
vagyis, hogy a vágyott találkozás ilyenformán megtörtént, elég jóvátétel-e egy apátlanul leélt életért?
A 20. század, ezen belül a második világháború, még ezen is belül a
holocaust sajnálatos módon nem egy ilyen történetet ismer. Tudjuk,
hogy a nyugati történelem filozófiai koncepcióját fekete lyukként szívta
magába a holocaust és a háború borzalma, hogy a múlt feldolgozására szolgáló történelemtudomány szenvtelenné válik, s óhatatlanul is vi-
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„…azt hiszem, most nem
tévúton járok” – Popper Gábor
– Éppen egy éve, harmadik kötete kapcsán
beszélgettünk. Akkor úgy fogalmazott, útközben van, zajlik az élet, szaladnak a lába alatt a kilométerek, s ahogy a kötet címe is utalt rá, ki tudja, talán éppen Tévutakon? Kiderült, helyes úton járt-e? Megérkezett azóta?
– Én azt gondolom, hogy nagyon kevés
ember mondhatja el azt magáról, hogy
nincs útközben. Persze, vannak megállapodott emberek, akiknek az élete nagyjából egyformán, különösebb események
nélkül zajlik, de szerintem még ôk is úton
vannak, mert nem lehet tudni, mit hoz a
holnap. És belsô utazáson bárki „részt vehet”. Egy indiai láma egyszer azt mondta
édesapámnak: az európai emberrel az a
baj, hogy vagy a múlton rágódik, ami
azért felesleges, mert már nincs, vagy a jövôt tervezi, ami azért felesleges, mert még
nincs. És közben nem éli meg a jelent. A
kérdésre válaszolva: nem, még útközben
vagyok, de azt hiszem, most nem tévúton
járok. Talán így életem második felében –
némi segítséggel -rátaláltam a helyes útra.
– Az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg A lélek polcai. Sok tekintetben szerves folytatása az elôzô írásainak, fellelhetô benne
visszaemlékezés, humor, líra, elmélkedések az ismeretlenrôl, mindezek váltakozó
és keveredô sorendben. Legutóbbi kötete
bevezetésében úgy fogalmazott, a második kötet megírása után „csend lett. Bennem is, benned is.” Mikor érezte azt, hogy
ismét megmozdult önben valami, hogy vetôdtek fel új kérdések, hiányérzetek, közlésvágyak. Hogy az elmúlt év tapasztalásai is kötetbe kívánkoznak?
– A „csend lett” elsôsorban arra vonatkozott, hogy úgy éreztem mindent
„megbeszéltünk” apuval, ami elmaradt a
halálával. De az idôk folyamán mindig vetôdnek fel új gondolatok.
Ami óriási belsô feszítés, hogy meg kellett és kell változnom: lezárni dolgokat,
túltenni magam rajtuk, könnyebben venni néhány tényt az életemben. A legnehezebb ebben apám és a barátok elvesztése. Mintha légüres térbe kerültem volna, néha úgy érzem. Újra meg kell tanulnom jóban lennem önmagammal. Egyszer már ez rendben volt, csak az elmúlt
évek eseményei miatt ez felborult.
Azért, az sok mindent elmond, hogy ebben a negyedik kötetben már nem be-

szélgetek édesapámmal. De gondolatok,
ötletek, tapasztalatok persze születnek és
ezek kikívánkoztak belôlem, így született
meg a negyedik könyv.
Azt tapasztalom, hogy nálam nincs
konkrét eseményhez, történéshez kötve
az írás. Egyszer csak „jön”. Elôfordul,
hogy hetekig nem írok le egy sort sem,
aztán az éjszaka közepén felébredek és
reggelre kész egy új írás.
Azért halvány utalások persze elôfordulnak apámmal való kapcsolatomra
persze…
– Akik rendszeres olvasói, megfigyelhetik, van néhány kulcsfontosságú téma,
ami újból és újból elôbukkan, amit körbejár, szétszed és összerak. A teljesség
igénye nélkül néhány: egyedüllét és magány, a feleslegesség érzése, az elmúlástól való félelem, a szeretett barátok
elvesztésébôl fakadó hiány és fájdalom;
de talán a legfontosabb az önmagunkkal
való szembenézés szükségessége. Hogyan változik önben, ha változik az említett jelenségekhez való viszonyulás?
– Ami igazán foglalkoztat most is, a
magány, az a fájdalom, ami az elmúlt
években elhalt barátok, rokonok hiánya
okoz. Nehezen feldolgozható. Magam
is azt hittem, hogy könnyebben fog
menni, de rá kellett jönnöm az utóbbi
idôben, hogy bizony ez nehezebb, mint
gondoltam. Nehezen tûröm az egyedüllétet, és ez engem lepett meg a leginkább, mert egy idôben semmi problémám nem volt ezzel. De dolgozom
azon, hogy ez a gondom is megoldódjon, és ebben segít az írás is. Megkönnyebbülés kiírni magamból a fájdalmas gondolatokat. Van, akinek a verbális megoldás a jobb, nekem erre kevés lehetôségem van, mert, ahogy
mondtam, elmentek azok a közeli barátok, akikkel megfelelô mélységig meg
tudnám beszélni a belsô dolgaimat. Így marad a papír.
– Maradt olyan könnyítendô súly, amit újra és
újra elô kell vennie?
Nálam most egy belsô
tisztulási folyamat zajlik. Szeretnék valóban
lezárni néhány olyan
dolgot, amirôl azt

gondolom: ideje túllépni rajtuk. Nem
könnyû. Nyilván majd kikívánkozik újra
sok minden ezzel kapcsolatban. Konkrétumot most nem szeretnék mondani, de
hogy érthetôbb legyen: azon a belsô
úton, amelyen nemrég elindultam, nem
szeretnék felesleges dolgokat cipelni magammal úgy, hogy rajtuk rágódom, befolyásolják döntéseimet, cselekedeteimet.
Le kell zárni ôket véglegesen, erôsen az
üvegre csavarni a tetôt és a lélekpolcunk
leghátsó sorába eltenni.
– Lesz ötödik kötet vagy jelenleg „csend
van” önben és ön körül? Elcsitultak a hiányok?
– Igen, jelenleg is írok, hogy lesz-e kötet
belôle – hát remélem, igen. Lehet, hogy
körülöttem néha csend van, de bennem
még korántsem! Én azt hiszem egy
olyan út- és önmagát keresô, „lelkis”
emberben, mint én, sohasem csitulnak
el a hiányok. Azt hiszem, nem érezném
jól magam hiányok nélkül. Ahogy Füst
Milán írta:
„Ki farag valaha bennünket egészre
Ha nincs kemény vésônk, hogy magunkat vésse,
ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló
legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?”
Illényi Mária

könyvrôl
Popper Gábor
A LÉLEK POLCAI
Saxum Kiadó, 200 oldal, 1980 Ft
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Legkönyvhetebb könyvheteim
Meseszerû lenne, ha mondjuk tizenöt-tizenhat évesen idén látogathatnék ki elôször a
Vörösmarty térre, az ünnepi könyvhétre.
Remélhetôleg ismerném a könyvhét-alapító
Supka Géza nevét, elôre-hátra lapozgatva
böngészném a prospektust, álmélkodva
méricskélném, kinek az asztalánál leghosszabb a dedikációt kérôk sora…
De mégsem. Hiába kecsegtet egy pillanatra a megfiatalító idôutazás, sajnálnám
elveszíteni régi könyvheteim emlékeit. A
mostani a 87. ünnepi könyvhét. Már több
mint ötvenrôl nem hiányoztam. Gimnazista koromtól ketyegett bennem a külön
könyvhét-idôszámítás. 1964 táján április
közepétôl lehetett különféle kisebb kulturális eseményeken, alkalmi szellemi játékokon vetélkedni az akkor igen népszerû,
tíz forintot érô nyeremény könyvsorsjegyekért. Össze is jött elsô farmerem farzsebében annyi, hogy a május 23-án kezdôdô könyvünnep mintegy hatvan újdonsága közül a hetedik legdrágábbat megvásárolhattam, s tanulmányi versenyen
hamarosan hasznát is vettem (Szabolcsi
Miklós: Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése. 85 Ft). 1965-ben nem
álltam jól, csak (kissé sznob módon) az Elvek és utak címû esszégyûjteményt szemeltem ki (25 Ft), mely egy könyvsorozat
névadója lett a Magvetônél. Ha ebbe a
sorozatba egyszer én bekerülhetnék! (Sikerült, 1983-ban, egy drámatanulmánykötettel. Nem hittem volna.) 1969-ben –
ez már egyetemista könyvhetem volt –
tettem szert az elsô dedikált kincsre (Konrád György A látogató. 15 Ft. A példányt
azóta újra aláíratom a szerzôvel, ha valahová közös munka szólít). 1972 márciusában írtam elôször a Kritika címû folyóiratba. Gondoltam, illendô és hasznos beszereznem a fôszerkesztô, Pándi Pál vaskos
könyvheti opusát: Kritikus ponton (54 Ft).
Hátha egyszer szignálja is. Nem tette soha (nekem nem volt tanárom vagy mentorom a bölcsészkaron, a laphoz sem ô
hívott). Találkozásainkkor, két évtizeden
át magázva üdvözölt, tenyere élével keresztet vetve rám. Egykori piarista diák –
elveszett ember! „Ha hoz egy üveg tisztességes örmény konyakot, megisszuk a
pertut” – morrantotta néha barátságosan
az ELTE BTK folyosóján. Nem vittem, véglegesen megmaradt a „Jónapot kívánok,
Tanár úr!” – „Jónapot”.
Nem untatom tovább az Olvasót a múlt leltárával, nem ingerlem a régi idôk mai
szemmel alacsonynak tûnô könyváraival.
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Viszont az 1987-es
könyvhetet nem hagyhatom említetlenül. Az
elsô alkalom, hogy az
ünnepi listán találkozhattam a nevemmel,
Reményi József Tamás
neve mellett. Banga Ferenc illusztrálta harmadik irodalmi paródiakötetünket, a Babérköszörût.
(Jó)madarakként rajzolt
rá minket a könyvre. A
legkevésbé sem idealizáló ábra eredetije (az
egyik változat) bekeretezve, könyvespolcom
oldaláról hökkenti meg
vendégeimet. 17000
példányban nyomtatták
ki szatirikus mûvünket.
„Fiúk, nincs ez egy kissé eltúlozva?” – kérdezte barátom apja. Elég szépen (el)fogyott.
Legutóbbi tíz könyvem (a fele könyvheti) –
esszék, tanulmányok, kritikák, 2005 után –
együttesen sem közelítette meg e példányszámot. Azzal a 2003-as kötettel együtt
sem – legnagyobb meglepetésemre lapozok rá most a fényképre Köves József és
Murányi Gábor Könyvhetek krónikája
(2004) címû összefoglalásában –, melybe a
fotó tanúsága szerint éppen bejegyzem a
nevemet, míg mellettem Jankovics Marcell
barátom dedikál.

Valamennyi birtokomban levô dedikált
könyv (közel ezerhatszáz darab) kézjegyes
oldaláról fénymásolatot készítettem, betûrendes katalógust vezetek: ha örököseim
majd kilóra akarnák eladni az antikváriusnak könyvtáram feleslegessé váló részét,
legalább ezeknek az unikumoknak szánjanak külön sorsot. A legtöbb aláírt kötet természetesen a könyvhetekkor áramlik tulajdonunkba, vétel vagy ajándékozás útján.
Jól tudják ezt autogramvadász barátaim, a
könyvhét örökmozgói; Vörösmarty téri fáradhatatlan cirkálásukat mindig elismeréssel figyelem. Akivel viszont nekem sosem
sikerült az ünnepi júniusi napokban könyvét dedikáltatnom, az minden könyvhetek
számomra legikonikusabb személyisége:
Határ Gyôzô. Szívélyesen fogadott
hajdan (mint oly sok más magyar
literátort) wimbledoni házában,
rengeteg név szerint ajánlott versébôl kettôt-hármat örömömre nekem címzett, megtisztelt kritikusi
soraival – de a könyvhéten elhessegetett. „Majd… majd máskor – valami ilyesmit mondott –, most szívd
inkább ezt a finom könyvheti levegôt”. Holott nem volt a könyvek érzelgôse. „…minden kônyvem rongy
vakablak / tévely szemfedôje / Ha ki
nyitja vagyok annak / megköhögtetôje” – írta illúziótlanul egy kései
versében.
Amikor a Burger Barna fotóportréit tartalmazó, a 85. ünnepi
könyvhétre kiadott 85 kortárs magyar író címû „dobozkönyv” szöveges részét állítottam össze 2014ben, a bibliográfiákban nyomatékos
kiemelést kaptak jelességeink
könyvheti könyvei. Várady Szabolcstól nem találtam ilyen idôzített kötetet. Igaz, ô fél évszázados pályával a
háta mögött, Kossuth-díjasként is
roppant kevés könyvet tett közzé. De
azért emlékezetem könyvhetei mellé
oda helyezek egy elképzelt jövôbeni könyvhetet is, amikor nem hiába keresünk Várady-újdonságot. Mondjuk – meseszerû lenne… – 2018-ban, amikor ô betölti a hetvenötöt, az ünnepi könyvhét pedig a 89-es
sorszámmal elérkezik saját kilencvenedik
születésnapjának küszöbére.
Tarján Tamás
Határ Gyôzô fotóját
Burger Barna készítette,
megjelent a 85 kortárs
magyar író dobozkönyvben

