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Párosban magányban
Szabó T. Anna novellái
A férfi és nô közötti párkapcsolatok
ismert és ismeretlen bugyraiba
ereszkedik alá Szabó T. Anna Törésteszt címû, elsô novellakötetében.
Ki szolgál kit, ki a kiszolgáltatottabb, ki és miért ragaszkodik a másikhoz, ki a domináns személyiség,
hogyan lehetünk párkapcsolatban is
magányban: ezekre a mindenkit
érintô kérdésekre keresi a válaszokat. Az intenzív szövegekben gyakran reflektálatlanul jelennek meg az
érzelmek, a szövegek hangneme
egyszerre kíméletlenül nyers és elfogadóan részvevô. Szabó T. Annával
beszélgettem a kötetrôl.

– Sokféle mûfajban otthon vagy már. Írsz verset, regényt, drámát,
gyerekeknek szóló meséket és esszéket. Ahogy elkezdtem olvasni a
könyvet, úgy éreztem, mintha nem is novellákat, hanem hosszabb lélegzetû szabad verseket olvastam volna.
– Ha nem tudnák, hogy verseket is írok, valószínûleg nem gondolnának erre. Ugyanakkor nem baj az összehasonlítás, mert azt jelenti, hogy ülnek a mondatok. Az elsô novella, az Origó tényleg
szabadvers, a test démonáról szól. Párhuzamként mondom, hogy
nagy hatással volt rám az El Kazovszkij-kiállítás a Nemzeti Galériában, az ô testhez és a lélekhez való viszonya, ami tükrözôdik a
festményein. Számára a test egyfajta kísérleti terep, a saját teste
is. Nálam ez az öngyötrés fejben vagy elméletben történik. A novellák vezérfonala a kiszolgáltatottság, annak számos rétegével.
Ki vagyok szolgáltatva a testemnek; kiszolgálnak, és én is kiszolgálok másokat. El Kazovszkij kutyafigurája része volt az én életemnek is. Ott ült gyerekkoromban az ágyam végénél, tényleg
láttam. Ô volt az én vándorfarkasom, a kiszolgáltatott lényem, de
ezt csak felnôttként értettem meg. Ez az állati-démoni figura minden egyes novellámban ott van, de láthatatlan.
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– A kísérletezés része az is, hogy hol férfi, hol nôi hangon szólalsz
meg, váltogatod a nemed, a nézôpontod, tûpontossággal ábrázolva a
nemek közötti hatalmi viszonyokat. A novellák egyszerre brutálisak,
nyersek, szókimondóan erotikusak, ugyanakkor a részvét és a szeretet is megjelenik bennük.
– Mindegy, melyik nemhez tartozunk, alapvetôen ugyanúgy kiszolgáltatottak vagyunk a testünknek és a környezetünknek. Persze én
novellákat írtam, nem regényt, csak a végén állt össze a sokféleségbôl a kiszolgáltatottságot megmutató egész. Azt akartam, hogy bôr
alá menjen, de ne pusztítson el.
– Különös babák jelennek meg a történetekben, erre utal Szilágyi Lenke nagyszerû fedélborítója is. Van valósághû csecsemô, férfiaknak
való, Barbie babára hajazó mûnô, és egy cybervilágban élô robotlány.
– Ez utóbbi egy sci-fi novella, amelyet még a Galaktikának írtam felkérésre. Régen készültem már arra, hogy a babákról írjak. Mindegyikben a testrôl való tudás érdekelt, ami egyben a lélekrôl való tudás is. Ki néz ki a szemen keresztül? Én, vagy van valaki túl a testemen, vagy nincs senki, aki én vagyok, hanem rajtam keresztül az isten vagy az ördög néz ki a világra?

|címlap|
– Ez a kötet olyanfajta kitárulkozás, mint amilyen a gyerekszülés élményét feldolgozó Elhagy címû versesköteted.
– Nem járok pszichológushoz, nem is tehetem, mert nem szabad
kibeszélnem a dolgokat, hanem ki kell írnom. Rólam azt szokták
mondani, hogy „finom lélek” vagyok, pedig én soha nem állítottam ezt – érzékeny, az vagyok, de naiv nem. Persze a kitárulkozás veszélyes dolog, ebbe bele is lehet halni – csakhogy akkor is
belehalsz, ha nem írod ki magadból. Egy író sohasem lehet pusztán kedves. Ezt csak akkor teheted meg, ha kétéveseknek írsz –
velük kedves is szoktam lenni... A nôktôl persze azt várják el,
hogy legyenek mindig finomak. Hogy menjenek bele a játékbaba
szerepébe, és ne próbáljanak kitörni. Az elfojtás, a lefojtás közben iszonyatos indulatokat gerjeszt.
– Egészen mélyen belemész a nemi szerepek, az egyenlôség és az
egyenlôtlenség ábrázolásába.
– Engem irritál a ma még nagyon erôsen jelen lévô macsóság, amely
öröklôdik generációról generációra – egyes férfiak egy csokor virággal vagy egy bókkal letudni vélik az összes tahóságot vagy pofont.
Szerintem a családi szerepek nincsenek kôbe vésve. Figyelnünk kell
egymásra, kölcsönösen. A könyvben idônként felcserélôdnek a szerepek, megmutatom, hogy mindkét fél lehet kiszolgáltatott. A párkapcsolatok akkor mûködnének rendesen, ha tényleges egyenlôségrôl beszélhetnénk. Nincs nagyobb sértés, mintha az otthon lévô sokgyerekes anyának felteszik a kérdést: mégis, mit csináltál egész nap?
Emlékszem egy mesére, ahol az apa végigcsinálja az anya egy napját… Végül visszaáll a világrend, de mégsem lesz soha többé olyan,
mint volt. Az elsô lépés az önismeret mélyítése, hogy egyáltalán kimondjuk, ami bánt. És ahogy telik az idô, újra kell értelmezni önmagunkat és a környezô világot, amiben élünk. Nem véletlenül szerepelnek negyvenes figurák ezekben a novellákban: ez a számvetés
ideje. Erôsen jelen van a könyvben a fény és a sötétség, a ragyogás
és a félhomály, a nagyon nagy akarás, vagy a sóvárgás és a nem
akarás. Annak a megmutatása, hogyan tudunk egyszerre ragaszkodni és ragadozni. És persze a magány ábrázolása is nagyon fontos. Szeretnék segíteni ezzel a könyvvel, azoknak, akiket érint. És kit
ne érintene? Beszélni kell a fájdalmainkról, mert a fájdalom a szabadság kapuja is lehet. A szocializmusban ránk erôltetett elfojtás nagyon sok kárt okozott, de ma már folyamatosan jelennek meg olyan
könyvek – fôleg az angolszász irodalomból átvett fordítások –, amelyek segítenek oldani az évtizedes elhallgatást és segíteni a családi
sérelmek feldolgozását. Megjelent több fontos apakönyv már magyarul, anyakönyv viszont sokkal kevesebb van. Én szeretnék írni egyet.
– Mivel foglalkozol mostanában?
– Nemrég fejeztem be egy opera-mesét, és hamarosan megjelenik az Ikertükör, a Lackfi Jánossal közösen írt
könyvünk. Már a boltokban van Benji Davies kicsiknek szóló gyászkönyvének a fordítása is, a Nagypapa szigete. Arról beszél, hogy hogyan lehet a
szeretteinkhez ragaszkodni és elengedni ôket, amikor eljön az idô.
Szénási Zsófi
Fotó: Szabó J. Judit
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Köszönni a csillagoknak
Beszélgetés Boldizsár Ildikóval
November közepén jelent meg Boldizsár Ildikó legújabb könyve, az Életválságok
meséi, Mesekalauz útkeresôknek. A kötet 55 történetet tartalmaz, és bevallom, engem már nyomban az elsô megszólított és elindított valami különös belsô utazásra.
„Szembefordulás a farkassal.” A szörnyeteggel, aki üldözi a hôst, mindaddig, amíg
bátorsága lesz megállni és szembenézni vele.

– Mikor hallotta elôször ezt a mesét?
– Ez a mese tíz éve szerepel a mesemondó-repertoáromban, de sajnos már nem emlékszem, hogyan került oda. Két helyzetben
szoktam mesélni. Az egyik magától értetôdô:
amikor valaki fél vagy menekül valami elôl. A
másik helyzet kicsit bonyolultabb. Vannak
ugyanis olyan szellemi tanítások, amelyeket
nem szabad idejekorán megnyitni. Ez a könyv
például négy évet várt arra, hogy megírjam.
– A történet egyik üzenete, hogy akkor vagy
képes szembenézni a farkasoddal, a félelmeiddel, ha már készen állsz a fejlôdésre, tanulásra. Egyértelmû volt, hogy ezzel indul majd
a kötet vagy volt több esélyes is?
– Abban a pillanatban, amikor nekiálltam az
írásnak, tudtam, csakis ez lehet a mottómese. Annál is inkább, mert az egyes fejezetekben a metamorphoses-meseterápia
olyan elemeit mutatom be, amelyeket pár
évvel ezelôtt még nem lett volna szerencsés. A meseterápia klinikai és öngyógyító
ágának bemutatásához szükség volt arra,
hogy a mese újra bekerüljön a köztudatba.
– Ön mesekutató, meseterapeuta, meseíró, a
néprajztudomány kandidátusa, a Metamorphoses Meseterápiás Módszer megalkotója.
Amikor egy készülô könyvéhez válogat történeteket, elsôsorban melyik tudásrétegbôl
merít, melyik oldala vezeti a választásnál?
– Azt hiszem, egyik sem. Ilyenkor egy nô vagyok, aki együtt érez azokkal, akiknek a

meséket válogatja. Beleélem magam a különféle élethelyzetekbe vagy felelevenítem
az emlékezetemben azokat a nehézségeket, amelyekbe én is belekerültem valamikor. Így volt ez az Életválságok meséinél is…
Életem összes krízisét újraéltem a válogatás
során. Ez egyrészt nagyon megterhelô volt,
másrészt adott egy biztonságos, erôs alapot, hiszen az én életválságaim semmiben
sem különböznek másokéitól.
– Jelen kötet a Mesekalauz úton lévôknek, életfordulók meséi folytatásának is tekinthetô bizonyos szempontból. Mennyire különbözik a két
kötet hangvétele? Egymásra épülnek vagy egymással egyenértékû „nehézségi” szinten vannak a kötetekbe válogatott mesék?
– Valóban egymásra épül a
két kötet, eredetileg együtt
is szerettem volna megjelentetni ôket. De a kiadó
igazgatója lebeszélt errôl,
amiért nagyon hálás is vagyok. Az Életfordulók meséi tulajdonképpen könnyû
kis menetelés az új kötethez képest. Abban a kötetben az életszakaszokat jártam be mesék segítségével, és a fô cél az volt,
hogy olyan meséket mutassak be, amelyek az
egyik fejlôdési szakaszból a másikba való átlépést segítik. Az új kötetben válsághelyzetek

sorakoznak, ezért nem könnyû olvasmány. A
mesekalauzok viszont rövidebbek, mert egyfajta gondolatkísérletként azzal próbálkoztam, mit tudok elmondani a mesékrôl „egy
szuszra”. Új bekezdések, új gondolatszálak
nélkül. Óriási kaland volt. Mintha minden mese után gyúrtam volna egy hógolyót, amely
egyre nagyobb és nagyobb lett…
– „A betegségeknek van egy közös vonásuk:
az egyensúlyi helyzetben beállt kedvezôtlen
változás. Ez megtörténhet testi és lelki szinten egyaránt. Jönnie kell valakinek, aki megküzd azért, hogy visszaszerezze.” Ön szerint
napjainkban hol billent ki legszembetûnôbben az egyensúly, akár társadalmi, akár
egyéni szinten?
– Gimnazista koromban vetítettek nekünk egy
dokumentumfilmet az embert veszélyeztetô
tényezôkrôl. Még most is hallom a narrátor
hangját: „A Földnek nincs egyetlen biztonságos pontja sem”. Ezt ma már mindenki tudja.
A mindennapi élet nehézségei ugyanezt tükrözik: eltûntek a biztonságos fogódzók, nehéz
felépíteni egy olyan életet, amely mögött
szilárd és megingathatatlan értékrend áll.
– Mesélt már elítélteknek, haldoklóknak, szülô nôknek, bántalmazott vagy gyermekotthonban élô gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt. Mi lehet a titok, a „közös pont”, ami
nemtôl és kortól függetlenül képes hatni a
történetet hallgatóra?
– A mesehallgatás öröme. A vágyott és
megkapott intimitás, ami a mesemondás
során kialakul. Az idô, amit a mesemondó
és a mesehallgató egymásnak szentel. És
persze a történet, amely a szavakon túl is
összekapcsolja ôket.
– Jelen élethelyzetében melyik az ön meséje?
– A kötetet záró mese, az Anahakan-rózsa. Ez
a mese egyszer megmentette az életemet,
mert a tanítványom – aki a mesét fordította –
épp akkor mesélte el nekem, amikor válságban voltam, de senki nem kérdezte meg tôlem, „mi bajom”… Amikor a mesében elhangzott ez a bûvös kérdés és a
rózsa válaszolt rá, nyilvánvalóvá
vált számomra, mit kell tennem.
Azóta már továbbjutottam a mesében, és most éppen úton vagyok a
kertbe, hogy végre köszönhessek a
csillagoknak. Sorban, egymás után,
egyenként, ahogyan a mesében a
rózsát dajkáló kertész is teszi.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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Halált megvetô stílus
A veszteségek éve volt az idei. Kertész Imrét Esterházy követte a szomorú sorban 2016 júliusában; rég történt meg, hogy ennyire együtt
rendüljön meg az ország. Mintha a kortárs
„humanizmusfelelôs” távoztával (Kenyeres
Zoltán kifejezése) sokan úgy döntöttek volna:
nem érdemes itt tölteni tovább az idôt, hát követték. „Az utolsó, ehhez hasonló sokk utoljára talán Ady halálával érte ezt az országot meg
ezt az irodalmat” – írja A megrendülés segédigéi címû kötet bevezetôjében Kôrössi P. József
szerkesztô. Ami 1919-ben Ady temetése, az
2016-ban az írásos búcsúk tömege Esterházy
Pétertôl. Különleges irodalomtörténeti lenyomata ennek A megrendülés segédigéi, amelyben több mint hatvan kolléga, jóbarát, tisztelô
emlékezik az íróra prózában és versben egyaránt. A személyesség kulcsszó itt, Esterházyval
még az is egyfajta személyes viszonyra lépett,
aki csak mûvei által volt vele kapcsolatban.
Akik pedig közvetlenül ismerhették, bejáratosak voltak otthonába, vagy osztoztak hétköznapjain, betegségben eltöltött hónapjain, nem
vonhatták ki magukat személyisége varázsa
alól. Heller Ágnes jellemzése foglalja össze a
legjobban azokat a vonásokat, amelyek majd'
minden emlékezésben visszaköszönnek: „Barátságos ember volt, de nem haverkodó. Kedves, de nem nyájas. Mint igazi patrícius, családján és néhány barátján kívül mindenkitôl három lépés távolságot tartott. Együtt érzô tudott
lenni, de anélkül, hogy osztozott volna a plebejusok szentimentalizmusában. Ironikus volt, de
nem öncélúan gúnyolódó. Írásaiban gyakran
pajzán, de sosem ordenáré. Játékos, de nem
bohóckodó. Sokat beszélt (írt) önmagáról, de
nem »nyitotta meg« szívét.” A méltóság és
elegancia e csak rá jellemzô vegyüléke a betegséggel való küzdelemben csúcsosodott ki, s en-

kedvenc nyakkendôjét, és a gyerekei kinevették.” Nehéz volna ennél szuggesztívebb leírást
adni Esterházy halált megvetô stílusáról.
Amiképp megrázó dokumentuma az utolsó
hónapoknak az a levelezés, amelynek néhány mozzanatába Lengyel László avat be:
Esterházy már nem tudja a vállalt szöveget
megírni, de errôl is a maga EP-s iróniájával,
sztoikus derûjével ad hírt.
„Miatta és érte volt élvezet magyarnak lenni”, írja le Lengyel László a kötet egyik legfontosabb mondatát.
Lehetetlen itt elôsorolni, hányféle vonás,
mozdulat, arc, gesztus elevenedik meg a kötet lapjain, ami mind ô volt egykor – Esterházy maga éppúgy kimeríthetetlen, mint életmûve. A csakis rá jellemzô nüanszok: az
„édesem” és „aranyom” mint szavajárása,
amin Can Togay János kedvesen elhumorizál, vagy az az „elkapós”, magyarázó mozdulat, amelyet Barna Imre varázsol elô, és
próbálgatja életre kelteni általa barátját, a
„haja holdzeüstje”, ami hercegi glóriába
vonta fejét, és Tôzsér Árpád Ezüst címû verse teszi halhatatlanná, az égszínkék tekintetet, amellyel áthatolt minden hamisságon.
S ott a név. Hogy „Esterházy néven íróvá
válni a hetvenes évek Kádár-kori Magyarországán maga volt a csoda. Neki sikerült” – írja Osztovits Ágnes; vagy Ungvári Tamás azt,
hogy amikor anno Esterházy Mátyást, az
apát kérték fel szerzônek egy hazai német
laphoz, a kô-szoci felügyeleti szervnél „sírva
fakadtak” a groteszk helyzet nyomán. S aki
kíváncsi rá, miért és mire predesztinálta ez a
név viselôjét és a nemzetet, az Romsics Ignác
írásában választ talál rá.
Életre kelnek a helyszínek, a Római-parti
ház, ahová a szerencsésebbek ellátogathat-

nek feledhetetlen megnyilvánulásairól egymás
után sorolják a szerzôk az emlékeket. „…Péter
tovább beszélt, hogy most éppen ez van, érdekes, és úgy látszik, ez is az élethez tartozik –
idézi fel Makk Károly telefonbeszélgetésüket
egy elmaradt vacsora helyett. – (…) Péter úgy
beszélt, mint aki paradicsomlével leöntötte a

tak, vagy elkísérhették sétáin, a csillaghegyi
focipálya, ahol az író BLSZ II-es jobbösszekötô volt, idézi fel Lakat T. Károly, aki a Nemzeti Sportban elsôként hozta le Esterházy Kossuth-díját; aztán a gourmet nagy és élvezetes
étkezései a különféle éttermekben – „Hogy
tudott szépen szeretni enni”!, emlékezik Kô-
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rössi P. József; egy régi szilveszterezés egy somogyi kis kúriában, amint Váradi Júlia idézi
fel, ahol már készült a Javított kiadás, de senki nem sejtette; és az utolsó szereplés helyszíne, a Vörösmarty tér, ahol lötyögô zakójában
elmondta búcsúbeszédét.
„Amikor igazán fontos mûvészek halnak
meg, mûveik és személyük aurája megsokszorozódik” – írja Kornis Mihály. Sok szerzô mondatai rímelnek erre a kötetben, a legszebben
talán Kun Árpád szavai: „Miért lett erôsebb a
jelenléte bennem, amióta hús-vér emberként
nem jár köztünk?”
Bazsányi Sándor idézi fel EP egyik méltán
legemlékezetesebb bon mot-ját, Esterházy
írói, matematikusi, humorista (csakis a karithysan klasszikus értelemben) és filozófusi vénáját egyesítô bölcsességét: Nádas Péter hetvenedik születésnapjára azt írta, „Ha egyikünk
meghal, nagyon egyedül leszek majd”.
Nemcsak a szavak, de képek is ôrzik vonásait a kötetben: egy cingár, nôiesen finom arcú
fiatalember 1978-ból, egy pompás kép '85bôl Kornis Mihállyal, mintha csak egy kedvesen mókás Vladimir és Estragon-párost látnánk, aztán „a csillaghegyi pálya szélén, miután a mérkôzés 4. percében kiállították”, és
látható a gannai búcsúztató egy pillanata is.
Aurateremtô kötet A megrendülés segédigéi, mondhatnánk, a legszentebb halottidézés, ha van ilyen. „Életed teljes. / De mibennünk / semmi se kész. / Ami felfoghatatlan, eltakarja a kiáltást. /Nem látom a földrôl hova
mész.” (Balla Zsófia: Elégia)
Laik Eszter

könyvrôl
A MEGRENDÜLÉS SEGÉDIGÉI
EP 1950–2016
Noran Libro Kiadó, 224 oldal, 2990 Ft
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„A tabudöntögetés
nem célom, de ahol így
alakult, nem bántam”
Interjú Vámos Miklóssal
Legújabb könyve, a Hattyúk dala, egy titokzatos kézirat története. Nem tudni,
mirôl szól, milyen nyelven és milyen ábécével íródott ez az úgynevezett Hattyús
kézirat, amelynek nyomában utazunk kétezer évet.
– A titkosírás megfejtése köti össze a különállóként is olvasható fejezeteket. A
szerzô a könyv hátoldalán arra buzdítja az
olvasót, hogy ha elolvasta, a nyomtatás
sorrendjében, olvassa el még egyszer a
végétôl az elejéig. Vagy akár összevissza.
Ez nagyon érdekes ajánlás!
– Valóban. De ennek a regénynek – ha
ugyan regény, és nem valamiféle eposz,
prózában – a cselekménye a jelenbôl indul, s hátrálunk visszafelé a múltba, lényegében az európai idôszámítás nulla
pontjáig. Ennél fogva idôrendi sorrendben a történet az utolsó fejezetben kezdôdik, s az elsôben ér véget. Én a munkálatok során így is elolvastam, s mérlegeltem, ne válasszam ezt a hagyományosabb
sorrendet. Azonban úgy a végpoén nem
volna olyan elementáris, amilyen – remélem – így. Az elsô olvasói visszajelzések
ezt igazolják. Mindenesetre azt is, hogy
igazán sokrétegû a szöveg, s egy második
nekifutásra is jutnak meglepetések. Gondoltam, szórakoztatóbb, ha másodjára
fordítva ugrik neki az, akinek ehhez sikerült kedvet csinálnom.
– A regény öt évig készült. Miért kellett
ennyi idô hozzá?
– Mert rengeteget kellett kutatni és olvasni, elsôsorban Pécs helytörténetével
kapcsolatban, másodsorban a magyar
történelemrôl, annak vitatható jeleneteirôl, harmadsorban a hat alapvallás mitológiájáról és fôszereplôirôl. Valaha, hatnyolc éve úgy kezdôdött, hogy Jézus
Krisztusról szerettem volna regényt írni,
ebbôl egy fejezet lett a Hattyúk dalában.
Mellesleg, ha nem létezne net, tíz évig
tartott volna.
– Erôs mottókkal indul a könyv, Szent Ágoston, Kant és Susan Sontag egy-egy gondolata az idô és a mesélés bûvkörébe vonják
az olvasót. Nagyon tetszett a különbözô koroknak megfelelô szóhasználat, a mondatfûzés. Hogyan alakult ez a mesélô stílus?

– Úgy érzem, én az idô kifejezésének
mesterévé váltam, ha ez nem hangzik túl
nagyképûen. A hatalmas területû országok írói mindig jobban érzik a tér szabadságát, mint akik kis országok fiai. Ha én
leírom, hogy egy olyan városban vagyunk, amelynél több folyó van, mindenki tudja, melyik konkrét település az. Ha
viszont Faulkner leírja: Jefferson City, abból lehet több ezer USA-szerte. Ha pedig
az idôt szeretném kifejezni, érdemes a
különbözô korok nyelv- és szóhasználatát
is imitálni. Már ameddig lehet. A Hattyúk
dala esetén a honfoglalás táján gyakorlatilag megszûnik a magyar nyelv, ôseink
fôként a turk nyelvek egyik változatát
használták, csak olyasféleképpen, ahogyan a baszkok ma az ôsi nyelvüket, mert
amúgy franciául beszélnek.
– Különös, ahogyan olvasás közben rájövünk, a történelem úgynevezett hiteles forrásai is tévedhetnek, például a mohácsi
csata történetét több változatban írták
meg… Kinek higgyünk?
– John Lennont
idézem: Just believe in me. Vagyis
csak nekem. Én a
történettudomány
legújabb fölismeréseit
használtam,
amelyeket bizonyítottnak éreztem. A
tabudöntögetés
nem célom, de ahol
így alakult, nem
bántam.
– A Hattyús kézirat
körüli utazás arra is
rádöbbenti az embert, hogy a különbözô korszakokban csak a körülmények változnak, az emberi jellemek, érzelmek és
indulatok nem. Mi errôl a véleménye?
– Pontosan így gondolom.

– Jelentôs a könyv végén felsorolt 32 olvasmányélmény. Miért tartotta fontosnak,
hogy ezt a listát hozzátegye?
– Mert érzékeltem, hogy az elsô olvasók,
akiknek harmadkészen megmutattam a
szöveget, milyen nagy
kedvvel találgatták, hogy
honnét valóak a fejezetkezdô és -záró, veretes
mondatok. Gondoltam,
nem rossz ötlet, ha közlöm
a megfejtéseket. A fölhasznált irodalom sokkal
hosszabb listájával viszont
nem terheltem a kötetet
(azok a honlapomon s az
Európáén találhatóak),
így is eléggé vastag.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Vámos Miklós
HATTYÚK DALA
Európa Könyvkiadó, 464 oldal, 4290 Ft
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„Én is nehezen viselem néha saját
magam” – Leitner Olga

Leitner Olga a Bakker, anya lettem címû kötetével robban be
a köztudatba. Nemrég látott napvilágot a harmadik kötete a
Púder nélkül. Anyaságról, gyereknevelésrôl, férfi-nô viszonyról ír – sajátos megközelítésben.
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– Hogyan kezdett írni?
– Amikor megszületett a gyermekem, akkor kezdtem el elôször
magamnak írogatni. Elküldtem a cikkeimet pár babás újságnak, és
így talált rám a Baba magazin. Ott jelentek meg az írásaim. Az elsô könyvem, a Bakker, anya lettem ezeknek a cikkeknek a gyûjteménye – több év termése. Ezután erre a könyvre építettem fel a
Facebook-táboromat, amely rövid idôn belül nagyra duzzadt. Ez
annak köszönhetô, hogy más stílusúak a cikkeim, mint általában a
babás oldalakéi. Végül ez olyan oldallá nôtte ki magát, ahol a tagok tudják, hogy nem kell megfelelni senkinek, ahol tényleg önmagukat adhatják. Jelenleg 27 ezer követôm van.
– Manapság már rengeteg baba-mamás FB-oldal van, melyek különbözôképpen közelítenek az anyasághoz.
– Én kezdtem el elsôként provokatív, nem az anyaság rózsaszín oldalát hangsúlyozó cikkeket közölni, pont azért, mert elegem lett abból,
hogy akármilyen lapra tévedek, folyton a pocaksimogató, cukormázas felfogással találkozom. Ezeken a site-okon semmit nem mondanak el arról, hogy a gyereknevelés valójában mivel jár, senki nem
mondja el, hogy ha gyereket szülsz, 180 fokot fog fordulni az életed,
és rengeteg akadályba fogsz ütközni. A gyereknevelés szép és jó dolog, de a negatív dolgokról soha senki nem beszél. Én pont ezekrôl a
témákról kezdtem el írni, olyan stílusban, amely csak rám jellemzô.
Szókimondóan, lazán, viccesen. Szerintem a gyerekneveléshez egy jó
nagy adag humorérzék is kell, különben az ember elvérzik. Én mertem viccelôdni és nem véresen komolyan venni az egészet. Rengeteg
visszajelzést kapok arról, hogy ez az egész, amit csinálok, milyen jó
és milyen remek, hogy vagyok, hogy megírom ezeket a dolgokat,
mert le merem írni az olvasóim gondolatait, és sokan úgy érzik általuk, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal.
– Maga a könyv is szókimondó, vicces és provokatív.
– A statisztikai adatok tanúsága szerint a válások nagy többsége a
gyerek két-három-négy éves kora körül történik. Addigra jutnak el
szerintem a szülôk a saját tûréshatárukig. Addig próbálják a problémákat megoldani, vagy épp ellenkezôleg, a szônyeg alá söprik
ôket. De ezek a problémák mindenképpen jelentkeznek a gyerek
születésekor. A gyereknevelés során mindig vannak nagyon nehéz
idôszakok, de át lehet ôket hidalni kellô odafigyeléssel és türelemmel. Meg humorral. Nem szabad kétségbe esni a felmerülô nehézségek láttán, nem szabad görcsösen gyereket nevelni. Ösztönbôl,
zsigerbôl kell csinálni. Én azt mondom, hogy persze elsô a gyerek,
fôleg az elsô idôszakban, de utána a nôk ne felejtsék el, hogy az
a férfi kit vett el feleségül, kit választott élete párjának és gyermekei anyjának. Az a baj, hogy a nôk anyává válnak és „úgy is maradnak”. Nem tudnak utána a nôi szereppel egyszerûen mit kezdeni. Pedig össze lehetne egyeztetni a kettôt.
– Azért megvannak ennek is a nehézségei.
– Persze, nehéz, fôleg, ha nincs segítség. Ha nincs is, azért óvodába
mindenképp fog a gyerek járni, csak az elôtte lévô három évet kell
túlélni, és épp arra való az elsô három év, hogy ezeket az akadályokat leküzdjük. Hogy még jobban összecsiszolódjunk a párunkkal.
– A terhességgel kapcsolatban is élnek különbözô mítoszok, minek
következtében a környezet leginkább azt várja a terhes anyától,
hogy tíz centivel a föld fölött lebegjen.
– Azokat, akik pálcát törnek az olyan anyukák felett, akik be merik
vallani, hogy utáltak terhesnek lenni, ôsanyáknak hívom. Akiknek
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mindenük a gyerek, elfelejtik még azt is, hogy a gyerek hogyan fogant. Évekig szoptatják a gyereküket, fel sem merül bennük, hogy
visszamenjenek dolgozni, a szex szó hallatán sikítófrászt kapnak. Ôk
azok, akik, ha meghallják, hogy valaki utált terhesnek lenni, azt kérdezik: „Minek szül az ilyen?” Pedig, mint tudjuk, azért van a terhességnek számos nehézsége, a hányástól a lábvizesedésig, a görcsökig, és még sorolhatnám, tehát nincs azzal semmi gond, ha valaki
nem élvezi. Azzal van a gond, ha azt nem fogadjuk el, ha valaki
másként gondolkodik. Ha valaki nem élvezte a terhességét, attól
még lehet szuper anya, aki imádja a gyerekeit. Nem hiszem, hogy ha
az ember anya lesz, akkor minden másnak meg kéne szûnnie, és
már csak szépeket és jót mondhatunk. Mert igenis a gyerek kiborít
minket, leszívja az agyunkat estére. Mert igenis kicsinál engem is,
hogy a gyerekem reggeltôl estig beszél. Jó, volt kitôl örökölnie. De
ezt egész nap hallgatni! Amikor hétvégén otthon vagyunk és egész
álló nap, mami, mami, és a kérdései tucatjai folyamatosan. Az ember a saját gondolatait nem hallja. A gyerek mellett igenis ki kell
kapcsolódni. És attól nem vagyok rossz anya, hogy szeretnék egy kicsit magammal foglalkozni, vagy a barátaimmal lenni, vagy csak
csendben lenni. Nekem az igazi kikapcsolódás az, amikor otthon vagyok, mondjuk két órát és csend van. Ez egy kincs. De ettôl nem
rossz anya senki sem. És lehet ezzel nem egyet érteni, de akkor nem
kell engem olvasni, nem kell engem szeretni. Én azokkal szeretnék
egy közösséget alkotni, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én,
akár a gyereknevelésrôl, akár a párkapcsolatról, vagy bármi másról.
– A Púder nélkül címû könyvben más témák is nagy hangsúlyt kapnak, mint például a férfiak és a nôk, vagy a nôk egymás közti viszonyai. Hétköznapi témák olyan megközelítésben, amely eltér a szokványostól, provokatívabb, szókimondóbb stílusban.
– A férfiakról könnyebb írni. A nôkrôl nehezebb. A nôket egyik pillanatban imádom, felnézek rájuk, a személyiségükre, az érzelmeik
gazdagságára. Máskor viszont azt mondom, hogy pokolra az
összessel. Szörnyû, kibírhatatlan, áskálódó kígyók tudnak lenni.
Fôleg egymás között. Ha egy nô rendben van magával, akkor nem
kezd egy másik nôre féltékenykedni, irigykedni, és nem fogja elmondani mindennek. Rémes, amit a nôk egymás ellen el tudnak
követni, ahogy egymás alá tudnak pakolni, fôleg munkahelyen,
ahogyan ki tudják beszélni a másikat. Míg egy férfi semmit nem
vesz észre ezekbôl a küzdelmekbôl, addig egy nô egy másik nô pillantásából is simán le tud venni mindent. Ha össze kell fogni, a nôk
nagyon össze tudnak fogni, ha egymás ellen kell harcolniuk, ha
egymást kell kicsinálniuk, abban is ugyanúgy a topon vannak. Nem
csodálom, hogy a férfiak sokszor kiborulnak a nôk viselkedésén. A
nôk annyira bonyolultak, nem is kell,
hogy bármi történjen velünk, elég annyi,
ha bal lábbal kelünk fel, utána kisüt a
nap, jókedvünk lesz, megint beborul,
megint rossz kedvünk lesz, kapunk egy
olyan telefont, jókedvünk lesz, aztán
megint történik valami, megint elromlik
a hangulatunk. Naponta kétszáz féle
hangulat, ez szörnyû. Én is nehezen viselem néha saját magam.
Jolsvai Júlia
Fotó: Tarnavölgyi Zoltán

könyvrôl
Leitner Olga
PÚDER NÉLKÜL– Nôkrôl, anyákról, a világról, rólam…
Athenaeum Kiadó, 256 oldal, 3490 Ft
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A saját farkába harapó
kígyó és a matematika
Bizton mondhatjuk, hogy Ron Aharoni izraeli matematikus nem
a kockafejû tudósok társaságát gyarapítja, hiszen épp úgy foglalkozik filozófiával, költészettel, esztétikával és a viccek természetrajzával, mint a matek mélységeivel. Mi több, ezek összefüggéseit kutatja, amiképp új kötete, az Ördögi körök is kitûnô példája
egy komplex problémának, amely valamennyi terület szépségét
magában hordozza. Aharoni néhány egyszerû kis tréfából kiindulva fokozatosan mélyíti el az ördögi körök és a paradoxonok jelentôségének bemutatását mindennapi életünkben és a matematikában. Azt biztosan mindenki ismeri, hogy: „Olyan bizonytalannak érzem magam. Vagy nem is tudom…” Vagy ezt: „Soha nem
hibázom. Egyszer már majdnem azt hittem, de tévedtem.” És van
egy jópofa vicc az Istennek panaszkodó kismalacról, aki sérelmezi, mennyi csúfságot hordanak össze róla, hogy piszkos, falánk és
tunya. Mire Isten így vigasztalja: Hát, ez tényleg elég nagy disznóság! Az ördögi körök valójában önmagukra hivatkozó állítások, saját farkukba harapó kígyók, melyek „varázsát” a kör megbontásával szüntethetjük meg, azáltal, hogy kívülrôl vetünk rájuk
egy elemzô pillantást – tanítja a szerzô. S hogy miért ördögiek e
körök? Egyfelôl rafinált, gonosz kis csalások révén, másrészt
könnyen begolyózik tôlük az ember, ha felül a ringlispílre. A
„körben forgás szorongása”, ahogy a szerzô fogalmaz, a filozófusokat is újító gondolatokra serkentették; Descartes halhatatlan
megállapítása – „Gondolkodom, tehát vagyok” –, melyet a nyugati filozófia alapkövének tekintenek, épp ebbôl a szorongásból
született. Az ördögi körök egy csomó matematikai „bûvésztrükkhöz” is felhasználhatók, amikor fából vaskarika módon bizonyítunk egy állítást és annak ellenkezôjét. Csakhogy ezeknek a ravasz eszmefuttatásoknak igen sok hasznuk is van: a kötet második részében a szerzô a jó oldalát mutatja be a paradoxonoknak,
amelyek elôbbre vitték a tudományt. Ezáltal sikerült például
szilárd alapokra helyezni a halmazelméletet, így jutott el Gödel
nevezetes nemteljességi tételéhez, amely kimondja, hogy a számelmélet egyetlen értelmes axiómarendszere sem teljes. (Aki
megriadna a mondat értelmezésétôl, a könyvet olvasva
meg fog világosodni.) Innen
már csak egy lépés, hogy
Alan Turing – a híres kódtörô, akinek emlékét a Kódjátszma címû filmben keltették életre – megalkossa a
mai számítógépek ôsét, a
Turing-gépet, s ezzel megnyissa az utat – nem a lehetetlen meghódítása, hanem
épp a gondolkodásunk határainak felismerése elôtt.
Laik Eszter

könyvrôl
Ron Aharoni
ÖRDÖGI KÖRÖK – Az abszurd vicctôl a Gödel-tételig
Typotex Kiadó, 206 oldal, 3200 Ft
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|manó könyvek, napraforgó|

Játssz és tanulj könyvekkel!
A Manó Könyvek Kiadó
és a Napraforgó Kiadó
újdonságaiból
LÍRAI ÉS HUMOROS TÖRTÉNETEK
„A kicsi maci nem szerette a sötétséget. Fényt
akart, amely elüldözi az ijesztô homályt.” Egy
ragyogó csillagot akart elérni. De hiába igyekezett segíteni
neki a mókus, a
bagoly, a róka.
Ekkor haza indult,
és
szomorúan
mesélte el Papamacinak meghiúsult kísérleteit…
Melanie Joyce és
Frank Endersby
Kívánj egy csillagot! c. lapozója, a Mese egy kicsi maci nagy
vágyáról, kedves történetével a legkisebbeknek ajánlható, szívhez szóló esti mese. (Fordította Pataki Andrea.)

Mechler Anna Csavaros
történetek sorozatában a
Doma és a család c. kötetet a Doma segít folytatja. Ebben két történetet
találunk a nagyapó szerszámos mûhelyében született kis mágnesvitézrôl:
a Doma porszívózik és a
Doma korcsolyázik címûeket. A bölcsôdések
és kisóvodás gyerekek meseigényét kielégítô
kedves és hasznos szövegeket nagyszerûen
egészítik ki Niszler Kata a kevés szöveghez
jól alkalmazkodó, ötletes illusztrációi.
A világszerte ismert
(könyveit 35 nyelvre
fordították le), számtalan kitüntetésben és
díjban részesült német
Helme Heine napjaink
legnagyobb
képeskönyv-szerzôi közé tartozik. A Manó Könyvek újdonságai között
most megtaláljuk A
három jóbarát címû kötetét, amelyben Kakasházy Franci, Kövér Walter és Dzsoni, az
egér legszebb kalandjairól olvashatunk fel a
kisgyerekeknek, illetve élvezetik a már olvasni tudók a remek képeskönyvet. A csodálatos
Csucsor tanyán élô kakas, disznó és egér
négy remek mese hôse, az ötödik történet
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pedig az egér naplója. A három jóbarát közös élményeit kedves, rövid mesékben foglalta össze a szerzô, színgazdag illusztrációiban
is sok a humor. A prózai rész után versek következnek, sok képi ötlettel és számos kajla
rímmel. (Fordította Esterházy Dóra.)
Endy, aki ezt a könyvet írta, és barátja,
Terry, aki illusztrálta,
A 13 emeletes
lombtoronyházban
lakik, ahol van: tekepálya, átlátszó úszómedence, titkos földalatti laboratórium,
limonádé-szökôkút,
zöldség-megsemmisítô, pillecukorgép, amellett itt készülnek a
könyveik, olyanok, amilyet mi most Tóth Gábor fordításában kézbe is vehetünk. Könyveik kiadója már nagyon várja legújabb mûvüket, csakhogy annyi minden közbejön, és
akadályozza a munkát. Vagy nem is ennyire
egyértelmû a helyzet? Mármint az új könyv
elkészültét illetôen? Lehet, hogy
éppen abból születik egy igazán
vidám szövegû és humoros rajzokkal (firkákkal) tele, helyenként képregényre hajazó kötet,
ami „akadályozza” a szorgos
munkát? A legjobb, ha a 9 év
körüli (feletti) olvasóink meggyôzôdnek errôl.
„TUDÁSTÁR” ÉS LEGO CLASSIC
Ez a – bizonyára nagy érdeklôdésre szert tevô
– kötet, a Jármûvek építôelemekbôl kevés
szöveget tartalmaz: de el kell olvasni a hátsó
borítót, valamint Warren Elsmore, a Nagy-Britanniában élô LEGO®-építômûvész rövid bevezetôjét, s már kezdôdhet is a munka. A 40 jármûbôl csak néhányat sorolok fel példának,
kedvcsinálónak: kabrió, villás
targonca, tûzoltóautó, RollsRoyce, emeletes busz, holdjáró és VW bogár. Két gondolatot hadd idézzek Elsmore „köszöntôjébôl”: „A csapatunk a könyvben bemutatott modellekhez a LEGO
CLASSIC-készletet használta. Ebben a készletben
pontosan az van, amit a
nagyközönség elvár…” –
továbbá: „… kísérletezz
bátran! A LEGO világában nincs rossz megoldás! Az a fontos, hogy jól

szórakozz építés közben.” Ugyanez elmondható a fentebbi kötet párjáról, melynek címe
Állatok építôelemekbôl. Ez is úgy épül fel,
mint az elôzô: (jórészt) az oldalpárokon baloldalt látható a teljes állatmodell, alatta az elemek, mellette a leírás. A páratlan oldalakon
pedig a világos útmutató. Milyen állatok szerepelnek a 40 között? Pl. bárány, cápa, gorilla, oroszlán, pulyka, szúnyog, teve és zsiráf.
(Fordította Pataki Andrea.)
A „Tudástár”-ból elsôként a Fedezzük fel az
emberi testet! c. összeállításra hívjuk fel a figyelmet. (Összeállította Jordi Vigué. Fordította: Bakos Katinka, Császár Tímea, Magyar
Myrtill.) A nagyszerûen illusztrált kötet rendkívül alaposan mutatja be az emberi test mûködését. A könyv tizenöt fejezetbôl áll (+Tárgymutató): Az emberi test felépítése, A csontváz, Izmok, Izületek, A szív és az érrendszer, A
légzôrendszer, Emésztés, A bôr, A vizeletkiválasztás, A vér, Az immunrendszer, Az idegrendszer, Hormonrendszer, Az érzékszervek,
A nemi szervek. Igazán komoly ismeretanyagról lévén
szó, az olvasó minden fejezet
végén vidám rajzokra és érdekességeket tartalmazó oldalakhoz ér. Amúgy ezt a
könyvet érdemes az elsô fejezettel kezdeni, aztán lehet
tetszés szerint, de feltétlenül elmélyülten folytatni,
aszerint, kit melyik témakör érdekel jobban.
Az elôbbiekben ismertetett kötet párja a Fedezzük fel az Ókor történelmét, melynek szövege Angelico Michele munkája, s
melyhez az illusztrációkat Maria Fernando és
Maria Mantovani készítette, öt fejezetbôl áll:
Ôskor, Az elsô civilizációk, Az ókori Egyiptom,
Az ókori Hellász és A Római Birodalom. (Fordította Rusznák György.)
Cs. A.
Fedezzük fel az Ókor történelmét. Fedezzük fel az emberi testet! Napraforgó Kiadó, mindkettô 195 old. 3999 Ft; Griffiths, Andy: A 13 emeletes lombtoronyház. Manó Könyvek Kiadó, 246 old., 2490
Ft; Joyce, Melanie-Endersby Frank: Kívánj egy csillagot! Napraforgó, 18 old.
1990 Ft; Heine, Helme: A három jóbarát legszebb
kalandjai. Manó Könyvek, 182 old., 3490 Ft; Jármûvek építôelemekbôl. Állatok építôelemekbôl.
Napraforgó, mindkettô 96 old. 2790 Ft; Mechler
Anna: Doma segít. Manó Könyvek, 48 old., 1990 Ft

|móra|

Könyvek – mire jön „egy csomó Fehér Izé”
A Móra Könyvkiadó téli
újdonságai
Egy napon Nagypapa felviszi unokáját, Petit
a padlásra, ahol egy súlyos vasajtó mögött
egy különös hajót mutat neki, amelyet háztetôk óceánja vesz körül. A hajó elindul, és
addig megy, amíg egy gyönyörû szigethez
nem ér. Itt nagypapa és Peti kiszáll, felfedezô utat tesznek,
majd
rendbe
hoznak egy kis
kunyhót. Amikor
a hajó visszaindul, csak Peti van
a
fedélzeten.
Nagypapa örökre
a szigeten maradt. Késôbb Peti
gyakran átment
nagyapa házához, ahol minden olyan, mint
régen, csak nagyapa hiányzik… Benji Davies
Nagypapa szigete c., nagy alakú, feltûnôen szép borítójú képeskönyvét maga a szerzô illusztrálta. (Fordította Szabó T. Anna.)
„Ebbôl a gyönyörû, vigasztaló könyvbôl
megtanulhatjuk (ez elsôsorban a 4 évesekre
vonatkozik – a szerk. megj.), hogy aki a szívünkben él, az mindig ott lesz velünk.”

csalódottságában rögtön a sarokba hajít. Tudniillik ô egy
hosszú hajú hercegnô babát
várt, amilyen a többi lánynak
is van az oviban. Másnap reggel aztán rémülten kiabálva
fut be szülei szobájába: „– Eltûnt a babááám!” Aztán a
szomorú, tettét megbánó Terka a barátjával, Ottóval összefogva a bizonyára világgá
ment kertészlány keresésére indul. Csatlakozik
hozzájuk néhány érdekes útitárs, elsôként egy
mûanyag dinoszaurusz, aki egy fûcsomót
eszegetett, azután egy kisautó, amelyik az átfordulást gyakorolja, mert még nem elég menô. Ha turbómodell volna, akkor át tudna fordulni a hátán, két keréken is tudna robogni –
és akkor kis gazdája, Berci, örült volna neki,
ahelyett, hogy az ágy alá vágja…

A közkedvelt Kerekítô-mondókáskönyvek szerzôje, a
drámapedagógus J. Kovács
Judit és a Zelk Zoltán- és
Radnóti-díjas költô, Acsai
Roland együttmûködésébôl
látott napvilágot a Kerekítô Manó és az évszakok
c. kötet, amely ezt az alcímet viseli: Mesék óvodásoknak. A hókatonák szíve a téli mese, A pipacsbalerinákról szól a virágillatú
tavaszi mese, A pókhálófüggöny dinnyeevôs,
csónakázós nyári mese, Az erdô csendje címû
nem is lehet más, mint ôszi mese. A piros-kék
csíkos varázssipkát viselô Kerekítô manónak
és a hol kicsit lódító, hol elszomorodó, hol lelkendezô Kacska macskának a négy évszakban
átélt hangulatos, finoman megformált, vagyis
sok lírai vonást felmutató és a humort sem
nélkülözô kedves kalandjaihoz Kállai Nagy
Kriszta készített színpompás rajzokat.

Az amerikai Phylis Reynolds Naylor
több mint 80 könyvet írt gyerekeknek
és fiataloknak. A Móra Kiadó most a
Tappancs kalandjaival belekezdett az
írónô világhírû sorozatának kiadásába.
A 11 éves Marty Peston sokáig ôrzi titkát: befogadott egy sovány, riadt tekintetû kutyát, aki egy napon mellé szegôdött. A fiú rögtön nevet ad a kegyetlen
gazdájától megszökött kutyának, és elhatározza, sohasem adja
vissza a férfinak. A kalandos, izgalmas történet
komoly lelkiismereti kérdéseket vet fel. Hiszen ahhoz,
hogy Marty legszebb álma
megvalósuljon, még a szülei
(testvérei és barátai) elôtt is
titkolóznia kell, ameddig
csak lehet. Sôt, hazugságra
kényszerül a kutya közönséges gazdájával
szemben. Milyen megoldást talál (ki), milyen
áldozatra képes, hogy övé maradhasson Tappancs? – Már elôkészületben az Amerikai
Könyvtáros Szövetség Gyermekkönyvtári Tagozatának John
Newbery Éremmel kitüntetett sorozatának második és harmadik
kötete: a Tappancs veszélyben és
a Tappancs megmentése. (Fordította Márton Andrea.)

A sikeres szerzôpáros, Hohol Ancsa és Boris
Juli Terka-sorozatának hetedik kötetében,
mely a Terka és a világgá ment ajándék címet viseli, a címben jelölt ajándék egy helyes,
kertésznadrágos baba, akit (amelyet) a kislány

Egy nagyszerû antológiával folytatódik David Benedictus Micimackó visszatér c., magyarul 2009ben megjelent kötete, amelyben
80 év után haladt tovább az ere-

deti Micimackó-történet.
Hogy miért nevezem antológiának a Micimackó a
legjobb mackó címû kötetet? Egyszerû a magyarázat: az ôszi mesét Paul
Bright, a téli történetet Brian Sibley, a tavaszi epizódot Jeanne Willis, az ismert
szereplôgárda nyári kalandját pedig Kate Sanders
írta meg. Az illusztrációkat E. H. Shepard stílusában Mark Burgess rajzolta. Szóval: „Tudjátok, valaki hallotta, amikor egy illetô azt
mondta, hogy valahol eldöntötték, ideje ismét
közreadni néhányat Micimackó kalandjaiból.
Hiszen kilencven évesnek lenni Nagyon Nagy
Dolog!” Micimackó kérdése így hangzik: Kilencven, az több, mint hét? De ezen most ne
akadjunk fönn. Ez az apróság is csak azt bizonyítja, hogy itt is mindenki – Róbert Gida,
Kanga,
Zsebibaba,
Nyuszi, Malacka, Tigris,
Bagoly és – fôleg és
leginkább, hogy ne
mondjam: kiváltképp
Füles olyan, mint amilyen az eredeti, zseniális Milne-mûben. Persze nem volna jó, ha
nem szerepelnének
egy
folytatásban,
mondjuk, kitalált lények és titokzatos, új barátok is. De errôl
ennyit, nem akarom lelôni a poénokat. Hogy
mennyire tudtak azonosulni az eredeti mû stílusával és szellemével a felsorolt szerzôk, arra
csak egy (újabb) rövid idézetet hadd mutassak, kedvcsinálónak: „Micimackó egy reggel
kinézett az ablakán, és nagyon meglepte,
amit látott. – Ez roppant Furcsa és Szokatlan –
mondta –, de ha nem tévedek, valaki elvitte az
erdôt, és egy csomó Fehér Izét pakolt a helyére.” (Fordította Kövesdi Miklós Gábor.)
Csokonai Attila
Davies, Benji: Nagyapa szigete. 32 old., 2699 Ft; Hohol
Ancsa-Boris Juli: Terka és a
világgá ment ajándék. 32
old., 1699 Ft; J. Kovács Judit
– Acsai Roland: Kerekítô
Manó és az évszakok. 48
old., 2199 Ft; Micimackó a
legjobb mackó. 128 old.
3499 Ft; Naylor, Phyllis
Reynolds: Tappancs kalandjai. 162 old., 1999 Ft
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Gámán-Morvay Katalin –
Szelényi Károly

Osvát Ernô

BABÁK MAGYAR NÉPI
VISELETBEN

Fráter Zoltán utószavával

32 oldal, 1800 Ft
E karcsú kartonált kötet a
Magyarországra látogató turisták
számára készült, de a magyar
vásárlóknak is, akik megajándékozhatják vele külföldi
barátaikat és üzletfeleiket.
Gámán-Morvay Katalin válogatta
a kollekciót, Szelényi Károly
fotómûvész fényképezte.
A kiadványban a leírások a
magyar mellett angol, olasz,
francia, orosz, német, spanyol
és japán nyelven olvashatók.

Kapható: Alexandra, Könyvtárellátó, Libri, Líra Könyv, Tóthágas
Plusz könyvesboltjaiban és online könyváruházaiban

AFORIZMÁK
88 oldal, 1890 Ft
Osvát Ernônek, a Nyugat legendás
fôszerkesztôjének – akinek egy-egy
szava, mondata írói reménységeket
volt képes fölemelni vagy porba sújtani
–, néhány szavas, néhány mondatos
aforizmáiban egy élet bölcsességének
irodalmi esszenciája mutatkozik meg.
Nem sziporkázik, éppen ellenkezôleg:
a gondolatok mélyére hatol, mai
olvasóját is gondolkodásra késztetve.
Ajándék ez a könyv mindazoknak, akik
szerint gondolkodni jó.

Kapható: Alexandra, Könyvtárellátó, Libri, Líra Könyv, Tóthágas
Plusz könyvesboltjaiban és online könyváruházaiban

|viharos|

Minden könyvem paródia is
Dóka Péter kamaszoknak írt fantasy regényt
A bátor Azovil, a pótapukának bejelentkezô Igazi Lancelot, a törpe Jolóka
és Vasfog, a sárkánylovas kislány a fôhôsei Dóka Péter új, fantasy és kalandregény között egyensúlyozó ifjúsági regényének. Dóka Péter szereti a változatosságot: írt már mesét, hangjátékot,
színpadi mûvet, forgatókönyvet és ifjúsági regényt. Írói munkája mellett a
Móra Könyvkiadó szerkesztôjeként dolgozik. Arról faggattam, hogyan egyezteti össze az írói kreativitást a szerkesztô gyakorlatiasságával.
– Mennyire nehéz vagy könnyû szerkesztôként írónak lenni? Hiszen te nap mint nap
szerkeszted és korrigálod más írók mûveit.
– Tizenegy éve dolgozom a Móránál, az elsô könyvem megjelenése után kerültem
oda. Különleges a munkám: a pancsoló
könyvtôl a kottás könyvön át az ûrkutatási
kézikönyvig sok mindent szerkesztek. Kezdetben ez a fajta munka rossz hatással volt
az íróságomra – nem könnyû napról napra
azzal szembesülni, milyen nehezen születik
meg egy kötet, mennyi vita és konfliktus
elôz meg egy-egy megjelenést. Ez íróként
rövid idôre megbénított, sokkolt a könyvek
mennyisége is, amely átmegy a kezeim között. Az sem volt egyszerû számomra, hogy
ugyanannál a kiadónál vagyok szerzô és
szerkesztô. Írni folyamatosan írtam, de csak
magamnak, ez csupán akkor változott meg,
amikor megtaláltam azt a szerkesztôt, aki
képes motiválni, jó irányba terelni. Ô Dian
Viktória, a Móra Kiadó fôszerkesztôje, benne íróként maximálisan bízni tudok. Megharcoltunk egymással, volt pár nehéz hetünk 2013-ban, A kék hajú lány címû könyvem szerkesztésekor, de azóta gördülékenyen megy a közös munka.
Aztán idôvel rájöttem, hogy a szerkesztôi
munkakörnek sok elônye is van. Én sután
mozgok irodalmi berkekben, nem érzem,
hogy az írók közé tartoznék, igazából nem
is szívesen beszélek arról, hogy írok. A szerkesztôi munka segített abban, hogy ne távolodjak el teljesen az íróktól, és sok érdekes emberrel találkozzam. Ráadásul bónuszként alaposan megismertem a hazai és
a külföldi ifjúsági irodalmat, rajta tartom a
szemem a gyerekirodalmi trendeken, folyamatokon. Ma már elég biztosan meg tudom jósolni, hogy mondjuk a jövô évben
milyen típusú könyv lesz a sláger.

– Túl vagy már egy betegségkönyvön, egy
betyárkönyvön, egy sor mesén, a most megjelenô regényed pedig egy kalandos fantasy
trilógia elsô része. Annyira tudatosan készülsz egy-egy könyvedre, amilyen tudatosan szerkesztesz, vagy írod, ahogy jön?
– Általában úgy fogom fel az írást, hogy van
egy feladat, amit meg kell oldanom. Nem
tiszta mûfajokban gondolkozom, hanem
sok mindent vegyítek, a drámaiságot például többnyire humorral oldom, már amennyire tudom. Még nem írtam kétszer ugyanolyan típusú könyvet, szeretek kóborolni a
különbözô mûfajok, stílusok között. Ez a
sokszínûség talán nem annyira praktikus,
úgy látom, a kortárs szerzôk közül azok sikeresek, akik – miután megtalálták a saját
hangjukat –, viszonylag sok hasonló típusú
könyvet írnak, viszonylag gyorsan, és ezzel nagy rajongótábort szereznek maguknak. De
hát én ilyen vagyok – és abból
csak baj lenne, ha más akarnék
lenni, mint amilyen vagyok.
– Az új könyvedet egyszerre lehet paródiaként és kalandregényként olvasni, figuráid egyszerre hôsök és antihôsök.
– Azt hiszem, minden eddigi
könyvem olvasható paródiaként,
de ez nem tudatos törekvés a részemrôl. Egyszerûen van egy forma, egy könyvtípus, ami tetszik, és ezért írni
akarok egy hasonlót. Aztán írás közben felforgatom a sémát, mindent a saját képemre
alakítok. Szerkesztô létemre szégyenletesen

ösztönös író vagyok, nem készítek vázlatot,
nem tervezek elôre, csak írok, ahogy jön.
Ezen most változtatnom kell, mert a Viharlovag második részének megírásához kevés
idôm lesz, úgyhogy – életemben elôször –
szinopszist készítettem az új könyvhöz. Be
kell vallanom, sokat tanultam a Fekete esô
írása során, szívósan kellett dolgoznom az
egyes fejezeteken. Az alakok gyorsan megvoltak, de meg kellett alkotnom egy sajátos
világot is, ki kellett találnom a névkészletet –
ez utóbbival különösen sokat küzdöttem.
– Írás elôtt meghatározod a célközönséged?
– Nem, és lehet, hogy ez hiba. Például meglepett, hogy A kékhajú lány címû kisregényemet fôleg lányok olvassák, a Lila királylányt
pedig inkább a saját generációm tagjai, közülük is leginkább a nôk – legalábbis így tapasztalom. Most azt gondolom, hogy az új
regényemet fôleg gyerekek fogják olvasni,
lányok és fiúk egyaránt. Legalábbis remélem.
– Szerkesztôként empatikusabb vagy, mint
egy nem író lektor?
– Szerintem nem. Ez két külön szakma, nem
sok közük van egymáshoz. Legnagyobb szerkesztô példaképeim nem írtak, vagy csak nagyon keveset. Én a munkám során a legszigorúbb mindig azokkal vagyok, akik tehetségesek, akikbôl egyszer tényleg író lehet. Aki
csak úgy írogat, azzal igyekszem nagyon
megértô lenni, mert ôk sokkal kevésbé szokták érteni, hogy mit mondok és mit akarok.
Nekem a legnagyobb tehertétel az, hogy sok
idôs ember hozza hozzánk a mûveit. Többnyire nem tehetségesek, és azt remélik, hogy
ha megjelenik egy könyvük, akkor ôk valamilyen módon tovább élnek, hiszen marad utánuk egy nyom. Hasonló
motiváció vezeti a halálos
betegeket, akik szintén bekopogtatnak
hozzánk
idônként. Pedig én csak
egy szerkesztô vagyok,
örök életet nem adhatok,
legfeljebb néhány tanácsot
arról, hogyan kell írni.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Dóka Péter: VIHARLOVAG 1. – Fekete esô
Illusztrálta: Baranyai [B] András
Móra Könyvkiadó, 288 oldal, 2499 Ft
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|családi|

A padtársak, a család és a macska
Beszélgetés Baár Tündével és Bakos Barbarával
Éppen lapunk nyomdába adásának napján rendezték a Kondor
Béla Közösségi Házban az Utálom a padtársam! címû gyerekkönyv premierjét. Errôl az eseményrôl, magáról a könyvrôl és
a szerzôkrôl olvasóink további
információkat persze fôleg az
interneten találnak. Az itteni interjúhoz az a különlegesség adta az apropót, hogy a Budáról és
Vincérôl szóló kötet írója édesanyja a könyv illusztrátorának.
Cs. A.: – Barbara, Ön egy két évvel ezelôtt
megjelent beszélgetésben azt említi, hogy a
családjában többen is mûvészek. Kik is ôk?
Bakos Barbara.: – Elsôsorban apukám, Bakos Tamás, aki grafikusmûvész, az ELTE Tanító- és Óvónôképzô Kara Vizuális Nevelés
tanszékének vezetôje. Apai nagyapám textilmûvész volt, de ez a vonal visszanyúlik az
ükapámig. Öcsém, Barna is mûvészi pályára
készül, filmezést tanul. Anyu, aki rajztanár,
az írással most új útra lépett.
Cs. A.: – Ön, Tünde, mint elôzôleg elmondta,
tizenkét osztályban tanít rajzot, harmadik
osztálytól a nyolcadik évfolyamig, egyedüli
rajztanárként a XVIII. kerületi Piros Iskolában. Önbôl most lett elsôkötetes szerzô. Hogyan született a könyv ötlete, és magától
adódott, hogy Barbi fogja illusztrálni?
Baár Tünde: – A GYES négy éves idôszakát leszámítva a 26 aktív tanév nagyon sok közös
kalandot adott a gyerekek között, annyi élmény halmozódott fel, hogy érlelôdött bennem a gondolat: egyszer papírra kell vetnem
mindezeket. Két éve elvégeztem egy tanároknak szóló kreatív íráskurzust, ez megerôsített
abban, hogy az írással érdemes komolyan
foglalkoznom. Tavaly volt egy országos irodalmi és képzômûvészeti pályázat, amire beküldtük könyvünk elsô néhány illusztrált fejezetét.
Különdíjat kaptunk, és a Manó Könyvek Kiadó
rögtön lecsapott ránk, mert még ebben az évben meg akarták jelentetni a könyvet.
Cs. A.: – Gondolom, a Kiadó örömmel fogadta Önöket, annál is inkább, mivel Barbarának, aki a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen animáció szakon végzett, úgymond neve van már a könyvkiadásban, még ha nem
is itthon, hanem inkább angol nyelvterületen.
B. B. – Az animációnak is a vizuális része
vonzott mindig: megtervezni a karaktereket, háttereket, kitalálni a világot és azt,
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hogy ezek az elemek hogyan mûködnek
benne együtt. Amikor végeztem a MOMÉn, kimentem pár hónapra Angliába, és elkezdtem ügynökségeket keresni. Az egyik
londoni ügynökségbe behívtak, és azóta is
ôk képviselnek engem, így az illusztrátori
karrierem Angliában és az Egyesült Államokban kezdôdött. Magyar könyveket csak
nemrég kezdtem illusztrálni, az elsô Bíró
Eszter „Állati Zenés ABC”-je volt. Emellett
viszont még folyamatosan jelen vagyok az
animációs életben is, most például a Moméval dolgozom együtt a Kortárs gyermekversek és dalok sorozatban.
Cs. A.: – Gondolom, kollégái és tanítványai a
megjelenés óta már falják a könyvet, és keresik magukat benne.
B. T.: – Minden fejezetben lévô kaland valós élmény, ezek a gyerekekkel közösen
átélt események és sztorik. Természetesen
nem tudom kivonni magamat a valódi
helyszínek, emberek: tanárok és gyerekek
hatása alól. De csak inspiráltak. Nagyon sok kollégám lázba jött: ki leszek én ebben a
könyvben. A gyerekek csillogó
szemmel kérdezték, ugye, én
vagyok X., vagy Y. El kellett
magyaráznom, hogy ilyen
szimpla („egy az egyben”)
megfelelések nincsenek benne.
Megjegyzem, hogy zömében –
ez egy vízióm a jövôre vetítve –
a tanító és a tanár karakterek is
pozitívak. Egytôl egyig segítôkészek és nagyon emberségesek. Pestszentlôrincen tanítok, a kertvárosban, egy olyan barátságos és családias
hangulatú iskolában, ahol nagyon sok
gyereknek a szülôje, vagy már a nagyszülôje is odajárt. Lôrincen is lakunk. És az a

dolog pikantériája, hogy Barbi is oda járt
iskolába, én voltam a rajztanárnôje. A fiamnak pedig még az osztályfônöke is a
felsô tagozatban.
Cs. A. – Két képi „Leitmotív”-ra szeretném
fölhívni olvasóink figyelmét. Az egyik egy koponya, amit az egyik címszereplô, Vince rajzol tárgyakra és vés bele tárgyakba. A másik
egy macska.
B. T.: – A macska nem fiktív figura, a család
macskája. Úgy is néz ki, ahogy a képek mutatják. Egy vörös szôrû állat, akinek ki kell érdemelni a bizalmát. Ô végül is jelképe lehet
az elfogadásnak és a szeretetnek. A koponya pedig a kirekesztettséget jelképezi. Vince egy szomorú sorsú, hátrányos helyzetû,
csonka családban élô fiú. Nem rossz és nem
gonosz, csak az esendôségeivel visszaélnek
a többiek, elôítéletük: ô az új fiú, távolról
jött, aki nem menô ruhákat hord, aki nem
kapcsolódik be rögtön az iskolai életbe, sôt,
egyre jobban a közösség szélére sodródik.
És az a legnagyobb szomorúság, hogy évrôl
évre egyre több ilyen gyereket látok, ez
olyan probléma, hogy jó lenne rendet tenni
a világban. A kulcsszó a saját, a családi és a
tanári életemben, és most már az írói tevékenységemben is: a kompromisszum. Anélkül nem megy. A gyerekek között sem. A tanároknak is attitûdváltásra lenne szükségük,
mert nekik is fel kell nôniük a gyerekek megváltozott igényeihez. Nem lehet már úgy
együttmûködni velük, mint ahogyan 20-30
éve bennünket tanítottak. Iszonyatos nagy
változásra és változtatásra kell magunkat is
inspirálni. Csak az elfogadás, a segítségnyújtás és a szeretet – legyenek
ezek akármennyire is hangzatos szavak – teszi elfogadhatóvá az életünket.
Cs. A.: – Lesz a könyvnek
folytatása?
B. T.: – Nagyon-nagyon
sok élmény még bennem
van, és a kiadó is szeretne
ebbôl egy sorozatot.
Csokonai Attila

könyvrôl
Baár Tünde
BUDA ÉS VINCE – Utálom a padtársam!
Bakos Barbara rajzaival
Manó Könyvek Kiadó, 112 oldal, 2490 Ft, 8+

|Márton László|

„Akkor van értelme
a fantáziának, ha
van mit kitalálni…”
Márton László legújabb könyve, a Hamis tanú nem új történet, hanem amolyan ismeretlen ismerôs. Az évtizedek alatt már-már legendává vált tiszaeszlári per ihlette ugyanis a regényt, amibôl az író
egy, akár ma is aktuális, szatirikus, ironikus korrajzot gyúrt. Ennek a
kapcsán beszélgettem Márton Lászlóval, a szerzôvel múltról és jelenrôl, és persze a folyamatosan velünk élô elôítéletekrôl.
– Hogyhogy a tiszaeszlári vérvád
témáját dolgozta fel a könyvben?
– Regényt valójában csak Krúdy
írt az esetrôl. Valóban sok feldolgozása van a témának, de ezek
közül sok a részletes monográfia
például, ilyen a Kövér György által
írt, és köztudott, hogy két film is
készült, Elek Judité és Erdély Miklósé, ez utóbbi a jól ismert Verzió
címû mû. De hiába van a vérvádról mindemellett dráma és opera
is, mégis azt vettem észre, hogy
itt egy nagy regénylehetôség is
rejlik még, amelyet eddig senki
sem használt ki, Krúdy sem, akit
maga a per érdekelt, és a köré
építette fel a történetet. Engem
vele ellentétben inkább a tanú,
Móric alakja foglalkoztatott.
– A regényírás során mennyiben
támaszkodott hiteles, eredeti forrásokra, és mennyi a fantázia a
történetben?
– Egyáltalán nem zárja ki egymást
a kettô, éppen ellenkezôleg, egyik
a másik nélkül nem létezik. Rengeteg mindennek utána kellett persze nézni, ugyanakkor sok dolog a

történetemben merô fikció. Például megváltoztattam a neveket. A
községet sem Tiszaeszlárnak hívják
nálam, hanem Tiszarétnek. Kutakodnom kellett a múltban, de
ugyanakkor el is kellett lépni a tényektôl idônként, hiszen ez nem
egy tudományos munka, hanem
egy regény. A tények pedig igazából akkor mûködnek nagyon jól,
ha a fantázia is mûködik velük. Példának okáért le kellett írnom azt,
hogy amikor kifogják azt a fiatal
nôi holttestet a Tiszából, amely feltehetôleg az eltûnt cselédlány holtteste, hogyan viselkednek a helybeli boncolóorvosok, azaz azok a
helybeli orvosok, akikre rábízzák a
boncolást, habár nem értenek
hozzá. Nyilvánvaló, hogy itt is,
mint sok más jelenetben a karikatúra eszközeivel kellett élnem, de
ha valaki elolvassa a fennmaradt
jegyzôkönyveket, akkor látja, hogy
meglévô, és megtörtént dolgokat
éleztem és színeztem ki. Tehát akkor van értelme, létjogosultsága a
fantáziának és a kitalálásnak, ha
van mit kitalálni.

– Mesének vagy szatírának mondaná inkább a Hamis tanút?
– Lehet nevezni szatírának, de lehet nevezni korrajznak is, mert végül is nemcsak a felderítetlen bûnügyrôl szól a történet, hanem az
egész korabeli Magyarországról.
Arról, hogy az idillikus állapot, amilyennek mi most látjuk az akkori
országot, nem egészen olyan volt
a valóságban. Hiszen látható, hogy
ez a kép mennyire magában hordozta már a késôbbi romlásnak a
csíráit. Elég világosan kirajzolódott
ugyanis már az 1880-as években,
hogy ha egy nagy háború kitör,
akkor abból az ország szétdarabolódása következik majd. A másik
dolog, ami egyértelmûen látszik
egy ilyen korrajzból, az az, hogy a
magyar társadalom mennyire elôítéletes, és éppen ezért mennyire
hisztérikusan tud reagálni dolgokra. Másfelôl pedig tényleg van egy
szatirikus vonala is a mûnek, ezen
kívül meg vannak további szövegrétegei is, melyek akkor bontakoznak ki, ha az olvasó rájön, hogy
mit keres például ebben a történetben egy Noszty Feri nevû szereplô. Tudniillik van egy intertextuális réteg is, amin keresztül párbeszédbe lehet bocsátkozni korabeli
magyar szerzôkkel: Mikszáth-tól
kezdve Eötvös Józsefen át egészen
Krúdy Gyuláig.
– Több mint 100 éve játszódik a
történet, vonható-e mégis párhuzam esetleg a mával?
– Ez a kérdés mindig felvetôdik régebbi történetek esetében. A 130
évvel ezelôtti Magyarország ugyanis nyilvánvalóan magában hordozta
a mai Magyarország csíráit. Aztán
vannak olyan jelenségek, amelyek megismétlôdnek,
vagy
visszaköszönnek.
Az 1880-as évek
elején például
szintén volt menekültválság.
Oroszországból
menekültek az
életüket veszélyben érzô zsidók
Galícia felé, és óriási volt a korabeli Magyarországon
a hisztéria, tudhatjuk meg a korabeli lapokat böngészve. Egyfolytában arról volt szó, hogy mi történik

majd akkor, ha a menekültek elárasztják az országot. Miközben
gyakorlatilag nem érkezett senki
sem, mert a többség továbbvándorolt Amerikába. Az a diskurzus
azonban, hogy mit kell csinálni a
menekültekkel, ugyanolyan embertelen és eszeveszetten ostoba volt,
mint amit manapság tapasztalhatunk. Hasonló, visszatérô, ismétlôdô probléma az ország elszigetelôdése, és magát szabadságharcosnak kikiáltása is. Semmi sem ugyanaz persze, de minden felismerhetô,
és minden kapcsolódik mindenhez.
– Tehát mondhatjuk akkor azt,
hogy a könyvben ma is érvényes
tanulságok vannak.
– Persze, ezért volt értelme megírni. És remélem, hogy az olvasók
ezt azért tudatosítják majd magukban, és legalább ôk, ezzel a fajta
elôítéletes ostobasággal szemben
egy kicsit immunisabbak lesznek.
Ennyiben nemcsak esztétikai tapasztalatra számítok és az ebbôl
adódó örömérzésre, hanem egyfajta felvilágosító hatásra is.
– Vajon egy könyv tényleg elindíthat egy olyan társadalmi párbeszédet, ami akár egy kicsikét is
csökkentheti az elôítéletességet az
emberekben?
– Azért ne legyenek túlzott illúzióink. Olyan nagyon sokat nem segíthet sajnos. Ha valaki olvassa Kövér
György nagy monográfiáját, akkor
abból, mint tudományos munkából tájékozódhat, hiszen Kövér
György könyvének tényleg volt
visszhangja történész körökben, olvasták és becsülik, de még ennek
ellenére sem hiszem, hogy a közvélemény elôítéletességét akár ez a
kiemelkedô tudományos
teljesítmény is feloldotta
volna. Szerintem ez a regény sem fogja, de ha
már lesz néhány száz olvasója, akkor ôk majd
társadalomtörténeti tekintetben kicsit talán
tisztábban láthatnak.
Kurcz Orsi

Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Márton László
HAMIS TANÚ
Pesti Kalligram Kiadó, 349 oldal, 3490 Ft
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|spionos|
A Rajk-per titkos koronatanúja

„A szkepticizmus ma is alapkövetelmény”
Interjú Kati Martonnal
„A hatvanas években szinte minden este ott ült a Zeneakadémia nagytermében egy hatvan év körüli, hórihorgas,
ôsz férfi, és alacsony, molett felesége; a
budapesti hangverseny-látogató közönség jól ismerte ôket, legalábbis látásból,
mert a szerényen, feltûnés nélkül öltözködô házaspár egyébként nem közeledett senkihez.” Noel Fieldrôl írja ezeket
a sorokat a magyar származású amerikai
író, újságíró, Kati Marton, aki a Wallenberg-életrajzzal, a Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot
címû kötetével, valamint családja és szerelmei történetét feldolgozó regényével
már bizonyította tehetségét a dokumentarista szépirodalom terén.
Legújabb könyvét fura, ellentmondásos személyiségrôl, egy hithû kommunista kémrôl
írta, aki nem szólalt meg a nyilvánosság
elôtt, és soha nem vezetett naplót, nem hagyott hátra memoárt. Egyetlen interjú jelent
meg vele, amelyet, Kati Marton szülei készítettek. Ôk az 1950-es években az ABC-t tudósították Budapestrôl, mielôtt itthon bebörtönözték volna mindkettejüket.
– Lehet, hogy köze volt szülei késôbbi sorsához a Noel Fielddel készült az interjújuknak?
– Ilyesmire nincs adat. Inkább úgy gondolok
erre a történetre, mint a hagyatékomra. A
szüleim nem voltak gazdag emberek, nem
örököltem tôlük birtokot, viszont ezt az irtó
érdekes és fontos históriát rám hagyományozták. Amikor a foglár a koholt vádakkal
börtönbe került apámat a cellába kísérte,
azt mondta neki: gratulálok, Márton, VIPelhelyezést kap, egy amerikai ügynök, Noel
Field nemrégiben ment el innen. A VIP-cella
persze nem azt jelentette, hogy szép kilátás
nyílt belôle, hanem azt, hogy maximális figyelôrendszerrel szerelték fel.
– Különös oka van, hogy éppen most írta
meg ezt a könyvet?
– Az az oka, hogy a fanatizmus, ami miatt
oly sok derék ember a sztálinizmus szolgálatába állt, ma is releváns. A vakhit most
ugyanúgy veszélyt jelent, mint akkoriban.
Azt szeretném, hogy a magyar és az amerikai olvasóim egyaránt megértsék: a demokrácia nagyon érzékeny, gyenge növény.
Nem elég két-három-négyévente szavazni,
hanem közben is muszáj figyelni, védelmezni a már megszerzett jogokat. Arra akarom

felhívni a figyelmet, hogy a szkepticizmus
fontos mindennapi érték. Nem szabad bedôlni a demagógoknak. Amikor egy politikus vagy egy párt azt ígéri, hogy minden
problémát meg fog oldani, azonnal kezdjünk gyanakodni. Ilyenkor baj, ha naivak vagyunk, mint amilyennek ez a jóravaló Field is
bizonyult. Ma másfajta fanatizmus jelent veszélyt. Neki a kommunizmus volt a vallása.
– Jóravaló embernek nevezi azt, aki tucatnyi
saját „elvtársa” haláláért felelôs?
– Mindenkinek el kell hinnie, hogy jóindulatú ember volt ennek a pszicho- thrillernek a
fôszereplôje. Mert hiába dolgozom dokumentumokból, mindig regényt írok. Az
ÁVO és a KGB levéltáraiból is sokat merítettem, de a legfantasztikusabb anyag a Noel
levelezése, amelyet felkutattam Bostonban.
Ott volt a még élô családtagoknál, akik
ügyet sem vetettek rá. Nem is tudták, milyen kincs van a birtokukban. Velük is sok
interjút készítettem, hogy a családi legendákra fény derüljön. Noel Fieldnek gyermeki tekintete volt, jó megjelenése, jó neveltetésben részesült. A Harvardra járt, briliáns
elme hírében állt. Két év alatt végezte el
azokat a tanulmányokat, amelyekhez másnak dupla ennyi idôre volt szüksége. Kvéker
neveltetése miatt humanisztikus eszméket
vallott, valójában jót akart a világnak.
– Mitôl bicsaklott meg a jelleme?
– Nagyon nem szerette, amit Amerikában látott. Tombolt a rasszizmus, és a nagy világválság után még Roosevelt alatt is rengeteg
volt a munkanélküli. Moszkvában ilyen fiatal,
elégedetlen értelmiségieket kerestek kémnek. Ôt hamar megtalálták, és alkalmasnak is
találták. Jóképû, jó kinézetû,
jó modorú, jól felkészült, jól
nevelt ember volt. Senki a világon nem gondolhatta,
hogy egy ilyen ember el tudja árulni a saját országát. Remélem, a pszichológiai portréból, amelyet róla rajzolok,
az olvasóim meg fogják érteni, hogy miként vált belôle
tulajdonképp gyilkos.
– Méghozzá a saját elvtársait juttatta akasztófára.
– Sztálin dühbe gurult, amikor Tito elhagyta a Kominternt, és koncepciós pereket
rendelt, amelyekben ugyebár ki vannak
osztva a szerepek. Noel Fieldnek a vád ko-

ronatanújának szerepe jutott. Ki kellett
mondania, hogy a fontos cseh, lengyel, kelet-német kommunisták, élükön a magyar
Rajk Lászlóval mind nyugati ügynökök voltak. A vizsgálati fogságban Noel Field, a
régi, megbízható szovjet ügynök, Sztálin
rajongója azt vallotta, hogy amerikai kémként szervezte be ezeket az általa régóta
ismert elvtársakat a CIA-be. Természetesen
ôt is megkínozták, bebörtönözték itt, Magyarországon, de nem tört meg. Sztálint a
cellájában is megsiratta, és kiszabadulásakor ugyanolyan hithû kommunista volt,
mint amikor letartóztatták.
– Hogyhogy végül Magyarországon telepedett le Noel Field?
– El akarta kerülni, hogy Amerikában felelôsségre vonják. A magyar kormánytól kapott egy szép villát a Szabadság-hegyen,
dolgozhatott a New Hungarian
Quarterlynél, hangversenyre járhatott a Zeneakadémiára, egy
olyan életút után, amelyhez foghatót Hollywoodban sem tudnak
kitalálni, ami még a kémregény-irodalom atyja, John le Carré fantáziáját is túlszárnyalja.
Mátraházi Zsuzsa

könyvrôl
Kati Marton
A KÉM
A Rajk-per titkos amerikai koronatanúja
Corvina Kiadó, 368 oldal, 3490 Ft
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ÁLOMGYÁR
Majsányi Kati
ERDÔMESE
Varázslatos történet szerelemrôl,
haragról, boldogságról
227 oldal, 3499 Ft
Kalandos és költôi történet, ahol
lovagok, apródok küzdenek a
boldogságukért, erdôtündér suhan a fák között, s szép, mint az
ôszi erdô, makrancos várkisasszony sodorja magát veszedelembe, erdômanók nevelik az
erdôt és a tündérgyerekeket.Két
világ keveredik össze gyûlöletben és szerelemben egymással:
az emberi világ és a tündérek világa. Tündérmese nem csak
gyerekeknek.

ÁLOMGYÁR
Tóth Szandra
KUKAC MARCI ÉS AZ ERDÔ
TITKAI
Vidám kalandok a tó körül
64 oldal, 2999 Ft
Kíváncsi vagy, hogy milyen egy
olyan helyen élni, ahol senki sem
egyforma és senki sem átlagos?
Ahol a lakók folyton vicces kalandokba keverednek, néha
összevesznek, de mindig kibékülnek, és ahol az erdô egyes lakói különleges képességekkel
rendelkeznek? Akkor nincs más
dolgod, mint nyomon követni
Kukac Marci és a Nevesincs erdô
többi lakójának vidám és néha
tanulságos történeteit.

ÁLOMGYÁR
Gombos Tünde
SZERELEMTÁNC
Amikor megkísért a szerelem
224 oldal, 3299 Ft
Vajon mit tesz a Budapest szívében önként vállalt magányban élô Dávid, amikor megkísérti a szerelem? Képes ledönteni a saját maga által hosszú
éveken át felépített falakat,
vagy mindörökre szomorú
múltja rabja lesz? Gombos
Tünde megindító regényében
egy huszonhét éves, végtelenül
szomorú fiú bôrébe bújhatunk,
aki egy angyali találkozás után
lassacskán elhiszi, hogy neki is
jár a boldogság.

ÁLOMGYÁR
Merényi Mónika
ÚTKÖZBEN ÉLNI
Dél-Amerika
496 oldal, 7890 Ft
Egész életünk egy utazás. Bármerre is legyünk, úton vagyunk, eközben történik az
életünk. Mindenkinek másról
szól, és más utat jár be, egyedül vagy útitársakkal, helyeket
felfedezve, tapasztalatokat, érzéseket átélve. Fél éves útra indultam, Dél-Amerikába, bejárni egy utat, amely hívott. Ez az
út, bár külsô élmények szerzésével indult, egy mély, belsô
utazássá is vált. Ennek esszenciája olvasható itt.

ÁLOMGYÁR
Tóth-Bertók Eszter

ÁLOMGYÁR
Zavodni Gréta Virág
A SZÍVEM EZERKÉTSZÁZAT VER
EGY PERC ALATT
348 oldal, 2990Ft
A 2016-os Aranykönyv szavazás
második helyezettje. Grétánál
2011 márciusában diagnosztizálták a leukémia egy súlyos változatát. A fiatal lány három éven
keresztül kemoterápiás és sugárkezelések sorozatát kapta,
de maradt ereje arra, hogy közben a kezdetektôl megörökítsen
minden fontos pillanatot. Bejegyzéseibôl ôszinte története
bontakozik ki. Az ô példája másoknak is erôt adhat, hogy soha
ne adják fel a harcot.

ÁLOMGYÁR
Sean Patrick
ÉBRESZD FEL A BENNED REJLÔ
GÉNIUSZT
378 oldal, 3850 Ft
Tizenegy bámulatos elme életútjába nyújt bepillantást ez a
könyv. Megtudhatjuk belôle,
hogyan képes egy-egy jellemzô
tulajdonság emberi sorsokat alakítani, és közben elgondolkozhatunk azon, hogy vajon mi az,
ami bennünket elôre visz.
Sean Patrick biztos benne, hogy
a kiválóság nem adottság, hanem egy út, amire bárki ráléphet. Mondj „IGEN!”-t a saját kalandodra, és ébreszd fel a benned rejlô géniuszt!

ÁLOMGYÁR
Rép Erika
RÉPÁCSKA MESÉI 1.
40 oldal, 2390 Ft
Ez a könyv egy hatrészes sorozat elsô kötete. Megismerhetjük a Mesebeli erdô északi részén élô Mikulás mindennapi életét, a vele élô erdei állatok kedves történeteit. Hogyan került a két kis
krampusz, Bakurász és Bakaci a Mikulás oltalmába? A
sok bonyodalom megoldásában miként fognak össze a
Mikulás ház kis lakói? Az izgalmas kis történeteket ovis
kortól élvezhetik a kedves kis
olvasók.

ÁLOMGYÁR
Carrie Cooper
A SZEMTANÚ
Biztos, hogy ilyen kalandra
vágytál?
416 oldal, 3499 Ft
Lili Green csodás nyaralással
készül némi izgalmat csempészni beszürkült életébe, ám
váratlanul
bûncselekmény
szemtanújává válik. Kalandok
helyett egy rémálomba csöppen, ahol ô kerül a bérgyilkos
céltáblájának a közepébe. Az
események egyre mélyebbre
sodorják, és a teljesen félresiklott utazás immár nem a szép
emlékek gyûjtésérôl, hanem az
életben maradásról szól…

ÁLOMGYÁR
Papp Csilla
A MÁSIK OLDALRÓL
1. ÉS 2. RÉSZ
Hiába hiszel a véletlenben,
Azon is túl
432 és 416 oldal, 3490 és 3690 Ft
Vajon mi, nôk és férfiak
szemben állunk egymással?
A két részben Hanna és Olivér kapcsolatát kísérhetjük
nyomon. Vajon hogyan alakul a sorsuk? Mire képes a
szerelem? Elfogadni, megbocsátani, elengedni, újrakezdeni? A regény végén minden kétséget kizáróan el fogjuk hinni, hogy nincsenek véletlenek…

ÁLOMGYÁR
P.C. Harris
ÁRNYOLDAL
A titka az övé, de a szerelme
az enyém
432 oldal, 3499 Ft
David édesapját évekkel ezelôtt meggyilkolták, egyetlen
szemtanúként a bosszúért él.
A gyilkos nyomait követve
megismerkedik a titokzatos
Rachelle-lel. A két fiatal egyre közelebb kerül egymáshoz, de David hajthatatlan.
Bosszúja könnyen a kettôjük
szerelmébe, vagy akár a lány
életébe is kerülhet.

ÁLOMGYÁR
Szalai Mónika
GONDOLD ÚJRA
A jövônk a múltunkban rejtôzik
346 oldal, 3299 Ft
Ez a családregény az 1800-as
évek Európájába repít el, ahol
bepillantást nyerhetünk a Headey család szövevényes, titkokkal teli életébe, miközben egy
szerelmi szálat is nyomon követhetünk. Fôhôsnônkön, Emmán
keresztül bogozhatjuk ki a család múltjának elfeledett titkait,
aminek kiváltó oka egy erôs akaratú asszony sokak által vitatott
döntései.

ÁLOMGYÁR
Békésy Erika
EGY ELVÁLT, EGY ÖZVEGY
ÉS EGY SZINGLI
293 oldal, 2999 Ft
A humorral fûszerezett, szatirikus írás garantáltan jókedvre deríti olvasóit. A történet három
különbözô nôtípus társkeresési
próbálkozását, „csetlés-botlását” követi nyomon. Jókat derülhetünk a váratlan helyzeteken, miközben szívünkbe zárjuk
a történet szereplôit. A könyv
nem csak nôknek és társkeresôknek szól, a férfiak és minden
korosztály képviselôje bátran belelapozhat. A humort kedvelôk
és értôk nem fognak csalódni!

ÁLOMGYÁR
Garam Tamas
ANGÉLA
688 oldal, 4499 Ft
A Vatikánban egy jótékonyság köntösébe rejtôzô, sötét
vallási közösség próbál világuralomra törni. Hálójukba kerül egy természetfeletti képességekkel megáldott kamaszlány, akinek végül szembe kell szállnia a démoni
szervezettel. A lány vajon képes választani a saját és mások élete között? Kéjgyilkosság, szerelem és összeesküvés a kereszt árnyékában.

ÁLOMGYÁR
Julia Lewis Thomson
TÖBBEK ÁLTAL
Az életet csak úgy lehet megélni,
ha kockáztatsz
248 oldal, 2999 Ft
Anna mély érzésû lány, aki
szeretetre vágyik. Igazán
megérdemelné, hogy boldog
legyen, de nem adatik meg
neki a könnyebbik út. Vajon
képes szembenézni saját félelmeivel, és megleli azt, amiért érdemes küzdenie? Julia
Lewis Thomson valódi mélységekbe és magasságokba
röpíti olvasóját.

ÁLOMGYÁR
Kuncz S. Erzsébet
ZUHANÁS
50 után csak a csodában
bízhatsz?
192 oldal, 2990 Ft
Újra lehet kezdeni 30 év házasság után? Nóra megtapasztalta
azt, amitôl minden feleség retteg: megannyi közösen eltöltött
év után lecserélték egy fiatalabbra. Összezuhant... vége
mindennek. Vagy éppen akkor
kezdôdött el? A szörnyû felismerés után megrázta magát, és
elhatározta, hogy boldog lesz!
Tudta, nem lesz könnyû! Nóra
elszántsága az újrakezdésre példaként szolgálhat bárkinek.

ÁLOMGYÁR
Katie Francoise
UTOLSÓ ESÉLY
Soha ne add fel az álmaid!
249 oldal, 2999 Ft
Catherine boldog házasságát
csak a gyermektelenség árnyékolja be. Magányos önsajnálatba burkolózik, ám ekkor megismerkedik Calebbel. Vajon az új
kapcsolat elég erôt ad Catherine-nek, hogy újra merjen a családalapításra gondolni? Katie
Francoise fordulatokban gazdag
könyvében személyes tapasztalatait felhasználva ír arról, mennyi áldozatot képes meghozni
egy nô azért, hogy saját gyermeke lehessen.

AMOLYAN LÉPCSÔHÁZI, SZERELMES

256 oldal, 2999 Ft
„Terelni próbálom gondolataimat, de minden irányban te
vagy. A szôke hajad lengén a
szélben, szoknyád is tartja a ritmust, és lépteid nyomán zeng a
dallam. Innen tudom, hol jársz.
Melyik lépcsôfokot taposod, átkelsz-e értem a sáros utcán, vagy
félreáll utadból a világ, hiszen
felismerte, amit én nem mertem
ez idáig: itt nincs megállás.” A
szürreális szerelmes regény egy
örök érvényû kérdésre keresi a
választ: Vajon létezik olyan szerelem, mely örökké tart?

ÁLOMGYÁR
Lilly Shade
AZ ÖRÖKÖS
304 oldal, 3199 Ft
William, a vagyonos üzletember célja, hogy megtalálja elhunyt nevelôapja egyetlen vér
szerinti gyermekét, akit ténylegesen megillet a férfira hagyott
örökség. Miközben piszkos
módszereivel a valódi örökös
után kutat, összehozza a sors
egy szemtelen, fiatal lánnyal,
aki egyedi szépségével azonnal
megbabonázza ôt. William, felrúgva saját szabályait, enged
Jessica csábításának, aki nem
csak az érzelmeit, de az életét is
megváltoztatja.
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ÁLOMGYÁR
George Cooper
MAGÁNÜGY
Kizárólag olvasni tudóknak!
411 oldal, 2990 Ft
Csodálatos dolog egy örökség!
Fôleg akkor, ha van kinek átadni.
Egy tévútra tévedt magánnyomozó, és egy nyugdíjazás címén
félreállított detektív csatasorba
áll az örökös felkutatásával megbízott lelkes ifjú titánnal, hogy
végül gyökerestül felforgassák a
világ ellen szövetkezô bûnös elemek életét. Figyelem! A könyv
klasszikusokat is feldolgozó író
tollából került ki, ezért nyomokban mondanivalót is tartalmazhat. Kizárólag olvasni tudóknak!

ÁLOMGYÁR
Miklós Róbert
BÓDHIFA ALATT
128 oldal, 2490 Ft
Versek hitrôl, vallásról, az
emberi lélekrôl, az élet kérdéseirôl. Versek errôl az ôrült
világról. Rohanunk egy egész
életen át, elfelejtünk élni, és
elfelejtünk jelen lenni. Miklós
Róbert versei kiragadják olvasójukat a hétköznapi gondok
forgatagából, és legalább
egy rövid idôre a pillanatba
helyezik. Versek, melyekben
a szerzô titkait ôrzi.

ÁBRÁND KÖNYVEK
Fuli Sándor
LOVAK NEMES NÉPE
336 oldal, 3499 Ft
Kismént nagyapja, Mindent
Tudó táltos, bemutatja a Lovak Szellemének. Danika és
Fekete Csillag elválaszthatatlanul együtt menekülnek a terjeszkedô jégkorszak elôl. Lovak Szelleme és a Földésznek
nevezett bolygóról érkezett
ôsei tanítják ôsidôktôl fogva
az Arany Ménest, amely az
emberi társadalmakat segíti az
elkövetkezendô évezredek során. Nem utolsósorban megtanítják ôket a maguk nyelvére, azaz magyarul beszélni.

ÁBRÁND KÖNYVEK
V. E. Gabriel
LÉLEKBÉKLYÓ
304 oldal, 3199 Ft
500 éve eldöntötték, hogy a
gyilkosok lelke haláluk után
nem nyugodhat békében.
Azóta árnyékként élnek közöttünk, magányosan, láthatatlanul. Peter azonban fel
tudja szabadítani ôket béklyóik alól. De ki az a lány, akinek a szelleme segít neki?
Miért erôsödnek a lelkek, és
törnek az élôk életére?

FIGYELEM
Sabi Hegymegi
LÉPÉSRÔL LÉPÉSRE A CSÚCSRA
Kalauz egy boldogabb,
sikeresebb élethez
160 oldal, 2999 Ft
Kezdj új életet még az újév elôtt!
Hogy hogyan? Olvasd el a Lépésrôl-lépésre a csúcsra címû könyvet, melybôl megtudhatod egy
boldogabb, tudatosabb élet receptjét. A szerzô, aki megjárta a
pokol bugyrait is, választ ad arra,
ô hogyan építette újra tudatosan
az életét, és valósította meg elképzeléseit. Saját példáján keresztül, gyakorlatias tanácsaival
segít, hogy túllépj a félelmeiden,
és végre el tudd érni a céljaidat.

BALASSI
Nóvé Béla
PATRIA NOSTRA
’56-os menekült kamaszok
a Francia Idegenlégióban
508 oldal, 4000 Ft
Az 1956-os forradalmat követôen közel húszezer magyar
kamasz szökött Nyugatra, köztük mintegy félezer tizenéves
fiú, akik közül sokan részt vettek a harcokban, majd pár év
hányódás után beálltak a Francia Idegenlégióba. A szerzô
közel egy évtizedes kutatása e
fiatalok hányattatását követi
nyomon napjainkig. A könyvet
gazdag dokumentum- és fotóanyag egészíti ki.

BALASSI
Karsai László
SZÁLASI FERENC
Politikai életrajz
524 oldal, 4500 Ft
Szálasival és rendszerével
kapcsolatban ma is számos
elôítélet, tévképzet él a köztudatban és a tudományos
közbeszédben. Karsai húsz
év kutatásait összegzô hatalmas mûvében új források
alapján igyekszik árnyaltabb
képet kialakítani a „nemzetvezetôrôl” és a korszakról.
A kötet számos korabeli dokumentumot és fotót tartalmaz, köztük eddig ismeretleneket is.

DUNA KÖNYVKLUB
Agócs Károly
A FEKETE KRISTÁLYGÖMB
250 oldal, 2500 Ft
Az egyes elbeszélések központi
témája (apa-komplexus, predesztináltság, mûvész-lét, szerelem) nem csak fordulatos cselekmények vázát alkotja, hanem
tág teret is ad az író számára a
lét mélyebb összefüggéseinek és
a lélek rejtelmeinek kutatására.
Ugyanezek a témák szûkebb dimenziókban, koncentráltan kibontakoztatva jelennek meg a
példázatokban és miniatúrákban. Veretes, kristálytiszta stílusban írt intellektuális, misztikus,
lélektani próza.

KORTÁRS
Hajnal Géza
A GÉRECZ-HAGYATÉK
Elômunkálatok
a nagymonográfiához
272 oldal, 3000 Ft

KORTÁRS
Sárközi Mátyás
’34, ’44, ’56 – PLUSZ
Elbeszélések és egy beszélgetés
176 oldal, 2500 Ft
A XX. század címben szereplô
három évszáma köré sorolódnak az elbeszélések. Békeidôktôl, világháborún és forradalmon át a jelenig ível a kötet,egy
kalandos sorsú, londoni magyar
fiatalember interjútörténetével
zárulva. Az emigráció motívuma köti össze az írásokat mi
késztethet bárkit is hazája elhagyására, és hogyan lehet véglegesen, netán ideiglenes berendezkedni idegenben, nem adva
fel a hazatérés reményét…

KORTÁRS
Remethey Fülepp Dezsô
A NAGY SZENVEDÉLY
A dohányzás története

Gérecz Attila költô és hatvan éve
hôsi halált halt szabadságharcos
rövid, ám mozgalmas életét (19291956) évtizedekig hallgatás övezte.
A váci börtönben, a „Füveskertiek” költôcsoportjában érlelôdött
költôi életmûve. Ennek értelmezését és életrajzának rekonstruálását
tûzte ki Hajnal Géza, átvizsgálva a
levéltárak rendôrségi és peranyagait, titkosszolgálati iratait, kérdezve a még élô kortársakat, kutatva a
svájci Gérecz-hagyatékot.

KORTÁRS
MEGKÉSETT VÉGTISZTESSÉG
Nagy Imre és mártírtársai
kihantolása és azonosítása
248 oldal, 3500 Ft
Az 1958-ban kivégzett Nagy
Imre miniszterelnök és mártírtársai – Maléter Pál, Gimes
Miklós, Szilágyi József és Losonczy Géza – földi maradványainak sorsát tárja fel a könyv,
a kivégzési jegyzôkönyvtôl a
'89-es exhumálásig a 301-es
parcellából, és az orvosszakértôi azonosításig. A mindeddig
ismeretlen dokumentumokat
újságcikkek, visszaemlékezések, interjúk kísérik. (Szerk. Susa Éva, Kô András)

KRÁTER
KACAGÓ ERDÉLY
Tréfás adomák és mesék
felnôtteknek
Illusztrálta: Barcsa Dániel
és Kovács Dániel
184 oldal, 3000 Ft
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 mutatják be; nyílt és szókimondó módon közelítve a felnôttek sokszor nem mindennapos élethelyzeteihez...16 éven
aluliaknak nem ajánlott!

KRÁTER
Vasas Samu
NÉPI GYÓGYÁSZAT
176 oldal, 2500 Ft
A kultuszkönyvnek számító mû
teljes szövege korabeli képi illusztrációkkal jelenik meg. „E
gyógymódok évezredeket vészeltek át, észrevétlenül öröklôdtek
át elôdökrôl utódokra. Az életmód megváltozása azonban az
ilyen jellegû ismeretanyag eltûnését sokkal inkább sietteti, mint
az elôzô idôk hosszú évszázadai.
Holott a leghatékonyabb és legjobb patika (még mindig) maga a
természet, csak tudatlanságunk
és a médiafelhajtás okán elfelejtjük az ôsök tanítását.”

KRÁTER
Wass Albert: ÜZENET HAZA
Wass Albert beszédei
MP3 CD, 3 óra, 3300 Ft
Wass Albert évtizedeken keresztül küzdött Erdélyért szóban
és írásban – e kiadvány elsôként
teszi közzé az 1964 és 1975 között elhangzott elôadások anyagát. „Mint nyolc éve egyetemi
tanár, benne élek abban a
maszlagos, tébolyult világban,
ahol a világpolitikát készítik.
Mert higgyék el nekem, hogy a
jövendôt nem Washingtonban
készítik, soha nem is készítették! A jövendôt az iskolatermekben készítik, az egyetemeken készítik.” (1964)

NAGY LAJOS TÁRSASÁG
KEDVESEBB HAZÁT
A Nagy Lajos Kiadó antológiája
– 2016.
238 oldal, 2000 Ft
A Nagy Lajos Irodalmi és Mûvészeti Társaság Tagjainak
verseibôl, prózáiból összeállított kötet több mint félszáz
alkotó mûveit tartalmazza.
Vannak közöttük közismert,
Kossuth- és József Attila díjas
szerzôk, de pályakezdôk is.
Ami összeköti ôket, az a névadó szellemiségéhez való ragaszkodás, és a harminc éve
elhunyt Ladányi Mihályra, a
szegények költôjére történô
emlékezés.

PRESSKONTAKT
Nógrádi Gábor – Cakó Ferenc
KENGU ELRABLÁSA
Ringabringa nyomozók
128 oldal, 1680 Ft
Négy kis állat nyomoz a suliból
eltûnt Kengu után: NyílNyúl,
Fánteli, Karóka, Macica. (A
Nyúl, az Elefánt, a Mackó, a
Róka.) Száz színes rajzban és
sok rejtélyes szövegben meséljük el, miért eszesebbek néha
a kölykök ANIMALIBAN az Állati Természet Köztársaság felnôtt nyomozóinál. Te-vetuvudovod, gyeve-revek? Az, hogy
hôseink a mese során a biztonságos biciklis közlekedést is
megtanulják, csak ráadás.

PRESSKONTAKT
Nógrádi Gábor – Cakó Ferenc
ELLOPTÁK A BICIKLIMET!
Ringabringa nyomozók
128 oldal, 1680 Ft
„Hajnali tíz órakor felsikoltott a
telóm: „EEEOBDAAG A DISZIGLIM!” – sírta valaki a fülembe.
Én persze udvariasan megkérdeztem: Ki vagy hülyegyerek?
„EEEEN VAAAGYOK, KAROOOOKA!” Így kezdôdik a négy
kis állati nyomozó újabb története, amelybôl kiderül, hogy az
Elefánt hegedül, Maci balettozik, és a tolvajok elnyerik méltó
büntetésüket a mesékben. (No,
meg jobb két keréken, mint
egy kerék nélkül.)

Mühlbeck Károly ill., színes képmell.
Jegyz., kísérôtanulmányok: Csontó
Sándor

262 oldal, 3500 Ft
E könyv némi kárpótlást nyújthat
napjaink köztörvényileg kiátkozott
dohányosainak. 1937-es megjelenése óta nincs párja hazánkban az emberiség e „bûnös” szenvedélyét taglaló élvezetes kultúrtörténeti munkának. Remethey nagy szenvedéllyel védi a dohányt, és ismerteti fogyasztásának történetét és módjait, a pipázástól, szivarozástól kezdve a tubákoláson, bagózáson át a cigarettázásig.

|fülszöveg|

TERICUM
Dinah Jefferies
A TEAÜLTETVÉNYES FELESÉGE
416 oldal, 3970 Ft
A tizenkilenc éves Gwen szerelemmel teli szívvel érkezik
Ceylonba teaültetvényes férjéhez, Laurence-hez. A gyönyörû birtok azonban sötét
titkokat rejt. Laurence megváltozik: kiszámíthatatlan,
mogorva lesz.
Gwen teherbe esik, Laurence boldog. De az ikrek
születése nehéz döntés elé
állítja Gwent, és ettôl kezdve tragikus titok terheli az ô
szívét is.

PRESSKONTAKT KIADÓ www.presskontakt.hu TERICUM KÖNYVKIADÓ 1136 Budapest, Hollán Ernô utca 9. www.tericum.hu
TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske u. 3. www.triviumkiado.hu ZÖLD-S STUDIO 1535 Budapest, Pf. 699 www.zold-s.hu

TERICUM
Nina Laurin
MEGSEBZETT LELKEK
Lélekvesztô könyvek sorozat
288 oldal, 3970 Ft
Lainey Morenót tízévesen elrabolták, és csak négy év után találtak rá egy országút mentén
zavarodott állapotban, terhesen.
Tíz évvel késôbb nyugtatóktól
ködös aggyal tengeti az életét,
miközben elrablója továbbra is
szabadon él. Egy nap ismerôs arcot pillant meg egy „ELTÛNT”
plakáton, és rájön, hogy saját,
örökbeadott gyermeke lesz a
következô áldozat?
Hogy megmentse lányát, Lainey
szembe néz múltja démonaival.

TERICUM
Viktoria Tokarjeva
SORSOK, AVAGY SEMMI
KÜLÖNÖS
Kortárs orosz irodalom sorozat
384 oldal, 4170 Ft
A kortárs orosz irodalom népszerû írónôje a 70-80-as évekbe repíti az olvasót, a szocialista Oroszország boldog-boldogtalan világába. Egyik novellában sem történik semmi
különös, akárcsak Csehovnál,
de az élet már csak ilyen: soksok „semmi különös”-bôl épül
fel. Tokarjeva hol derûs humorral, hol fájdalommal mesél
az emberi élet szépségeirôl és
viszontagságairól.

TERICUM
Eva Stachniak
AZ ÉJSZAKA CSÁSZÁRNÔJE
456 oldal, 4570 Ft
II. Katalin cárnô haldoklik, és
lejátszódik elôtte életének
útja: anhalt-zerbsti Zsófia
hercegnôként indult, és kora
egyik leghatalmasabb uralkodójaként ért célba. De hiába volt az újabb és újabb diadal. A katonásdit játszó bárgyú férj, majd a hûtlen gárdista szeretôk, végül pedig
az öntörvényû, nagy szerelem, Patyomkin herceg elvesztése egyre távolabb sodorták az egyéni boldogság
lehetôségétôl.

TERICUM
Mérô László
EMBERI MATEK
224 oldal, 3570 Ft
A matematikus-pszichológus
szerzô rövid írásaiban elgondolkodik napjaink pszichológiai, gazdasági, politikai jelenségeirôl, és sokszor meglepô következtetésekre jut. Az
írások eredetileg részben a
Magyar Narancsban, részben
a HVG-ben jelentek meg, de
a szerzô sokat alaposan átírt.
Kivette belôlük a napi aktualitásokat, és így még tisztábban jelenik meg bennük az,
aminek az érvényessége ezeken messze túlmutat.

TRIVIUM
Brendon Burchard
ARANYJEGY A BOLDOG
ÉLETHEZ
Történet a második lehetôségrôl
Mi lenne, ha átnyújtanának önnek
egy jegyet és utána varázslatos
módon újrakezdhetné az életét?
A szerzô a világ egyik legtöbbször
idézett személyiségfejlesztôje. Történetének hôse lehetôséget kap
arra, hogy kijavítsa egész elrontott
életét. Utazása a halál árnyékában,
egy kórház intenzív osztályán kezdôdik, majd eljut egy rejtélyes vidámparkba, ahol megtanítják
arra, miként nézzen szembe a
problémáival. Az ô példája reményt ad az olvasónak is.

Kôszeghy Elemér
Magyarországi
ötvösjegyek
a középkortól
1867-ig

TRIVIUM
Donald Trump
SOHA NEM ELÉG és
GONDOLKODJ GYÔZTESKÉNT!
Könyvek a világ egyik legismertebb emberérôl.
A Pulitzer-díjas újságíró Soha
nem elég címû, a piacon egyedül álló életrajzi adatokkal teli
könyvében bemutatja azt az
embert, aki megosztja a világot.
A D. Trump fémjelezte könyvben
– Gondolkodj gyôztesként –
megfogalmazza az általa fontosnak tartott alapelveket, melyek
szerinte a siker eléréséhez nélkülözhetetlenek. Olyan könyv, mely
mindenkinek hasznos, aki helyt
akar állni az élet iskolájában.

TRIVIUM
Nermin Bezmen
SZERELEMBEN, HÁBORÚBAN
Kurt Szejt és Sura
A TV sorozat alapjául szolgáló
regény Törökországban kultuszkönyv, már 45. kiadásnál tart!
A történelmi tényeken alapuló
családregény egy megrázó kor,
egy hihetetlen szerelem, háború, forradalom, krónikája, tele
fordulatokkal, mély érzelmekkel.
Eljuthatunk a 20 sz.-i cári Oroszországból, Szentpétervárról Isztambulig. Tanúi lehetünk egy hihetetlen szerelem megszületésének. De kérdés, hogy a szerelem vagy a történelem vihara bizonyul erôsebbnek?

TRIVIUM
Demet Altınyemeklioǧlu
KÖSZEM – A SZULTÁNA
A TV sorozat után könyvben is!
16. század vége, az Oszmán Birodalom, legválságosabb idôszaka. A nagyvezírek cserélôdtek, a
trónon kiskorú, gyengekezû, sôt
ôrült szultánok váltották egymást, akik helyett anyjuk, a válide szultánák uralkodtak. Ebben
az idôben kerül a történelem
színpadára és a palotába egy fiatal lány. Szépsége és okossága
révén, túlélve a cselszövéseket,
elôdjeihez, Hürrem és Szafije
szultánához hasonlóan mozgatja a háttérbôl a szálakat és válik
méltó nôi uralkodóvá.

ZÖLD-S STÚDIÓ
IKON-NAPTÁR 2017
Tizenhatodik alkalommal. Görög- és római katolikus információk mellett polgári névnapok.
Az ikonokat az Ave, vergine e
sposa! Inno Akathistos alla
Madre di Dio e icona lodi della
Madre di Dio con scene
dell'Akathistos /Edizioni Biblioteca Francescana, Milano, 2004/
c. könyv ikonjai (Domenica Ghidotti alkotása) közül válogattuk.
Várhatóan 2017-ben a könyv is
megjelenik magyar nyelven.
(Méret: 24 x 34 cm, ára: 1800
Ft) Könyvjelzô-sorozat is készült.
Várható a nagyméretû (centenárium) változat is.

Merkzeichen
der
Goldschmiede
Ungarns vom
Mittelalter
bis 1867

2. reprint kiadás

A kötet a történelmi Magyarországhoz tartozó
városok szerinti csoportosításban tartalmazza
a mûkincsek ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait
és egyéb adatait.

Kiss József Könyvkiadó, 464 oldal, 8479 Ft

Helyszínelôk
Érdekelnek a krimik, a bûnügyek, a megoldatlan esetek? Újdonság a Tantusz Könyvek sorozatban a krimik és bûnügyi filmek kedvelôinek.
Csatlakozz a könyv segítségével a helyszínelôk csapatához, lépj be a szalaggal elzárt területre,
tekints be a laborokba és a bûnözôk, ámokfutók, sorozatgyilkosok elméjébe!
Az olyan sorozatok, mint a CSI: A helyszínelôk, a CSI: Miami helyszínelôk, vagy az NCIS közkedvelt mûsorok a különféle csatornákon, ami bizonyítja a tényt, hogy több millióan tartják a
kriminalisztikát érdekfeszítônek.
Ez a könyv azért született, hogy megismertesse az igazságügyi szakértôk által alkalmazott
technikákat és eljárásokat. Legközelebb, amikor rejtélyes ügyrôl olvasol, esetleg ilyet látsz, vagy
a hírekben bûncselekményt mutatnak, lapozd fel ezt a könyvet, és megértheted a történet mögött rejlô tudományt.
Számtalan, nehéz, bonyolult híres eset megoldásával teszi a szerzô izgalmasan érdekessé a
könyvet. A kötet egyfajta bevezetés a bûnügyek felderítésébe, a nyomozás és a büntetôeljárás menetébe egyszerû és érthetô nyelven.
Ha egyáltalán semmit nem tudsz a bûnügyek nyomozásáról, ez a könyv kitûnô lesz kezdésnek. Ha már ismersz néhány bûnügyi témát, most kiszélesítheted a tudásodat.
Olvasd el, és leesik a tantusz.
Panem Kiadó

|könyvrôl|

Ha a munkahely bekebelez
Mióta Magyarországon is százezrek dolgoznak nemzetközi cégeknél, egyre többen beszélik a „multizsargont”, egyre otthonosabban közlekedünk vállalat és vállalat között, egyre egységesebb procedúra szerint zajlanak a felvételi interjúztatások, de ami
igazán univerzálissá vált, a munkahelyi szorongás. Ki ne ismerné
a némely híres cégóriásról – legfôképp az Amazonról – keringô
történeteket, amelyek szerint orwelli világban dolgoztatják robotmódra a halálosan kizsigerelt munkatársakat, és ez sajnos nem
költôi túlzás. Vagy a másik véglet: a Google vagy a Facebook mesebirodalma, ahol ki-ki kedve szerint fekve, sétálva, zenét hallgatva, tarkabarka dizájnbútorok között ötletelhet naphosszat – cserébe „csak” az életét és személyiségét kérik.
Gary Chapman, számos életvezetési tanácsadó szerzôje, ezúttal
a lelkünket mérgezô munkahelyeken való talpon maradáshoz ad
a kezünkbe kalauzt. Talán a konkrét tanácsoknál is izgalmasabb
a könyv élménybeszámolóiból feltárni: vajon miért uralja egyre
jobban az életünket a munkahelyünk, miért vagyunk napi 10-12
órában kiszolgáltatva egy lélekölô gépezetnek. Ahogy a könyv
egyik szereplôje fogalmaz: „Valósággal bekebelezett a munkahelyem”. Gary Chapman – és két szerzôtársa – rengeteg személyes
történettel illusztrálják a fejezeteket, s ezekbôl segítenek levonni
az általános következtetést, hogyan érdemes elkerülni bizonyos
csapdákat, legyôzni a konfliktushelyzeteket. A fejezeteket követô
Túlélési stratégiák, a Tanulságok vezetôk számára és a Vitaindító
kérdések konkrét gyakorlatokat tartalmaznak, vagy ami még inspirálóbb: ötleteket közös munkahelyi beszélgetésekhez.
Csak néhány a kilátástalanságban is reményt keltô tanácsok közül: „Az alkalmatlan fônökkel való együttmûködés nemcsak nehézségekkel, de lehetôségekkel is jár”; „elôfordul, hogy a felmondás megnyitja az utat a személyes fejlôdés elôtt”; „a stresszt
fokozhatja az, ahogyan az adott helyzetet látjuk”, „ha akaraterônk gyenge, a szokásokat kell segítségül hívnunk”.
De a váratlan leépítés, a diszfunkcionális munkatársak, az arrogáns fônök, a túl magas követelmények ellenében a kötet számos pozitív példát is hoz arra – például a Hogyan mentette meg
a Starbucks az életemet? címû
fejezet sikertörténetében –,
hogyan képes egy jó csapat jó
vezetôje személyes boldogságunkat is garantálni.
A fejezetek élén álló mottók
közül – Abraham Lincoltól Warren Buffeten át Henry Fordigidézzük most itt talán a leghíresebb szerzô, Jézus Krisztus szavait, amelyet minden munkahelyi fônök irodájában ki kellene függeszteni: „Aki közületek
vezetô akar lenni, legyen a
szolgátok”.
Laik Eszter

könyvrôl
Gary Chapman, Harold Myra, Paul White
MÉRGEZÔ MUNKAHELYEK
Hogyan óvjuk meg testi-lelki épségünket a negatív környezetben
Harmat Kiadó, 192 oldal, 3200 Ft
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Hahner Péter

33 szerelmi háromszög
a történelemben
Vajon miért érdekel bennünket, mit
ettek, ittak, hogyan öltözködtek,
kiket szerettek és kiket csaltak meg
azok, akiknek történelemformáló
tevékenységérôl már annyi mindent
tudunk? Túlzott kíváncsiság lenne
az oka, vagy egyszerû pletykaéhség? Nem valószínû. A történelem
hírességeinek szerelmi élete iránti érdeklôdés úgy is értelmezhetô, mint ôsi emberi igény a társadalmak élén álló vezetôk alaposabb megismerésére. Márpedig hétköznapi szerepekben közelebb
érezhetjük magunkhoz a nagyságokat, mint trónusaikon vagy
minisztereik között, hadseregeik élén vagy politikai döntéseik
meghozatala közepette.
Animus Kiadó, 3980 Ft

Pelle János

Auschwitz magyar
szemmel
A borítón a Sorsok Háza látható. Egy két éve felépült múzeumé és oktatási központé.
Sajnos 2014 óta üresen áll.
Ebben a tanulmánykötetben,
mely a magyar holokauszt
eddig kevéssé ismert vonatkozásaival foglalkozik, számos új forrást felhasználva,
három olyan tanulmány is
olvasható, amely a tervezett
múzeum kiállításának alapjául szolgálhatna.
Író-történész szerzôje új szempontból közelíti meg a vészkorszakhoz
vezetô utat.
K.u.K. Kiadó, 324 oldal, 3400 Ft

Kis Ádám

Szöveg a számítógépen
Aki ma könyv írására szánja el magát,
bizonyára a Word szövegszerkesztôt
nyitja meg a számítógépén. A szerkesztôségek is Word-formátumban
kérik a szerzôktôl az anyagokat. A
kiadói gyakorlatban kiderült, hogy a
Word-dokumentumok kis fáradsággal publikálható könyvvé alakíthatók. Bár a Word tipográfiai
képességei nem érik el a profi szedôprogramokét, kielégítô minôségû
könyvek készíthetôk benne. A szerzôk így már a szöveg
írása közben megadhatják könyvük végleges formáját. Könyvünk
igyekszik megmutatni, hogyan lehet ilyen könyvet készíteni, egyszersmint önmaga szolgál a benne foglaltak példájául.
SZAK Kiadó, 152 oldal 3000 Ft
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Amit a vallásokról tudni kell

Alfred Price

Légi háború a Reich
felett
A könyv nem csupán egyedülállóan gazdag képanyaga miatt párját ritkító vállalkozás, hanem mert
stratégiai, emberi és haditechnikai oldalról egyaránt részleteiben
is hitelesen ábrázolja a Németország ege felett 1939 és 1945 között zajló légi háború nagy drámáját. Újszerû benne, hogy a szerzô az eseményeket az összes küzdô
fél szempontjából szemléli, méghozzá személyes beszámolókra is támaszkodva, ugyanis számos interjút volt módja készíteni a harcoló
felek repülô és légvédelmi tüzér katonáival a tábornokoktól az ôrmesterekig. Alfred Price a brit légierô tisztjeként remek érzékkel világítja meg az alkalmazott haditechnikai eszközök, a stratégia és a
taktika egymásra hatását, valamint az emberi tényezô szerepét. A
könyv bemutatja az egész háború alatt zajló hadászati bombázó offenzíva történetét a brit RAF kezdeti tétova, a célt sokszor elvétô
próbálkozásaitól az elsô 1000 gépes támadásokon át a kombinált
brit-amerikai éjjel-nappali bombázás idôszakáig.
A dráma végkifejleteként a háború végén már nem jutott elegendô német vadászgép a nyugati invázióelhárítására, sem keleten a
Vörös Hadsereg feltartóztatására.
A nagyszerû képeket tartalmazó könyv remek olvasmány a szélesebb olvasóközönség és a témával hivatásszerûen foglalkozók számára egyaránt, továbbá kincs a modellezôknek is!
Akadémiai Kiadó

Tony Lane

A keresztyén
gondolkodás rövid
története
Teológusok és eszméik az
apostoli atyáktól napjainkig

„Történelmi ismeretek híján az
ember olyan, mint akinek kihagy
az emlékezete. Társadalmunk
számos mai elgondolását csak
akkor érthetjük meg, ha látjuk
keletkezésük folyamatát. A történelem révén jobban megérthetjük magunkat, sôt azokat is, akikkel netán nem értünk egyet.
A múlt tanulmányozása segít elkerülni a jelen csapdáit. Minden
kornak megvannak a maga vakfoltjai és vesszôparipái, és ez alól
mi sem vagyunk kivételek. Nem kell túl nagy alázat ahhoz, hogy
belássuk tulajdon igazságfelfogásunk tökéletlenségeit és azt,
hogy van mit tanulnunk a másképpen gondolkodóktól.” – írja a
szerzô könyve Bevezetésében.
Ebben az ismeretterjesztô szándékkal megírt, ökumenikusszemléletû (a különbözô felekezeti nézeteken, vitákon felülemelkedô),
több hagyományt is magában foglaló mûvében végigkalauzolja olvasóit a keresztyén gondolkodás történetén a kezdetektôl napjainkig. Bemutatja az európai kultúra arculatát alapvetôen meghatározó
teológusokat, dokumentumokat és hitvallásokat, majd kitekintést
ad a kortárs keresztyén eszmékre és áramlatokra világszerte.
Harmat Kiadó – Kálvin Kiadó, 2., javított kiadás, 277 oldal, 2900 Ft

Az igényes nyelvészeti kiadványairól és pompás kifestôkönyveirôl nevezetes Tinta Könyvkiadó vallási kisszótárt jelentetett meg Erdôs Attila és Kiss
Gábor szerkesztésében, „Az ékesszólás kiskönyvtára” sorozat 42. darabjaként. A szótár 2800, valamely világvalláshoz kapcsolódó szó, szókapcsolat, fogalom, név magyarázatát, ismertetését nyújtja. A legtöbb szócikket a kereszténység és a zsidó vallás körébôl tartalmazza, de ismerteti
az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus és a sintoizmus fôbb fogalmait is.
Különösen részletesek és jól kidolgozottak a katolikus vallás szócikkei.
A szótár röviden bemutatja a vallásokhoz köthetô nevesebb személyeket, a legfontosabb szakrális ünnepeket, a szent könyveket, a szent helyeket, a vallásokhoz köthetô szimbólumokat és jeleket, az egyházi ruhákat, a szerzetesrendeket. A szótárból kiderül, hogy bizonyos, hétköznapi
nyelven is értelmes kifejezéseknek külön jelentése van bizonyos vallásokban. A kereszténység alapfogalmai között is találunk erre példát. „Isten
Báránya” nem más, mint „Jézus, aki az ószövetségi áldozatok mintájára
önmagát áldozta fel a kereszten az emberiségért”. Ám a „juh” átvitt értelemben „a lelkipásztor gondozására bízott hívô”, a „nyáj” pedig keresztény szóhasználatban „a hívek közössége Krisztus pásztorsága alatt”.
Az „oltárra emel” kifejezés értelme a kereszténységben „szentté avat”, s
megtaláljuk a magyarázatot is: „A kifejezés abból a szokásból származik,
hogy a szent maradványait exhumálják és egy oltáron helyezik el”.
Külön érdekesek egyes fogalmak katolikus és protestáns kifejezései,
már mindjárt a „keresztény” és „keresztyén” változatok. A templomi
szolgálattevô a katolikusoknál „sekrestyés”, a protestánsoknál „egyházfi”. (Utóbbi kifejezés pongyola használatban „egyházi személy” jelentésben is elôfordul.)
A szótár alapvetô segítség mindazoknak, akik érdeklôdéssel fordulnak az egyházak, a vallásos élet
felé, ismerkedve tanításaikkal. Hozzájárulhat különbözô mûvészeti ágak mûalkotásainak mélyebb
befogadásához, irodalmi és történelmi olvasmányok jobb megértéséhez is.
Galambos Kristóf

könyvrôl
Erdôs Attila–Kiss Gábor: VALLÁSI SZAVAK KISSZÓTÁRA
Tinta Könyvkiadó, 206 oldal, 1990 Ft

Olvassatok velünk fiúk/lányok!
A Napraforgó Könyvkiadó Olvassatok velünk, fiúk!
illetve Olvassatok velünk, lányok! címmel megjelent
kötetei azzal a szándékkal készültek, hogy közelebb
hozzák a gyerekekhez a nagy, klasszikus történeteket. A lányoknak összeállított könyvben a hangsúly az érzelmeken van. A kötetben a klasszikusok, mint az Alice Csodaországban, Heidi, Jane
Eyre és a Rómeó és Júlia mellett megtalálható A
kapitány lánya és Az élet játéka (Pollyanna)
csodálatos története is. A fiúknak szánt kötetben
is hét klasszikust találunk. Ezekben a történetekben az érzelmek helyett a kalandok jellemformáló erejére tevôdik át a hangsúly. A gyerekek
A rejtelmes sziget, A kincses sziget, A három
testôr, Moby Dick, Robin Hood és Tom Sawyer kalandjai mellett a
Nyolcvan nap alatt a Föld körül izgalmas történetét is olvashatják.
Napraforgó Könyvkiadó, 4990 Ft, 475 oldal
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Ungvári Tamás:

A ZUCKERBERGGALAXIS
Az én Facebookom
Gutenberg könyvgalaxisa
után a 21. század a megváltozott kommunikációs, mûvelôdési és olvasási szokásokkal köszöntött ránk. Új
„próféták” születtek, akik
gyökeresen formálták át
addigi világunkat. Ilyen
Mark Zuckerberg, akinek
Facebook-világa mindenkit megérintett.
Ungvári ismét tanúságát
adja annak, hogy egyszerre tiszteli a mûveltség hagyományát és kíváncsian fürkészi az
újdonságot. Facebook-bejegyzései a kritikai elemzés könnyûlovasságát képviselik. Mindenre gyorsan reagál. Fegyverei között
kiemelt szerepet kap az irónia és a derû.
A kötet Ungvári Tamás legizgalmasabb Facebook-bejegyzéseinek gyûjteménye, melybôl korunkat rekonstruálhatjuk. E megmentett jegyzetekbôl egy vidám kommentátor megbocsátó arca
néz vissza ránk.
Scolar Kiadó, 256 oldal, 3750 Ft

Lányok Bibliája – Fiúk Bibliája
Ez rózsaszín? – vizsgálgatta reggelente a kis Veronika a ruhadarabjait. A halványlila még esetleg szóba jöhetett, vagy a királylányos. A fiúknál talán kevesebb a kívánság, de a szupermanes pulóver bizonyára legyôzi a hercegnôset.
Hollywood már réges-rég más filmeket
készít a kislányok és a kisfiúk számára, és
most végre a kiadók is rájöttek, hogy érdemes lehet másféle Bibliát tervezni a fiúknak
és a lányoknak.
A Harmat Kiadónál jelent meg egyszerre két
kötet – a Lányok Bibliája gyönyörû, részletgazdag illusztrációi sokunk kedvelt stílusát, a szecessziót idézik. A Fiúk Bibliája kékes árnyalatú,
ötletgazdag képei dinamikusabbak, a témától
függôen komolyak vagy humorosak, a tipográfiája puritán. A lányok könyvét díszítô, meleg
tónusú, részletgazdag képek alapszíne a rózsaszín és a sárga – a gondosan kanyarított betûk
illeszkednek a rajzok kidolgozottságába.
A történetválasztás is eltérô: a lányos Biblia nagyobb hangsúlyt ad a
családokról és nôkrôl szóló szentírási részeknek. A fiúk Bibliája nagy
hitû, hôs férfiak tetteirôl tudósít. Mindkét kötetben újdonság, hogy a
történeteket rövid kortörténeti adalékok, kérdések, imák egészítik ki.
A nagycsoportos óvodásoknak és kisiskolásoknak készült kétféle
gyermekbiblia kiadása jó ötlet volt, hiszen személyesebbé teszi a kis
olvasók számára Isten üzenetét.
Naszádi Kriszta, a könyv felelôs szerkesztôje
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Furcsa mesék
felnôtteknek
Volt egyszer egy asszony, annak
egy kislánya, úgy hívták, Cseppség,
s egy fél babhüvelyben élt… Volt
egyszer egy asszony, a férje elment
a háborúba, lelôtték, eltemették,
de egy szép napon hazatért… Volt
egyszer egy ember, meghalt a felesége, aztán találkozott egy macskával a hóviharban, s hazavitte…
Így és ehhez hasonlóan kezdôdnek azok a rövid elbeszélések,
amelyek az orosz irodalom egyik
élô klasszikusa, Ljudmila Petrusevszkaja könyvében, a Rémtörténetekben olvashatók. Az írónônek elôször jelent meg novelláskötete hazánkban, tele kísértettörténetekkel, groteszk mesékkel, különös kalandokkal és szomorkás sztorikkal. Olvashatunk benne gótikus hangulatú
novellát egy szerzetesrôl, japános misztikus elbeszélést az állattá változó halottról, népmesés fantasztikus történetet s disztópikus sci-fit. Illetve: mindennek a színét és fonákját, megidézését és paródiáját. Akad háborús történet, megismerhetünk egy botcsinálta sztarecet, olvashatunk
öngyilkosokról, ôrültekrôl és kétségbeesettekrôl: a redukált nyelvû szövegekben azonban a realitás egybefonódik a fantasztikummal, a szovjet és posztszovjet mindennapok leírása pedig a sajátos abszurddal.
Bárdos Dóra
Ljudmila Petrusevszkaja: RÉMTÖRTÉNETEK
Typotex Kiadó, 228 oldal, 2800 Ft

A FEKETE SAS KIADÓ KARÁCSONYI KÖNYVEI



FARKAS MÁRTA
CSAK EGY ÉLET
Hétköznapi
regény-krónika
az elsô
világháborútól
1956-ig

PETÔCZ ANDRÁS
AYSA
Harminc nappal
a háború után
A trilógia
– önállóan is olvasható –
harmadik kötete
(Idegenek, Másnap)



SURÁNYI j ANDRÁS
ISTENEK ALKONYA
Képes séta az épületdíszek
mitológiájában


GELLÉRTHEGY
A Budapesti
Kultúrtörténeti Séták
(Andrássy út, A régi
pesti városfal mentén)
új kötete

LIPOVSZKY GYÖRGY – PETRÔCZI ÉVA
A TERMÉSZET KÉPEI
– A TERMÉSZET VERSEI
A természet ihletésében született képek
és versek találkozása



HEGEDÔS GYÖRGYI
TEGNAPI TITÁNOK
Személyes hangvételû,
humoros önéletrajzi,
színháztörténeti
visszaemlékezés



BABOS ESZTER – PETRÔCZI ÉVA
SÜNMAMA ALTATÓDALA
Verses mesére született bábjáték
– lapozókönyv a legkisebbeknek

Fekete Sas Kiadó, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 53. Telefon: 3328931 feketesas@feketesas.hu www.feketesas.hu

Két újdonság a

25 éves

K. u. K. Kiadótól
Michel Friedman
KADDIS, PIRKADATKOR
2800 Ft

Megrendítô regény egy, a soá elôl
menekült család sorsáról. Sarah és Ariel
nem szabadulhat szörnyû múltjától. A fiuk,
Julien a szülei halála után, egy éjszakán
át a fia ágyánál virrasztva meséli el szülei
történetét. Beszámolójából kaddis, halotti
ima lesz, amivel megpróbálja megtörni
családja hallgatását és meg akarja
szabadítani a túlélôket rémálmaiktól.

Hans Habe
TARNOVSZKA GRÓFNÔ
4200 Ft

A történet egy orosz birtokon kezdôdött és a
velencei nôi börtönben végzôdött, állomásai
Európa nagyvárosai és legelôkelôbb fürdôhelyei,
szanatóriumai, bordélyai és bíróságai voltak.
A megtörtént bûnper velencei tárgyalása lázba
hozta a világsajtót. A vörös hajú szépség egyike
volt kora legelvetemültebb vampjainak.
Vôlegényét, Kamarovszkij grófot egy Naumov
nevû orosz diákkal agyonlövette, de elôbb rávette,
hogy végrendeletében rátestálja a vagyonát.
K. u. K. Kiadó

1138 Népfürdô u. 15/E

www.kukkiado.hu
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Észak sem hagyja hidegen
Beszélgetés Kun Árpáddal, akinek
Norvégiában van az otthona
Megint hazavárunk címmel
új regénye jelent meg a Norvégiában fôállásban házi segítôként dolgozó szerzônek.
A történet szerint 2006 októberében egy négytagú család
egy rozoga Suzukin elhagyja
Magyarországot, hogy otthont találjon a „boldog északon”. Pont úgy tesznek,
ahogy az író és családja tíz
esztendôvel ezelôtt. Ráadásul a fôhôst szintén Kun Árpádnak hívják.
– Az Esôkönyv címû 1995-ös novellakötetét egy interjúban jellegzetes ifjúkori alkotásnak nevezte,
a Boldog Észak címû elôzô regényt olyannak, ami az érett férfikor jellemzôit viseli magán. Hogyan helyezi el eddigi életmûvében ezt a mostani könyvet?
– Ezzel a megjegyzéssel a két
mû közötti különbséget akartam
leírni. Azt, hogy az Esôkönyv elsôsorban költôi alkotás, amelybôl történetek bontakoznak ki,
míg a Boldog Észak klasszikus
értelemben vett regény, amely
költôi nyelven mond el egy nagyobb, összefüggô történetet. A
Megint hazavárunk szintén regény, amelynek van egy központi cselekménye: egy négytagú család utazása, kiköltözése,
aminek elbeszélésébe bevillannak az elôzmények: eleinte a kiköltözést közvetlenül megelôzô
dolgok, majd a fôhôs felnôtté
válása. Ez utóbbival egy jelenlegi
család mellé akartam kopírozni
egy hajdanvoltat. Azt hiszem,
mindnyájan így mûködünk: miközben neveljük a gyerekeinket,
magunkat is neveljük, sôt képletesen még a szüleinket is, azokat, akik minket felneveltek.
– A magyar irodalmon belül hová
sorolja a mûvet és önmagát?
Legutóbbi nagyepikai mûvérôl
sokan elmondták, hogy nagyon

különbözik a hazai regényektôl.
Annyira hatott önre a norvég
mentalitás ott tartózkodása tíz
éve alatt, hogy fölülírta az itthoni
irodalmi hagyományokat és a
kortárs vonulatot? Vagy eleve
ennyire egyedi látásmódú?
– A könyvem önéletrajzi ihletésû, vallomásos jellegû. Egyfelôl
más, mint a Boldog Észak, és ezzel talán kihívás lesz azoknak az
olvasóknak, akik önkéntelenül is
annak folytatását várják. De remélem, az elsô meghökkenés
után ezt az újat is szívesen fogadják majd, mert ugyanakkor a
szemléletében nagyon is hasonlít a Boldog Észak világlátásához.
A kortárs magyar irodalomból
így kapásból csak Esterházy folyamatos önéletrajziságát tudnám említeni, bár az övé sokkal
áttételesebb, míg a Megint hazavárunké szókimondóbb, direktebb. És ennyiben tényleg
jobban kapcsolódik például a
norvégokhoz, ahol Karl Ove
Knausgård több kötetes önéletrajza volt az utóbbi évek legnagyobb irodalmi sikere. De az önéletrajzi könyveket a norvégiai
életünk elôtt is mindig szerettem, Rousseau Vallomásait, Gorkij önéletrajz-trilógiáját, Casanova Emlékiratait és Marcell
Proustnak Az eltûnt idô nyomában címû, besorolhatatlan
monstrumkönyvét.
– Még itthon versekkel kezdte a
pályáját. Mi vonzót talált a prózában, ami sokkal munkaigényesebb mûfaj, mint a vers? Önnek
pedig, ha jól tudom, csak hajnalonként van ideje írni?
– Azt, hogy a prózába az élet
többféle aspektusa, szélesebb
skálája belefér, sôt a regénybe
még ennél is több, mivel abban
részletesen ki lehet bontani a
történeteket, az emberi jellemeket, és mögéjük lehet festeni
egy tájat, sôt még a múló idô di-

menzióját is érzékeltetni lehet.
Nem olyan atomvillanásszerû,
mint egy nagy vers, mégis egészen más fénybe helyezheti hétköznapi életünket. Sokkal több
munkával jár, sokkal több kitartást igényel persze, mint a vers.
Gondolom, mindenkinek, aki
nem tud ebbôl megélni, ki kell
szakítania a regényírásra való
idôt a hétköznapjaiból. Ami nálunk sem egyszerû feladat négy
kisgyerek és a teljes állás mellett,
de a feleségem támogat, ahogy
én is igyekszem ôt, amikor az ô
terveirôl van szó.
– A Boldog Észak két hôse, Aimé
és Gréte létezô személyek. Hogyan fogadták a könyvet, amikor
norvég fordításban már el tudták
olvasni, hogy mit írt róluk? A
könyv elôször itthon jelent meg,
és ôk nem tudnak magyarul.
– A regény epilógusa szerint élô
személyek. Ez azonban csak egy
fikciós játék volt, amit késôbb egy
darabig én is támogattam a nyilatkozataimmal, hogy utóbb aztán leleplezzem az igazságot. Az
a csalfa szándék vezetett, hogy
érzékeltessem, mennyire áttûnô
fikció és valóság között a határ.
Aminek nagy jelentôsége van ebben a mostani regényben is, ahol
a fikció arra
épül, hogy az
életemrôl írok.
De ez megint
csak látszat. Az
a Kun Árpád,
aki ott szerepel,
nem valóságos.
– Magyarországon született,
dolgozott már
Erdélyben, Franciaországban és
most Norvégiában. Igazam van, ha azt olvasom
ki – azt is kiolvasom – a mûveibôl, hogy mintha sehol sem lenne
otthon?

– Sehol és mindenhol. Sok helyen tudom otthon érezni magam, de ugyanazokon a helyeken idegennek is idônként. A
honvágyat mindenesetre nem ismerem, de tudok vágyakozni rá,
hogy azokra a helyekre, ahol valami megfogott, újra visszamenjek. Azt viszont, hogy hol a szûkebben értett otthonom, nagyon is tudom: itt, ebben a
fjord-parti norvég faluban az a
ház, ahol a családommal lakunk.
– Északi embernek tartja magát,
azért vágyott oda? Vagy, ha a feleségének norvég helyett spanyolszakos végzettsége lett volna, akkor délre is szívesen elindul?
– Igen, ha a feleségemnek spanyol diplomája volna, akkor
ma talán Granadában élnénk,
és a Szomorú Dél címû könyvet
írtam volna meg. A latin világ
mindig jobban vonzott, mint a
germán, de ez utóbbi sem
hagy „hidegen”.
– Következô könyvében is valós
alapanyagból kíván dolgozni?
– Az alapanyagok
mindenképpen valósak lesznek, de azt hiszem, sokkal több lesz
benne a fikció. Vágynék rá, hogy szabadabban csapongjon
újra a képzeletem.
De még meglátjuk.
mátraházi
Fotó: Szilágyi Lenke

könyvrôl
Kun Árpád
MEGINT HAZAVÁRUNK
Magvetô Kiadó, 420 oldal, 3990 Ft

|www.könyvhét.hu|31|

SZERETHETÔ KÖNYVSOROZAT KISGYERMEKEKNEK

kedves , humoros ,
emberi mesék ,

www.mokuskonyvek.hu

anya, apa hangjára tervezve

Segítség! Életre kelt az ôskor.
Mókás történet kezdô
olvasóknak.

Kicsi Csacsi gyönyörûséges
szülinapi ajándékot választ
Jakinak. És ez okoz némi gondot…

A bátor kis manók
szembeszállnak a Pókkirállyal…

Csibi egy szuper alvópajti,
tûzoltócsizmát húz, hogy segítsen
barátján, Balin!

Kicsi Csacsi csak álmélkodik
a rosszcsont Kecál madár
bátorságán. De nem mind bátor,
aki merész!

A kis hercegnô útra kel, hogy
visszakapja a családját…

Csibi egy szuper alvópajti, orvosi
köpenyt húz, hogy a bajba jutott
állatokon segítsen!

Még egy királylány is nehezen
megy férjhez, ha bôröndben
hordja a haját…

A cicák vissza akarják szerezni
az eltûnt karácsonyi díszeket…

Kapható: Alexandra, Könyvtárellátó, Libri, Líra Könyv, Pagony,
Tóthágas Plusz könyvesboltjaiban és online könyváruházaiban
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Nincs és nem volt takargatni valóm
Beszélgetés Lukács Gyöngyivel
Énekes álarc nélkül címmel jelent
meg Lukács Gyöngyi önéletrajzi
könyve. A ma is aktív magyar énekesek közül a legismertebb a világon: Tokiótól a milánói Scalán, a
londoni Covent Gardenen át a New
York-i Metropolitanig, a Los Angeles-i, San Franciscó-i operáig minden nagy házban fellépett hatalmas sikert aratva, miközben itthon,
az Operaházban is folyamatosan jelen volt. Különleges drámai szoprán, de színészi játéka miatt is
visszavárják a nagy operaházak. A
Kossuth-díjas Érdemes Mûvész az
Operaház örökös tagja.
– Úgy érzem, könyve számvetés. Azt hallottam, hogy könnyû volt önnek álarc nélküli önéletrajzot írnia, mivel pályáját soha semmilyen botrány nem kísérte.
– Ez a lehetôség mindenki elôtt nyitva áll.
– Mit tart életében a legfontosabb, a jövôjét meghatározó eseménynek?
– Több is volt. Például az, hogy ösztöndíjjal a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban tanulhattam. Vagy: húsz
évesen az Erkel Színházban fôszerepet
énekeltem. Ilyen rajtam kívül a magyar
opera történetében nem fordult elô. És
22 évesen premierem volt az Operaházban. Hogy így alakult, édesanyámnak köszönhetem. Ô már kiskoromban felismerte zenei adottságomat. Nagy álma volt,
hogy zongoramûvész legyek. De aztán
nemcsak ô, hanem a tanáraim is felfedezték, hogy rendkívüli hangi adottságaim
vannak. Amikor otthon bejelentettem,
hogy az énekesi pályát választom, az
egész család felzúdult, mondván, az komolytalan pálya. Egyedül édesanyám állt
mellém, bíztatott, támogatott. Sajnos, a
döntô pillanatokban már nem lehetett velem, mert 16 éves koromban váratlanul
meghalt. Onnan kezdve csak magamra,
rendkívüli kitartásomra, eltökéltségemre
számíthattam.
– Fiatalon hozott döntései között volt olyan,
amit késôbb megbánt?
– Azon kevesek közé tartozom, aki soha
semmit nem bánt meg. Azt viszont beismerem, hogy talán nem szerettem eléggé magamat, és körültekintés nélkül mentem férjhez. De magányos voltam, szerettem volna
valakihez tartozni, s bár intett kedves

moszkvai ének-tanárnôm, nem hallgattam
rá, hozzámentem egy örmény fiatalemberhez. Született két gyönyörû lányunk, de az
életünk, az eltérô magatartásbeli kultúránk
miatt, nem volt boldog.
– És mi volt az a döntés, amelynek visszatekintve is örül?
– Én mindig készültem. Ehhez zongorista
sem kellett, magamat kísérve a legnehezebb áriákat rendszeresen gyakoroltam.
Amikor jött a felkérés próbaéneklésre,
nem haboztam. Volt úgy, hogy 11-kor
csöngött a telefon, és háromkor már repülôn ültem. A meghívók elôtt elénekeltem
olyan áriákat, amelyeket korábban nyilvánosan, vagyis elôadáson soha. Nem volt
lámpalázam. Nem remegett a lábam és a
hangom. Tudtam: nincs más választásom,
mint sikeres lenni.
– Visszatekintve van olyan, amit másként
csinálna?
– Énekesi pályámmal tökéletesen elégedett
vagyok. Mindent elértem, amit csak egy
énekes megálmodhat, elképzelhet. Dicsôséget, elismerést, pénzt. Egészen fiatalon világkarriert futottam be zárkózott természetem ellenére. Soha nem törleszkedtem,
nem ajánlgattam magamat. Ért emiatt kezdetben hátrány, de magammal békén éltem. Ha nyitottabb vagyok, barátkozóbb,

esetleg minden könnyebben ment volna. Moszkvai tanárnôm azt tanácsolta:
mindig mindenkit le kell énekelni. Annak, aki egyenes úton jár, nincs más választása, ha eredményes akar lenni.
– Azt írja könyvében, hogy minden énekes a saját hangjának rabja.
– Minden énekesben ott él a félelem,
hogy elmegy a hangja. Ez jó néhánnyal
a legnagyobbak közül is megtörtént. Az
ember minél nagyobb házban énekel,
annál jobban retteg a betegségtôl, a
„ráénekléstôl”, ami visszavetheti. De túl
ezen: az énekesnek tisztában kell lennie
a hangjával. Csak olyasmit szabad vállalnia, amire képessége alkalmassá teszi.
Ha megerôlteti a hangszálait, egyszer
csak meggyengül, átváltozik, eltûnik
vagy „megmozdul” a hangja. Egy kis
hangú énekes nem énekelhet drámai
szoprán szerepeket, csak ha önmaga ellensége. A személyes ambíciók, a téves
szereposztás viszont belesodorhatja
ilyen döntésbe. Fontos, hogy az énekes
észnél legyen, reálisan mérje fel a lehetôségeit, mert az elment hangot nem lehet
gyógyítani, az örökre elvész.
– Minden énekesnônek van szerepálma. A
fáma szerint ennek beteljesüléséhez a szereposztó dívány is kell.
– Volt úgy, hogy megzsaroltak ilyesmivel,
de én egész életemben csak a hangommal,
a tudásommal akartam érvényesülni. Hála
istennek ez sikerült. De nem is voltam ilyen
habitusú, lelkileg összetörtem volna, ha
ilyen eszközhöz kell folyamodnom. Én a
hangomra, a felkészültségemre hagyatkoztam, s a siker soha nem maradt el.
– Álarc nélkül mutatkozik meg könyvében.
Nem veszik ezt esetleg lelkükre a kollégái?
– Életem minden zugába bepillantást engedtem. Megtehettem, mert nincs és nem volt
takargatnivalóm. A kollégáim pedig tudják:
mindig egyenes voltam, nyíltan megmondtam, ha valamivel gondom akadt, nem sunyítottam. Megszokták, hogy én ilyen vagyok,
így érzem magamat teljesnek.
A. Gy.

könyvrôl
Lukács Gyöngyi
ÉNEKES ÁLARC NÉLKÜL
Attisz Kiadó, 240 oldal, 3580 Ft
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Várakozás, közeledés
Advent Pilinszkyvel
Akaratlanul meglassítottuk lépteinket; valójában siettünk volna. Izgatottan és szorongva igyekeztünk Pilinszky Jánoshoz. Én
legalábbis. Tóth Attila, a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat, a Hungaroton irodalmi
kérdésekben illetékes vezetô szakembere
ismerte korábbról a költôt, s mint széles látókörû, szerkesztési munkák sokaságán
edzett irodalmár nyugodtabbnak tûnt, de láttam:
ô is feszült. A szándékról
beszélgettünk: készüljön
lemez Pilinszky verseibôl,
saját tolmácsolásában.
Meglepetésemre rám, a
kezdô, harmincon inneni
egyetemi oktatóra, tudományos segédmunkatársra bízták az összeállítást.
S most Pilinszkyhez tartunk, elnyerni jóváhagyását, meghallgatni észrevételeit. 1977-ben
vagy 1978-ban? Szinte mindegy.
A lakás, amelynek általa lakott szobájában
vendéglátónk hellyel kínált, egyetlen fényforrás félsötétjében árnyékolta esti otthonosságát, egyben átmenetiségét. Aki itt él,
többször költözködött a családi megbeszélések nyomán. Érzôdött a falakon túli közösség: szomszédosan mások is lélegeznek. Segítenek a mindennapi
szükségletek, a viszonylagos
alkotói nyugalom megteremtésében. Pilinszky cigarettázott, cigarettázott, néha bort
kortyolt. Végtelen udvariassága ellenére csupán arra figyelt, hogy kiválasztott és ki
nem választott verseit órákon
át felolvassa. Nagy élmény
volt. Beigazolódott, amit fiatal barátjától, Kocsis Zoltántól
hallottunk: „Ha János verset
olvas, tíz centit elemelkedik vele a padlótól
a karosszék”. A – jelképesen és a hatást illetôen – „lebegô” költô örömmel, két-három változtatással jóváhagyta a lemez-elképzelést. (Az SLPX 13838 – Pilinszky János
verseit mondja mégis eléggé átalakult,
Maár Gyula tanácsaira, az Amiként kezdtemtôl a Szabadulásig vonultatva fel a verseket.)
Pilinszky János 1921. november 27-én született. Kilencvenöt esztendeje. Nem kerek évforduló, mégis megállít. Int, hogy öt év múlva:
centenárium, várhatóan „Pilinszky-emlékév”.
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Idén november 27-re esik
advent elsô vasárnapja.
Fotó: Wikimédia Commons
Pilinszkyt, a törekvése,
reménye szerint katolikus
tály azért volt igazán hálás, hogy becsemköltôt (aki elsôsorban „az univerzum polpészte Weöres Sándor akkor Antik ekloga
gáraként” határozta meg magát) természetesen erôsen foglalkoztatta az adventi
címet viselô nevezetes költeményét.)
várakozás-idôszak és a karácsonyi misztéA Pilinszky-filológia ismét pezseg. 2009
rium. Négysorosa, a 1970. deóta emlékezô könyvet tett közzé két családtag, Kovács Erika és Kovács Péter. Elemcember 22. ugyan más tárggyal
zéskötet jelent meg a csúcsvers Apokrifról,
rendelôdik a csak dátumjelölô
cím alá. Ez a vers kézirat-kópiaszakmunka például Sebôk Melinda és Maként az említett lemez borítóján
czák Ibolya jóvoltából (a halálmotívumról,
is olvasható. Esszéi, cikkei, leveilletve a színmûvekrôl). S mily sokan olvaslei több utalást tartalmaznak e
sák mostanában – sokaknak bizonyára ez
hetekre, napokra. Esetenként
lesz a karácsonyi ajándékkönyv – Bérczes
arra is következtethetünk, mikor
László Törôcsik Mari címû interjúkötetét,
hol, kikkel töltötte a szentestét.
melyben sûrûn felbukkan Pilinszky, a barát,
(Ha a Wikipedián pár másodpera színmûvésznô gyermekének keresztapja.
cig keresünk, máris egy
Zsenije, félelmei, szokákarácsonyi fényképre pilsai, humora, idônkénti
lanthatunk: 1937, a tizenhat éves
vesszôfutása. Ahogy Vefiú komolyan áll övéi körében a fellemben pihenve, pár
díszített fenyô mellett.)
háznyira Törôcsikéktôl
Nyomtatásban hozzáférhetô életzenét hallgatott! Nem
mûve szerint nem mutatkozik kékedvenc klasszikusait:
peslapok sokaságát útnak indító kamodernebbet. Nyitott
rácsonyi levelezônek. 1975. decemablaknál, az utca felé kiber 22-én Kocsis Zoltánnak és szülehangosítva. A falu lakoinek kívánt boldog ünnepeket, hogy
sai nemhogy szétszaladtudathassa: „Köszönöm
tak volna: reklamáltak,
meghívásodat. 28-án
ha az örökösen feltett
1/2 8-ra ott leszek a Zeneakalemez hosszabb idôre elhallgatott. (Magam
démián” (az Új Zenei Stúdió
is láttam Velemben a költôt, amikor Reméhangversenyén). 1977. denyi József Tamás barátommal arrafelé túcember 21-én unokaöccséráztunk. A helybeli presszó kertjében ült.
nek, Kovács Áronéknak
Elôtte sem kávés, sem konyakos pohár.
üzent, családi „törzshelyrôl”:
Füstkarikákat eregetve, felszegett fejjel az
„Már innen, Székesfehérváreget fürkészte. Nem mertünk odalépni
ról írok. Utoljára hét évvel ezhozzá. Aligha emlékezett volna a minapi
elôtt Juttával voltam itt ebhanglemezszerkesztés estéjére.)
ben az idôben… Nagyon fé1967-ben Advent… kezdettel kisesszét
lek 78-tól: túlzsúfoltan közeírt az elsô vasárnapról, „a lélek hajnaláledik”. Futó emlékezés, szûkról”. Pár hét múlva a Karácsoszavú öröm, köszönô meditányi gondolatok ban ezt:
ció, körvonalazatlan aggoda„Egész létünk a szeretet istelom Pilinszky adventje, karáni »túlkapásainak« drámája.
csonya, ha az „évnapba”, az
[…] Így – a teremtô lemondás
újévbe is belepillant. (Kovács
jegyében – a karácsony egyÁron egy évig osztály-, sôt egy
szerre az egész teremtés elfoideig padtársam volt a Piarista
gadásának és szeretetben vaGimnáziumban, ahová egykor
ló fölülmúlásának ünnepe”.
nagybátyja is járt. Áron néha
Tudunk-e csillagszórót gyújhozott megmutatni Pilinszkytani ebben a jelben…?
verskéziratot. A kamasz oszTarján Tamás

A

Nap Kiadó karácsonyi ajánlata
Dávid Gyula:
1956 ERDÉLYBEN
ÉS AMI UTÁNA KÖVETKEZETT
Magyar esszék sorozat, 288 oldal, 3500 Ft
A Magyar Autonóm Tartományból az a jelentés
futott be, hogy Erdôszentgyörgyön a hôerômû
udvarán valaki ledöntötte Sztálin szobrát; Hajdu
Zoltán író jelentette, hogy mellette az autóbuszban
valaki azt mondta: „inkább haljunk meg fegyverrel
a kézben, mint éhen”. Egy pécskai asszony pedig
azt kérdezte, mikor kezdik már el nálunk is azt,
ami Magyarországon van – olvasható az erdélyi
’56-ról a szamosújvári börtönt és a Duna-deltát is
megjárt kolozsvári irodalomtörténész szerzô
könyvében.
A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatta.

Pusztay János: NYELV? POLITIKA?
Esszék a nyelvi kulturális sokszínûség
érdekében
Magyar esszék sorozat, 144 oldal, 3150 Ft
Az optimista várakozás szerint századunk végére
eltûnik a ma még használt nyelvek fele, a pesszimisták szerint 80-90 százalékuk.
A Prima Primissima díjas Szerzô, végsô fenyegetettségben élô közelebbi és távolabbi nyelvrokonaink
legelmélyültebb ismerôje és nemzetközi tekintélyû
védelmezôje, Pusztay János úgy gondolja: nekünk a
nyelvi sokszínûség tetszik; a nyelvi sokszínûség
érték, és mert pótolhatatlan: megfizethetetlen. A
nyelv személyiségünk része, amely a múlt feneketlen kútjának mélyébôl hozott emlékeket ôrzi. Az a
közösség, amelyik elveszíti, önmagát veszíti el.
Színes fotókkal. A könyv a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával készült.

OKTÓBER STÁCIÓK
Nagy Gáspár és 1956
Válogatott írások
Szerk.: Pécsi Györgyi.
Magyar esszék sorozat, 288 oldal, 3500 Ft
A gyûjtemény fele Nagy Gáspár közel száz
„ötvenhatos” versét, a másik fele 25 vegyes mûfajú
prózai írást tartalmaz kortársaktól. A szöveggyûjtemény Nagy Gáspár költészetének egy teljes
hosszmetszetében is érvényes, bonyolult, de mégis
tiszta témavilágát a versek környezetével együtt
ragadja meg, a kísérô dokumentumokból élményszerûen kirajzolódik a kor és korszak rendkívül
mozgalmas és izgalmas története.
A könyv megjelenését az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatta.

Monostori Imre:
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK
NÉMETH LÁSZLÓRÓL
Magyar esszék sorozat, 392 oldal, 3885 Ft
Monostori Imre a tatabányai megyei könyvtár igazgatójaként, az Új Forrás fôszerkesztôjeként, a
Németh László Társaság elnökeként Németh László
életmûvének kutatását helyezte egész kutatói élete
középpontjába. E kötetben Németh László munkásságának esszé, tanulmány, regény, dráma, kritika,
önéletírás, napló mûfajában született alkotásait tekinti
át és elemzi. Bemutatja a nagy író és gondolkodó
belsô vívódásait és környezetével folytatott harcait, önmagát nem kímélô küzdelmét a magyarság javáért…
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.

Szepesi Attila: 56 VERS
Korabeli fotókkal illusztrált
80 oldal, 1950 Ft
Furfangos diákok, akik az átöltözött és bujkáló ávósokat keresik. Kiégett tankok a járdaszélen.
Mendemondák, a városi folklór félálomi történetei.
Születô legendák: egy francia suhancé, a „proligólem” Falábú Jancsié, a Víg utcai lányoké, akik
kétes mesterségüket félrelökve fegyvert ragadnak.
Egy gyerekotthonnak álcázott ávósház titka. Pincék
és kazamaták. Az alkalmi börtönné átalakított
Józsefvárosi Plébániatemplom. Csikorgó lánctalpak, sortûz és vér. Történelmi napok nem fakuló
emlékei. – A Szerzô ezekkel a versekkel állít
emléket a 60. évfordulón.
A LÉTEZÉS HÁLÓI
Amerikai költôk versei
Kodolányi Gyula mûfordításában
Második, javított, bôvített kiadás
212 oldal, 3150 Ft
A létezés hálói 1990 elsô félévében jelent meg
elôször. A könyv megszerezhetetlen – és a
számadás éveinek árnyékában szembe kell
néznem azzal a ténnyel, hogy költôi munkásságom
egy jelentôs része hozzáférhetetlen és megismerhetetlen. Ezért döntöttem úgy, sok baráti bíztatásra is, hogy a könyvet újra kiadásra bocsátom,
azzal a mintegy negyedszáz új amerikai fordítással együtt, amelyeket 1990 óta készítettem.
(Részlet a 2016-ban Janus Pannonius mûfordítói
díjat kapott Prima Primissima díjas Szerzô
Elôszavából.)

TORNYAI JÁNOS
LEVELEZÉSE
1888–1936
Összeállította és sajtó alá
rendezte Kôszegfalvi
Ferenc 1–2. kötet
Kb. 450–450 oldal, színes
képekkel illusztrált, 6300 Ft
A nyolcvan éve elhunyt Tornyai
János festô az alföldi iskola
kiemelkedô jelentôségû mestere volt. Kôszegfalvi Ferenc hódmezôvásárhelyi nyugalmazott
helytörténész, közgyûjteményekbôl, periodikákból, magánszemélyektôl összegyûjtött 936 általa és hozzá írott
levelet.
Tornyai Jánost, a mûvet létrehozó embert képeinél, rajzainál közvetlenebbül jellemzik
különbözô írásmûvei, egyéniségét, habitusát pedig leginkább levelei tükrözik. Levelei
bepillantást engednek írójuk lelkébe, de bemutatják széles körû kapcsolatait is.
Vékony Gábor:
MAGYAR ÔSTÖRTÉNET –
MAGYAR HONFOGLALÁS
216 oldal. 3100 Ft
A 2002-ben és 2005-ben megjelent nagy sikerû
könyv változatlan, harmadik utánnyomása.
Vékony Gábor, az ELTE Régészeti Tanszékének a
tanára: történész, régész és nyelvész, 2004-ben
elhunyt. A kiváló tudóst eredeti szellemként tartja
számon ma is a szakma. Voltaképpeni szakterületén, a régészetben nemzetközileg elismert
kutató, aki a rokon területeken, a néprajzban,
mûvelôdéstörténetben, nyelvészetben is széles körû
ismeretekre tett szert. Ebben a kötetében különleges
és meghökkentôen új szempontok szerint vizsgálja
a magyar nép etnogenezisét.
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