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A boldog házasság titka:
szeretetnyelvünk megtalálása
Interjú Gary Chapmannel
Gary Chapman család- és párterapeuta,
elôadó és író. Legismertebb könyve – Az
5 szeretetnyelv – Egymásra hangolva –
több millió példányban jelent meg,
több mint 50 nyelvre lefordították,
számtalan házaspár életét változtatta
meg azáltal, hogy rátalált maga és társa
szeretetnyelvére, legyen az a szívesség,
az elismerô szavak, a minôségi idô, az
ajándékozás vagy a testi érintés. 2017.
március 27–31. között elôször látogat a
népszerû szerzô Magyarországra, hogy
megossza családterápiás tapasztalatait
magyar olvasóival. Ebbôl az alkalomból
kérdeztük ôt a szeretetnyelvekig vezetô
útról, terápiás munkája során szerzett
tapasztalatairól és természetesen a
hosszú, boldog házasság titkáról.
– Manapság ön az egyik legelismertebb
szaktekintély a házasságterápia területén.
Miért döntött úgy, hogy ezzel a témával kezd
foglalkozni?
– Amikor a gyülekezetemben szolgálatot
vállaltam, azt tapasztaltam, hogy a gyülekezeti tagok számára a legtöbb égetô kérdés
a házasságukkal és a családi életükkel kapcsolatos. Az egyetemi tanulmányaim alatt
tanultam tanácsadást, de sosem gondoltam
volna, hogy teljes állásban ezzel a témával
fogok foglalkozni. Ahogy telt-múlt az idô,
egyre több tanácsadás jellegû feladatom
lett. Ha jól meggondolom, azért kerültem
közel a tanácsadáshoz, mert az emberekben igény van a családi kapcsolatok épségének megôrzésére.
– Hogyan talált rá a szeretetnyelvekre?
– Sok-sok tanácsadói év tapasztalata során
jutottam el a szeretetnyelvekig. Számtalanszor hallottam házaspároktól: „Nem igazán
érzem, hogy a párom szeretne”. Mire a házastárs azt felelte: „Nem értem mirôl beszélsz… Hogyhogy nem érzed azt, hogy szeretlek?” Ezek a beszélgetések ébresztettek
rá, hogy bármennyire is igyekszünk ôszintén

kimutatni a társunk iránti szeretetünket, a másik ennek ellenére úgy érezheti, hogy nem szeretjük ôt igazán.
– Miért éppen öt szeretetnyelv van?
– Az öt terület az évek során felgyûlt tanácsadói jegyzeteim átolvasása után véglegesedett. A párok
válaszait minden esetben sikerült az
öt kategória egyikébe beleillesztenem. Késôbb neveztem el ezeket
szeretetnyelveknek. Sosem gondolkodtam dogmatikusan lezártként errôl a rendszerrôl, ugyanakkor akárhányszor
végiggondoltam, nem találtam egy hatodik
szeretetnyelvet.
Még az is lehet,
hogy valamikor rálelek egy hatodikra.
– A szeretetnyelvek csak a házasságban mûködnek vagy minden emberi
kapcsolatra érvényesek?
– Ahogy a magyar olvasók is tapasztalhatják,
nemcsak a házasságról írok a szeretetnyelvek
összefüggésében: jelent meg könyvem a szeretetnyelvek megjelenésérôl a szülô-gyerek,
felnôtt-tinédzser kapcsolatokban, de van
egyedül lévôk számára írt könyvem is, sôt Dr.
Paul White-tal közösen megjelent a munkahelyi szeretetnyelvekrôl szóló írásunk. Úgy vélem
a szeretetnyelv elmélete az emberi kapcsolatok minden területére alkalmazható. Abból,
hogy a könyvet több mint 50 nyelvre lefordították, úgy tûnik, a szeretet iránti igényünk
egyetemes, az öt szeretetnyelv az emberi kultúra alapvetô lényegét érintette meg.
– Néhány példán keresztül mesélne arról,
hogyan változtatta meg házaspárok életét az,
hogy megismerkedtek a szeretetnyelvekkel?
– Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne mondanák nekem: „Már épp válni akartunk, amikor
valakitôl ajándékba kaptuk a szeretetnyelvek-

rôl szóló könyvet. Megvizsgáltuk a házasságunkat és rájöttünk, hogy mennyire hiányzik a társunk. Aztán elkezdtünk a másik
szeretetnyelvén beszélni, és ettôl megváltozott házasságunk érzelmi környezete.”
– Ön boldog házasságban él – személyes
példáján keresztül elmondaná, mi a titka a
hosszú, boldog kapcsolatnak?
– Számtalan nehézséggel találtuk szembe
magunkat házasságunk korai éveiben. Lehetséges, hogy ezért is kellett erre az útra
lépnem, hogy megoldást találjak a saját
problémáinkra, és ezzel együtt más pároknak segíthessek. Megtapasztaltam, milyen
azt érezni, hogy sosem lesz jobb egy kapcsolat. Hálás vagyok azért, hogy együtt maradtunk, és közösen tudtuk megtanulni jól szeretni, egymást támogatni, bátorítani a viták
és a különbségek hangsúlyozása helyett.
Azt gondolom, két alapvetô összetevôje van
a hosszú, boldog házasságnak: elôször is a
szeretet iránti vágyunkat betöltô szeretetnyelvet kell megtalálnunk, másodszor pedig szembe kell néznünk a hibáinkkal, ezzel is erôsítve
a bocsánatkérés és a megbocsátás képességét. Senki sem tökéletes, de nem is kell tökéletesnek lennünk egy jó házassághoz. A hibáinkkal azonban foglalkoznunk kell, ha ezt
nem tesszük meg, akkor nagyon könnyen érzelmi gát alakul ki a házastársak között. A bocsánatkérés és a megbocsátás gyakorlása segít ledönteni ezeket a gátakat.
Pompor Zoltán
Az interjú teljes terjedelmében a Könyvhét
honlapján (www.konyv7.hu) olvasható.
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Akik nem sírnak rendesen
Interjú Tisza Katával
Tisza Kata kilenc éve nem publikált irodalmi mûfajban, azóta ez
az elsô kötete. Az Akik nem sírnak rendesen címû könyvrôl Babiczky Tibor a fülszövegben ezt írja: „ … egy érintetlen, sima vízfelszín áttetszôségével mutatja meg az emberi kapcsolatok mögött húzódó fullasztó valóságokat.”
– A szövegek nagyon izgalmasak, a mûfajt pszichoprózának nevezi. Mit
értsünk ezen?
– A mûfajmegnevezés arra utal, hogy pszichológiai háttértudásra építkezô, ám mégis irodalmi szövegekrôl van szó. Nem pusztán tudományos tételeket óhajt bemutatni, sôt inkább azokra kritikusan rákérdezni, hanem teret enged a szabad történetmondásnak is, amelyben elveszhet az olvasó, de magára is ismerhet, attól függôen, mennyire áll
készen egy önismereti, önreflektív, önfejlesztô munkára a szereplôkkel
együtthaladva. A könyv összetett belsô folyamatra invitál, és forgószínpadszerûen váltakoznak benne a perspektívák. A cél, hogy a nagyon
különféle igazságokat minél sokrétûbben megismerhessük, a nô, a férfi, a gyerek, a szülô, a társadalom, a terapeuta szemszögébôl is, és hogy
ezeket összevetve, a magunk számára világossá váljon egy saját, egyéni álláspont, amelyiken éppen vagyunk, s amelyikbôl esetlegesen kimozdulás lehet szükséges. Ugyanakkor elsôsorban irodalomként jelennek meg a szövegek, több rétegben is megnyílhat a jelentésük.
– Szabó T. Anna ajánlja a könyvet. Szerzôjét bátornak nevezi, majd úgy
fogalmaz, keserûség és fegyelemmel zabolázott vad érzékiség jellemzi.
Mit szól ehhez?
– Nagyon kedves számomra az ajánló, amit Szabó T. Anna jegyez. Nemcsak az ô igen értékes személye miatt, hanem amiatt is, mert úgy érzem,
igen pontosan értelmezte a szövegeimet, továbbá, kiemelt érzelmi jelentôsége is van számomra az ô jelenlétének. Az egész történet a facebookon indult. Én hosszú évekig nem voltam ott jelen, fôként a gyerekeim nevelésére fókuszáltam, illetve egy új szakmai identitást építettem, aminek
irányát leginkább a kritikai szociálpszichológia, és azon belül az öregedéskutatás határozta meg. Úgy éreztem akkor, hogy az egészen fiatalkori szövegeim sok sebbôl véreznek, ezért az irodalmi szálat elengedtem, és az elôítéleteknek inkább egy tudományos értelmezése felé mentem el, szereztem egy újabb diplomát, doktori tanulmányokat folytattam
a területen. Majdnem tíz évvel késôbb, amikor újra a közösségi hálóra
merészkedtem, óriási erôvel találtak rám hatások a múltból. Sosem hittem volna, hogy vannak még emberek, akik emlékeznek rám, és legfôként azt nem, hogy szeretnek. Azt mondhatom, hogy az emberek szeretete hívta elô belôlem ezt az új kötetet. Elôször csak egyegy mondatot írtam, aztán kettôt, majd hármat, és az egyre
erôsítô visszajelzések hatására nôtték ki magukat a történetek. Közben a tudományos kutatásaimon dolgoztam, a pszichológus szakma is folyamatosan visszaigazolta, hogy a szövegek mintegy interaktív terápiaként is mûködnek. Másrészt, általam igen nagyra tartott irodalmárok is bátorítottak,
üdvözöltek. Ezért oly fontos Anna is, meg Tibor is, meg többen mások ebben a folyamatban, mert nekik elhittem, tôlük elfogadtam, hogy ez jó irány. Hálás vagyok érte.
– A szereplôk sokszor egy Szakáll nevû terapeuta rendelôjében találkoznak. Hogyan született ez a figura?
– A karakterek szenvednek, gyászolnak, veszítenek, elbizonytalanodnak,
döntéseket hoznak, szerelembe esnek, csalódnak, árulások áldozataivá
válnak, rossz mintákat hoznak – személyesek és univerzálisak, elsôsorban

a kutatásaimból keltek életre, de szükségem volt az irodalomra, hogy az
érzelmeket is megszólaltassam. Szükségét éreztem annak is, hogy az
egyensúly megteremtése miatt legyen egy hidegebb, kevésbé érzelmes,
rutinosabb, sokat látott és tapasztalt hang, aki kívülrôl tud ránézni az emberi szenvedésre, és aki támaszkodik minden egyes válságban valamilyen
pszichológiai elméletre. Szakáll tehát ilyen értelemben a tudomány hangja, de attól lesz emberi mégis, hogy nem állt szándékomban ôt tévedhetetlennek megjeleníteni, és mindig meg lehet kérdôjelezni.
– A könyvet lányainak ajánlja. Miért?
– Ez a legfontosabb kérdés. És mindenre a válasz is ugyanakkor. Azért
írtam ezt a könyvet, hogy legyen a lányoknak egy vállalható anyai örökségük. Az elmúlt tíz évem a csöndes és visszavonult gyereknevelés mellett, az idô külsô és belsô, tudományos és érzelmi értelmezéseirôl szólt.
Megértettem a szükségességét a múlt és a jelen összekapcsolásának, az
önelfogadásnak, az identitás kérdése tisztázásának, az önmagunkkal
való szembenézésnek. Ebben a lányaim sokat segítettek. Sokáig menekültem a múlt elôl, nem beszéltem nekik róla, úgy próbáltam viselkedni, mint egy komoly, kutató nô, mert annyira féltettem ôket a média által kreált, ambivalensként is értelmezhetô, igen pontatlan anyaképtôl.
De amikor a nagyobbik lányom iskolás lett, és megkérdezte, hogy
„anya, te mit csináltál, amikor mi nem voltunk neked”? – válaszolnom
kellett. Majd másnap azzal jött haza, hogy „anya, igaz, hogy te valamikor híres író voltál, mert a suliban mondták”? Tudtam, hogy erre meg
kell találnom a választ. Egy olyan választ, amit teljes nyugalommal adhatok meg. És akkor eldöntöttem, hogy írnom kell még egy könyvet.
Egyetlenegy olyat, amit, mivel egyéni és társadalmi jelentôsége miatt én
magam is szeretek, egy napon majd ôk is szerethetnek. Aztán persze, a
könyvnek mégsincs vége…
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit
ÁPRILIS 22. 17.00–18.00
LÁZÁR ERVIN TEREM
Tisza Kata Akik nem sírnak rendesen címû kötetének
bemutatója
Résztvevôk: a szerzô, Babiczky Tibor, Láng Annamária
és Ef Zámbó István

könyvrôl
Tisza Kata: AKIK NEM SÍRNAK RENDESEN
Scolar Kiadó, 192 oldal, 3490 Ft
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„Mit tudsz még elvégezni magadért?”
Beszélgetés Háy Jánossal

Háy János, író, költô, festô, illusztrátor, a Palatinus Könyvkiadó alapítója. Pályáját versekkel kezdte. Kötetei között mára több a prózai. Idén tavasszal jelenik meg ismét egy
verseskötete: Az Öregtó felé, ennek kapcsán beszélgettünk.
– Hét fejezetbôl áll a kötet, egyre rövidülô
verssorokkal közelítve az Öregtó felé. Hol található ez a „tó”?
– Mondjuk, a szívünkben, vagy az agyunkban, vagy a tudatalattinkban, vagy a vérünkben. Mindenesetre bennünk van, s a
megközelítése belsô munka, része és meghatározója az életünknek.
– Te mikor indultál el e felé a tó felé? Mióta
érlelôdnek benned ezek a versek?
– Ötvenhét éve indultam el, de sokáig nem
tudtam vagy nem érdekelt, hogy arrafelé
megyek. Aztán van olyan, hogy megváltozik az idô perspektívája, s nem a tágasságában lubickolunk már, inkább az egyre gyorsuló szûkülését éljük meg. A kötet verseit
nyolc éve írom. A versírás, talán furcsa,
merthogy relatíve rövid formáról van szó,
mégis rettenetesen idôigényes, s ráadásul
erôbôl, meg igyekezetbôl, meg szakmai tudásból nem megy. Ki kell várni, hogy jöjjön.
S bár igyekszik az ember beüzemelni a belsô motort, s padlógázzal nekihajtani a világnak, de ez a motor csak akkor indul el, ha
kedve van hozzá. Egészen furcsa, hogy néha olyan, hogy számolatlan potyognak ki
belôlem a versdarabok, néha meg mint egy
kiszáradt kút.
– A kötet mottójául Eszter könyve 4,1 sorait
választottad. Mesélnél errôl? (Eszter könyve: „a rendkívüli válságok miként keletkeznek, és hogyan szabadít meg azokból Isten.
Egyben a nehéz körülményekben való megállásról, az ember helyes magatartásáról, viselkedésérôl is tanít.” )

– Szerettem volna, ha az Eszter név szerepel a
kötetben, méghozzá kiemelt helyen, de nem
ajánlásként, idegenkedek az ajánlásoktól,
mottóktól, a szövegre kívülrôl ráakasztott jelentésektôl. Természetesen a beidézett szöveg
tartalmilag kötôdik a könyvhöz, ha ez nem így
lenne, privát okokból nem kerülhetett volna
oda. Eddig valamilyen módon mindig Eszter
könyvét írtam, Az öregtó felé az utolsó közülük, hogy afféle sejtelmes választ adjak.
– Hogyan illeszkednek egymáshoz a kötet fejezetei?
– Nagy vallomásos és retorikus versekkel indul
a hét állomásos túra, amiket kemény, de felemelô volt írni. Ezeket a szirteket, hogy kicsit
romantikus legyek, elhagyva jutunk az apró,
szinte vegetatív szinten való megfigyelésekig.
Az utolsó ciklusokban a végletekig leegyszerûsített nyelvkezelés van, minden cicomától
mentes világfelrakás. A ciklusok egy kirándulás állomásaiként vannak
összerakva. Pihenôk vannak
benne, ahol lehet szusszanni és végiggondolni, milyen
tájon mentünk keresztül.
– Majdnem minden rész
címében megtalálható a
víz szó.
– Nem szeretném túlszimbolizálni a könyvet. Víz
nélkül nem tudunk végigmenni egy ekkora úton.
Városok halnak ki, ha elapadnak a vízforrások,
s én nem akarom, hogy az olvasó ne tudjon
továbbmenni, hogy a víztelenségbe roppan-

jon bele, s ne maradjon lehetôsége a versek
súlyaival megbirkózni.
– Ha már a víznél járunk, búvópatakként bukkannak elô, különbözô mélységû variációkban az alábbi gondolatok: „nem vagy én,
csak a másik életében egy szükségszerû fejezet.”, „Mindenütt ott van a héttorony ôre”
(– a megszokás – a szerk.) „belül fájás, kívül
pokol”, „végül magad sem lettél”.
– Azt hiszem, rettenetesen fontos, hogy meddig terjed a saját énünk, és mikor lógunk a
másikba, illetve mikor lóg a másik belénk.
Hogy meg tudjuk-e teremteni a másiktól való
függetlenség és a vele való feloldódás törékeny egyensúlyát. Mert egyszerre szeretnénk
megszûnni a másikban, elveszíteni az éntudatunkat, s egyszerre szeretnénk menekülni tôle, hogy ne nyelje le azt, akik vagyunk. Függés
és szabadság, mindkettô fontos, s ha közeledve ehhez a tóhoz úgy érezzük nem volt önálló életünk, nagyon nagy bajban vagyunk, hisz
van olyan évszám, amikor már nem tudunk
korrigálni, mert nincs rá idô.
– Ahogy haladunk elôre az olvasásban, úgy
tûnnek elô a gyerekkorunkból ismerôs mondókák; gyerekdalok ritmusa, felnôtt bánattal.
– Nem volt bennem szándékosság, hogy abba a ritmikai irányba forduljanak a versek, de
az tény, hogy tele van a fejünk gyerekkorból
felcsipegetett ritmusokkal, s ezek önkéntelen
is elôbújnak. De nagyon evidensen csak egykét szöveg esetében használok ilyen mintát.
Nincs benne gyermeki hangvétel, sem nosztalgikus visszarévedés. Az efféle érzelgôségtôl mindig idegenkedtem. A versek a mostban vannak, ahogyan az életünk is ott van, s
ha ezt elfelejtjük, múltba vagy jövôbe révedünk, épp az veszik el, ami van, ami mindannyiunk számára egyedüli.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
ÁPRILIS 22. 18.00–19.00
SUPKA GÉZA TEREM
Háy János Az Öregtó felé címû
könyvének bemutatója koncerttel
Résztvevôk: a szerzô, valamint
Barna Imre, Juhász Gábor és
Mogyoró Kornél

könyvrôl
Háy János: AZ ÖREGTÓ FELÉ
Európa Könyvkiadó, 200 oldal, 3490 Ft
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„Lehet, hogy a krisztusi áldozat is
teljesen hiábavaló?”
Sok évvel ezelôtt a Könyvhét magazin
hasábjain látott elôször napvilágot a Sári László által közreadott Lin-csi írások
jó része. Az azóta elmúlt idôben három
kötetesre bôvült ez a rejtélyes szerzôtôl
származó gyûjtemény. Annak okán,
hogy a trilógia most összkiadásban,
egyetlen kötetben is megjelenik az Európa Kiadónál, Lin-csi apát képzeletbeli
tanítványával, Su-la-ce szerzetessel, azaz Sári Lászlóval beszélgettem.
– Magyar–tibeti szakot végzett az egyetemen. A keleti kultúra iránti érdeklôdése viszont feltételezhetôen sokkal korábbi. Minek
a hatására jött ez a szerelem?
– Amikor egy tinédzser tudomást szerez róla, hogy a tibeti írásbeliség – vagyis mindaz,
amit tibeti nyelven valaha leírtak – terjedelmesebb, mint amit latin nyelven jegyeztek
le a földgolyó túlsó felén, akkor azonnal
úgy dönt, ráveti magát erre a csodára. Körülbelül ez történt velem, azt hittem, hogy
tibetológusként olyan dolgokat tárhatok
fel, amin majd ámul az egész világ.
– Úgy tûnik, nem is tévedett nagyot, hiszen
ma hihetetlen népszerûek a keleti kultúrák…
– Az érdeklôdés valóban megvan, de éppen
a tibeti kultúrától várni a világosságot, a
szellemi értékek, a kincsek bôsége ellenére
is, túlzott reménynek bizonyult. Olyan ez,
mint az aranymosás: sok minden kihullik,
de olykor mégis csak fölragyog valami a szitán. Ilyennek bizonyult a tibeti költészet, és
ilyenek a hozzá kapcsolódó területek irodalmai is, például a kínai irodalom.
– Lin-csi apát története is a kelet egyik
aranymorzsája. Mennyi a fantázia, és mennyi az eredeti zen-örökség a három kötetnyi
bölcsességben?
– Lin-csi apát a kínai csan (zen) buddhizmus
egyik kiemelkedô 9. századi alakja. Azóta a
róla szóló följegyzések nagy részének nyoma veszett, legfontosabb forrásunk alig pár
oldalnyi, ám kínálja magát a továbbgondolásra. Ebbôl keletkezett a három kötet, és
most a többszáz oldalas Lin-csi apát minden
szava. Az írások egytôl-egyig hitelesek, senki semmit sem talál bennük, amit nem
mondhattak vagy nem gondolhattak akkor
a szereplôk.
– A kötetben olvasható filozófiai felismerések mennyiben az Ön élettapasztalatai?
– Ebben a tekintetben eléggé egyek vagyunk Lin-csivel. És persze, Su-la-ce szerze-
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tessel is. Azt hiszem nem is lett volna kedvem a csan bölcselettel foglalkozni, ha nem
„pendülünk egy húron”. Akár az írások
gondolatiságát, akár Lin-csi emberi habitusát tekintve, vállalom a rokonságot. De ne
hagyjuk ki a szellemi családból Su-la-ce
szerzetest sem, az ô fanyar, máskor lírai
vagy éppen derûs énje is jellemzô az apátra,
meg rám is. Így teljes a kép.
– Úgy érzem, sokkal többrôl van itt szó, mint
divatos orientalizmusról, „keletiesség”-rôl.
Mit adhatnak ezek a történetek a mai kor emberének?
– Aki fogékony a filozófiai gondolkodásra,
az gyakorlati hasznát is láthatja az efféle írásoknak. Itt ugyanis „alkalmazott filozófiá”-t
talál, vagyis a gyakorlati életvezetés elméletét, irodalmi öltözetben. Korábban mindenütt ez volt a filozófia „dolga”, gondoljunk
csak a görögökre. De általában: minden értelmes szellemi erôfeszítésnek az a célja,
hogy könnyebb legyen az élet, míg tart, aztán meg könnyebb legyen, ami utána vár
ránk. Lin-csiék igyekeznek csakis égetô és
mindenkit érintô kérdéseket felvetni.
– Ezért ismerünk magunkra az apát történeteiben…
– Igen. Ez azt jelenti, hogy eléggé hasonlóak vagyunk. És azt is, hogy nemigen változunk az idôvel. Lin-csi idejében, a 9. században is magukra ismertek az emberek az írások szereplôiben. Ez kissé szomorú. De mi is
joggal kérdezhetjük itt a világ nyugati felén,
hogy mi értelme volt a krisztusi áldozatnak,
ha még ma is magunkra ismerünk a Biblia
hôseiben. Lehet, hogy teljesen hiábavaló
volt? Ez még szomorúbb, mint Lin-csiék
profán, zen fanyalgása az
értelem értelmén. Azzal vigasztalódtak, hogy „az
emberélet oly sivár, hogy
még serénykedni sem szégyen, míg várjuk a halált”.
Tipikus zen gondolat.
– Ajánlatos otthon lennünk
a keleti kultúrákban ahhoz,
hogy alkalmazzuk az apát
történeteit?
– Egyáltalán nem. Ezek a
történetek éppen attól
váltak most már több nyelven is
népszerûvé, hogy olyanok, mintha egyenesen nekünk szólnának. Függetlenül attól,
hogy kit, hol és milyen élethelyzetben találnak. A bölcseleti eszmefuttatások alkalma-

zásának az a titka, hogy nem szabad elixírszerû hatást várni tôlük. A filozófia nem
tabletta. Viszont ennek ellenére is igen
megnyugtató tud lenni, és a nyugodt körültekintés már fél megoldás minden kérdésre.
– Akad-e még Sári Lászlónak és Lin-csi apátnak papírt követelô gondolata a világról,
lesz-e újabb kötet a közeljövôben?
– Egészen biztosan nem lesz. Már eddig is
többször elbúcsúzott a szerzô az epizódok végén, azt ígérte, hogy soha nem tér vissza. Aztán mégiscsak újra és újra megjelent, bizonyára olyan hosszúnak és olyan sivárnak mutatkozott az emberélet, hogy beszélnie kellett, nehogy elunja magát. Most azonban egészen világossá vált, hogy nincs több mondanivalója.
Csendben várja meg a rászabott idô végét.
„Ideje végre magammal lennem”
– ezt vallja, ôszintén.
Kurcz Orsi
Fotó: Szabó J. Judit
ÁPRILIS 23. 14.00–15.00
MÁRAI SÁNDOR TEREM
Lin-csi apát minden szava.
Beszélgetés Sári László könyvérôl
Résztvevôk: a szerzô és
M. Nagy Miklós

könyvrôl
Sári László:
LIN-CSI APÁT MINDEN SZAVA
Európa Könyvkiadó, 504 oldal, 4990 Ft
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A költészet megkopasztása
Beszélgetés Kemény Istvánnal Lúdbôr címû, új kötetérôl
Kemény István új esszékötetében egészen közel engedi
magához az olvasót: egyegy verse születésétôl a számára legfontosabb „pillérekig” bejárhatjuk vele költôiírói, de mindenekelôtt olvasói univerzumát.
– A kötet címadó esszéjében azt
írod, két dolog érdekel: az írott
vers jövôje meg az a bizonyos
„lúdbôr", amit leginkább katarzisnak fordíthatunk. Mitôl lúdbôrzik
ma a „nép”?
– Az írott versekrôl évszázadok
óta mondogatják, hogy ma már
nem érdekelnek senkit. A „szellemi elit” évszázadok óta leckézteti a „népet”, hogy amit költészetnek érez, az csak giccs, hülyeség,
bunkóság. De a „nép” vidáman
lúdbôrzik tovább attól a költészettôl, amit ô annak érez. És
közben mégis folyamatosan hat
egymásra a magas és az alacsony
költészet. Azért idônként elkap
az az érzés, hogy mi van, ha pont
most jött el az a korszak, amikor
az írott költészet tényleg kipusztul, esetleg magával a „szellemi
elittel” együtt. Az írott költészet
nem olyan cuki dolog, mint például a panda, de még a panda
jövôje sem felhôtlen.
– Ez a kötet egyszerre irodalmi
„útikalauz”, másfelôl egy mélyen
személyes szellemi napló. Mérlegelted-e, hogy valamiféle általános érvényû kánonhoz igazodj,
vagy vállald az abból „kilógó”
szerzôket, mûveket is?
– 2006-ban minden hónapban írtam egy esszét egy könyvrôl az
Élet és Irodalom Követési távolság címû rovatába. Károlyi Csaba, a rovatvezetô hetente elém
rakott 10-15 frissen megjelent
könyvet, én pedig azok közül választottam. A legelsô adagban
ott volt ifjabb Fekete Istvánnak az
édesapjáról írott könyve. Fekete
István az egyik legkedvesebb
íróm, és úgy éreztem, ha nem ôt
választom, akkor más nem fogja

helyettem. Vagy azért, mert kilóg
az irodalmi „kánonból”, tehát
nem illik az ÉS-be, vagy, mert
ôszintén nem szereti annyira,
mint én. És így voltam a Lúdbôr
többi esszéjével is: majdnem mindig volt egy pillanat, amikor megjelent elôttem egy-két rosszalló
arc, hogy mit akarok 2005-ben
Adyval, vagy hogy lehet 2017ben bevállalni Jungot, hogy infantilis az ízlésem, hogy benyalok
a libsiknek, és mi a túró közöm
van nekem Odüsszeuszhoz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
nem tûnôdtem el ilyenkor.
– Ezek az írások magát Kemény
Istvánt rajzolják ki, kicsit mintha
önéletrajzot is írtál volna.
– Igen, a Lúdbôr tele van saját
emlékekkel, például egy ilyennel
is kezdôdik: öt frissen felszabadult barát (és egy vizsla) a Parlament lépcsôinél 1989. október
23-án, amikor alig fél órája ért
véget a pártállami diktatúra. Az
egyik én vagyok az ötbôl. De a
Lúdbôrt nem önéletrajznak szántam, hanem olvasmánynak.
Olyan olvasók számára, akiket érdekel az a korszak, amiben én is
éltem, és élek. Az volt a módszerem, hogy a személyes élményeimbôl kiindulva mindig visszatérjek valamilyen nagyobb, közös
(magyar, európai, stb.) élményhez. Vagy akár a közös jövôképhez, akár van, akár nincs.
– Valamennyi szövegben erôsen
reflektálsz a jelenre, a közélet

mentális állapotára. Lehet, hogy
esszében könnyebb az aktualitások felé fordulni, mint versben?
– Egy kivétellel csak 2006 óta
írott esszéket tettem be a könyvbe. Ennek a fô oka, hogy az ezredforduló után pár évvel kezdtem elhinni, hogy a ’89 utáni korszak, amit utáltam is, imádtam is,
tényleg beteg. Például az Ady
Endrérôl írott esszé ezért lett
olyan szomorú: úgy éreztem,
hogy lelkileg-szellemileg is elkezdett felbomlani Ady Magyarországa, az, ami miatt nemcsak jó
dolog magyarnak lenni, hanem
meg is éri, mert pozitív jövôképet
ad. Ezután pár évig még bíztam
abban, hogy Magyarország talán
éppen az ôrült közélete miatt izgalmasabb hely, mint a nagyvilág, sôt szinte büszke voltam erre, de az elmúlt 10–15 év inkább
arról gyôzött meg, hogy egy-egy
világrend szétesése normális
jelenség, és hogy
a nyolcvankilenc
utáni világrend
se kivétel.
– Fantasztikusan széles merítéssel álltál elô.
Csokonai, Ottlik,
Menyhárt Jenô,
Woolf, Bolano, és még vagy
száz név és téma. Mi az, ami számodra közös bennük?
– Én vagyok a közös. Mindig én
választottam a témákat, illetve én

hagytam meggyôzni magamat,
hogy van közöm például Zrínyi
Miklóshoz. És aztán elképzeltem
Zrínyi életét háromszáz évvel késôbb, hogy lássuk, mire ment volna a 17. század egyik legtehetségesebb európai embere a 20.
századi Magyarországon. A Lúdbôr utolsó fejezete, az Ötven pillér úgy született, hogy ifjú családtagok (hálás vagyok nekik azóta
is), meggyôztek, hogy a válogatott esszéim végére kell valami
meglepetés az olvasónak, valami
új és friss. Ötven olyan mûrôl írtam egy-egy rövid esszét, amelyek mind elementáris hatást tettek rám valamikor: a Nagy Indiánkönyvtôl a Kommunista kiáltványig. Ámokfutásszerûen írtam
ezeket, de úgy érzem, hogy a
Lúdbôr ettôl lett igazi könyv.
– Egy 2010-es esszé végén azt írtad, várod türelmesen, hogy visszatérjen az érzés: pont jókor, pont jó
helyen született a korosztályod. Hét
év elteltével várod-e még?
– Már visszatért. Egy vízvezeték
nélküli, százéves házban, kilencévesen olvastam elôször sci-fit, és
ötven fölött egy olyan világban
élek, ami rettegve várja, hogy a
mesterséges intelligencia átvegye
az ember szerepét. Se a múltba,
se a jövôbe nem volna célszerû
elvágyódni ebbôl a korszakból.
Laik Eszter
Fotó: Szabó J. Judit
ÁPRILIS 23.
16.00–17.00
HESS ANDRÁS TEREM
Kemény István Lúdbôr
címû könyvének
bemutatója
Résztvevôk: a szerzô és
Fehér Renátó

könyvrôl
Kemény István:
LÚDBÔR
Magvetô Könyvkiadó,
224 oldal, 3299 Ft
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Por – harminc év múlva

„A múlt század hatvanas évei,
amelyben a nemzedéki szál
játszódik, ma már történelem” – mondja Temesi Ferenc.
Az íróval a Por múltjáról és jelenérôl beszélgettünk.
– Gondolt-e az új megjelenés alkalmából átírásra, vagy módosított-e bármit a szövegben?
– Gondolni mindenfélére szokott
az ember. Más dolog, amikor
harminc év múlva a kezedbe veszed fiatalkori munkád. Ez egy
hypertext, sûrûn szôtt és megtervezett (például minden hatodik
címszó a családregényt adja).
Szóval ellenáll a változtatásoknak, mert tömbökbôl áll. A mû
városregény, családregény, nem-

zedékregény – egyben. Mesterem, Ilia Mihály mondogatja,
hogy az élô író elmozdul mindig.
Vagyis indiánból és íróból a halott
a jó. De javítások természetesen
vannak, sôt kellenek. A tárgyi tévedéseknek. De nem olyan sok
akad. A mû megvédi önmagát,
bizonyos fokig a szerzôtôl is.
Mégsem tölthetjük az életünket
azzal, hogy átírjuk a régi mûveinket, az újak rovására.
– Az irodalomtörténet fômûvének
tekinti a regényt. Ön is így érzi?
– Legalább ekkora mûvem a Kölcsön Idô és a Bartók. A titkos
kedvencem a Híd, méretében
meg sem közelíti a másik hármat.
De most, az életmûsorozatomban a Scolar Kiadónál úgyis megjelenik mindegyik.
– Szepesi Attila egy arcképvázlatában felidézi az egykori „porlódi”
álmodózó, muzsikáló, festô és
verselô önmagukat. Milyennek
látja több évtized távlatából a Por
ifjú fôhôsét és környezetét?

Szofija Andruhovics

Felix Austria
Szofija Andruhovics regénye
ízig-vérig európai történet: a
huszadik század fordulójára
keltezett nôi naplóregény,
amely az Osztrák–Magyar Monarchia északkeleti sarkában
játszódik. Egy biztonságot adó,
hatalmas közép-európai birodalom kisvárosában, ahol
öröknek tûnô rendben élnek
egymás mellett svábok és ruszinok, zsidók és lengyelek, ortodoxok és görögkatolikusok, evangélikusok és haszidok, s ahol magától értetôdô a fejlôdés és az európaiság. Bármennyire is idilli azonban ez a világ, 1900-ban már két évtizede sincs hátra, hogy azután háború, nyomor, országok, népek és kultúrák szétesése és felbomlása következzen. A könyv fôszereplôjének,
Sztefának, a szolgálónak a története hasonlóképpen fut a tragédia felé. A tûzvészben elárvult parasztlányka élete örökre jóra fordult, amikor a nagylelkû doktor magához vette, s kislányával együtt, hozzá hasonlóan nevelte fel. Így Sztefa rajong Adeláért, csak érte él, elkíséri
még a házasságába is, mint óvó, védô, kiszolgáló cseléd-pótanya. De
vajon hová vezethet ennyi ragaszkodás, ennyi követelôzô szeretet? Ki
él nagyobb rabságban: a cseléd vagy az úrnô? Választ csak az utolsó
lapokon kaphatunk, amikor örökre megsemmisül egy idill.
Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 272 oldal, 3200 Ft

– Szepesi Attila (akiért most
imádkoznunk kell), vagyis inkább
a róla mintázott hôs, most látom
csak, milyen fontos ebben a
könyvben. Baloldali beatlázadó
voltam fiatalon, vonzódtam az
ezotériához. Buddhista is voltam
ebben a könyvben, némi taoista
beütéssel. Nem kis részben a regénybeli Attila hatására. A múlt
század hatvanas évei, amelyben a
nemzedéki szál játszódik, ma már
történelem.
– „Valójában
valamennyien
szótárai vagyunk a világnak, méghozzá egyedi jelentéstartalommal megáldva” – írja
a Porban. Ha
összeállítana egy Temesi-szótárt, melyek lennének azok a szavak, amelyeket minden körülmények között szerepeltetne benne?

– Mindenkinek megvan a saját
szótára, csak nem írja meg. Írói
szótár maga a Por is. Nem akarok új címszavakat hozzá, pláne
nem helyettük. Bár a könyv elsôsége nem vitatható (74-ben
írtam meg az elsô címszót),
Szerbiában, Izraelben, Romániában is születtek (másmilyen)
szótárregények. De mûfajjá csak
nálunk vált. Na, ezt nem hitte
például Száraz Gyuri apja, a
Kortárs akkori fôszerkesztôje.
Igaz, akkor én sem.
Laik Eszter
Fotó: Kaiser Ottó
ÁPRILIS 23. 15.00–16.00
SZABÓ MAGDA TEREM
Temesi Ferenc Por címû
kötetének bemutatója
Résztvevôk: a szerzô és
Balázs Géza

könyvrôl
Temesi Ferenc:
POR
Scolar Kiadó, 928 oldal, 5995 Ft

Biblia konkordanciával
Revideált új fordítás (2014)
A protestáns új fordítású Biblia revideált szövegû kiadása ezúttal
elegáns, különlegesen kezelt kék
vászonkötésben, konkordanciával egybekötve jelent meg.
Régi bibliamagyarázati elv „a
Szentírás önmagát magyarázza”: nehezebb igehelyeket
könnyebben érthetô, világos
igehelyek segítségével lehet
helyesen érteni, magyarázni. A
Biblia szövegéhez készített
konkordancia azoknak az olvasóknak ad gyors segítséget, akiket a szöveg mélyebb összefüggései érdekelnek. A több
mint ezer szócikk a hitbeli vagy teológiai szempontból fontosabb, gyakrabban említett fogalmak visszakeresését teszi lehetôvé. Az összeállítás ugyanakkor nem teljes. A szinonimákra vagy
összekapcsolódó fogalmakra a szócikkek elején utaltak a szerkesztôk (pl. angyal Lásd még: kerub, szeráf). Valamint számos
fogalom vagy tulajdonnév, amelyek olyan sokszor fordulnak elô
a Bibliában, hogy a felsorolásuk értelmetlennek tûnt (pl. Isten,
Jézus), vagy a szinoptikus evangéliumok (Mt; Mk; Lk) szövegében
megjelenô párhuzamos elôfordulások is kimaradtak, hiszen az új
bibliakiadásban is oldalról oldalra további kereszthivatkozások
segítik az olvasót a szövegek tanulmányozása során.
Magyar Bibliatársulat – Kálvin Kiadó, 1520 oldal, 6900 Ft
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kedves, humoros, emberi mesék,
anya, apa hangjára tervezve

|háborús|

„Érvényes mondanivalóval szolgál…”
Beszélgetés Holländer Judittal
Astrid Lindgren (1907–2002), svéd írónô
gyerekkönyveit több mint 80 nyelvre lefordították, ezzel ô a világ 18. legtöbbet
fordított írója. És a példányszám már
meghaladja a 150 milliót! Többet is megfilmesítettek közülük: Harisnyás Pippi,
Háztety Károly, Juharfalvi Emil. A 2016-os
év Frankfurti Könyvvásár irodalmi szenzációja volt Astrid Lindgren Háborús naplója, amelynek magyar kiadását a Fesztiválra idôzítette a Móra Kiadó. A szerkesztô hasznos információi után következik a
fordítóval folytatott rövid beszélgetés.
Dóka Péter: Astrid Lindgren életmûve 2013ban került (vissza) a Móra Könyvkiadóhoz, azóta folyamatosan jelennek meg nálunk a mûvei: a Juharfalvi Emil-sorozat, a Harisnyás Pippi-sorozat, a Ronja, a rabló lánya címû regény,
és most kezdjük kiadni a Kalle-sorozatot (Kalle nyomozni kezd, Kalle nem ijed meg az árnyékától, Kalle és Rasmus). Ezek természetesen a régi, állami könyvkiadóként mûködô
Móránál láttak napvilágot elôször, még ha
más címen is, a Kalle… például Az ifjú mesterdetektívvel azonos. Az Oroszlánszívû testvéreket, a Mio, édes fiamat is említhetem. Lindgren halálának évében a svéd kormány megalapította az Astrid Lindgren-emlékdíjat,
amely napjainkban a világ legjelentôsebb
gyermek- és ifjúsági irodalmi kitüntetése. Bízunk benne, hogy elôbb utóbb magyar szerzô
is megkapja. A svéd nagykövetséggel közösen
rendezett könyvbemutatónk érdekessége,
hogy Magyarországon elôször itt tekinthetô
meg az Astrid címû dokumentumfilm, amely
emléket állít a világhírû írónônek.
– Astrid Lindgren a második világháború kitörésének elsô napjától 6 éven át írta ezt a különleges naplót. Milyen körülmények között született meg ez a szöveg, és mikor jelent meg elôször Svédországban, hogy aztán nyilván a világ
számos országába eljusson ez is?
Holländer Judit: Astrid, akkor még hétköznapi
kétgyerekes háziasszonyként és titkárnôként
kezdett bele a háború eseményeinek dokumentálásába, és a hat év alatt 17 füzetet töltött
meg feljegyzéseivel, kivágott újságcikkekkel és
levélátiratokkal. A füzetek 2013-ban kerültek
elô korábbi lakásából, ahol haláláig élt, és 2015
májusában jelentek meg Svédországban, lánya, Karin Nyman átiratában. Ez idáig 16 országba adták el a jogokat és több helyen már
meg is jelent a napló, többek között Norvégiában, Németországban és Nagy-Britanniában.

– Ön a kötet elôszavában „nôi hadinaplónak”
nevezi Astrid Lindgren írását. Ezek szerint van
egy, mondhatjuk, általános, bevett vonulata a
naplónak, és egy privát része?
– Astrid egyrészt figyelemmel követte a világban zajló eseményeket, a háborús történéseket és a politikai fordulatokat, másrészt beszámolt családja mindennapi életérôl, így nyújtva
bepillantást egy jó anyagi körülmények között
élô svéd család mindennapjaiba és az ô háziasszonyi feladataiba. Részletesen felsorolja
például, hogy milyen ételeket ettek a nagyobb
ünnepeken, milyen ajándékokat kaptak a gyerekek születésnapjukra vagy karácsonyra, milyen élelmiszereket sikerült beszereznie és tartalékolnia. A Postacenzúránál végzett titkos
munkájának köszönhetôen pedig Európa más
nemzeteinek hétköznapi küzdelmét is elsô
kézbôl ismerhetjük meg a kicsempészett átiratokon keresztül, a német katonák búcsúleveleitôl a megmenekült zsidók beszámolóin át
az oroszok által megszállt területeken történtekig. Fôleg az északi országok háborús hangulatáról tudhatunk meg sok újat, hogy a háború különbözô szakaszaiban mit gondoltak
egymásról és fôleg a svédekrôl a finnek, a norvégok, a dánok, illetve milyen lelki terhekkel
járt Svédország semlegessége – mindezt nôi
szemmel, nôi szívvel.
– Tudható-e valami a hazai fogadtatásáról? S
mit gondol, a magyar olvasónak, s itt több korosztályról lehet szó, miért érdekes és tanulságos ez a nem mindennapi kötet?
– Svédországban 2015 tavaszán jelent meg a
háborús napló, és nemcsak a történelmi adalékok tették rendkívül népszerû olvasmánnyá,
hanem a szerzô személyét övezô csillapíthatatlan érdeklôdés is. Astrid Lindgren igazi
nemzeti ikon Svédországban, akinek mûvein
generációk nôttek fel, s melyek a svéd
identitás fontos részét képezik. De
nemcsak íróként megkerülhetetlen,
hanem közéleti személyiségként is,
aki az évek során több társadalmi vitában is hangot adott a véleményének, nagy szerepe volt például a gyermekek, illetve az állatok jogait védô
törvények létrejöttében. Saját élete is
sok szempontból szembe ment a konvenciókkal, ô volt az elsô bubifrizurás
nô Vimmerbyben, 18 évesen, leányanyaként szülte meg elsô gyermekét, és férje
halála után majdnem ötven évig egyedül élt.
Ezzel kapcsolatban fôleg az elmúlt években
kerültek napvilágra új, eddig ismeretlen infor-

mációk, melyekrôl dokumentumfilm-sorozat
is készült, ennek egész estés változata lesz
látható a könyvbemutató után.
A napló megjelenése fontos történelmi adalékot szolgáltatott ezen felül egy 2014 ôszén
Svédországban zajló vitához, melynek témája
az volt, mennyit tudhattak a svédek a zsidók
helyzetérôl a náci Németországban, és persze
nagyon sok az áthallás a jelen társadalmi-politikai történéseivel is.
Astrid lánya, Karin Nyman úgy véli egy 2016os interjúban, hogy a napló a mai napig érvényes mondanivalóval szolgál: „Borzasztó,
hogy mindez hirtelen olyan égetôen aktuális
lett. A háborús naplót olvassuk most is a reggeli lapokban, csak kicsit más szereplôkkel.”
Csokonai Attila
Fotó: Molnár Csaba/Molnárstúdió
ÁPRILIS 22. 17.00–20.00
OSZTOVITS LEVENTE TEREM
A világhír küszöbén. Astrid Lindgren
Háborús napló címû kötetének bemutatója,
egybekötve az íróról készült Astrid címû
dokumentumfilm magyarországi ôsbemutatójával.
A programot megnyitja
Niclas Trouvé, Svédország
nagykövete. A könyvet
Holländer Judit fordító és
Dóka Péter szerkesztô
mutatja be.

könyvrôl
Astrid Lindgren:
HÁBORÚS NAPLÓ 1939–1945
Fordította Holländer Judit
Móra Kiadó, 232 oldal, 2999 Ft
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|manó könyvek, napkút, napraforgó, babilon kiadó|

Négy kiadó tavaszi újdonságai
MANÓ KÖNYVEK, NAPKÚT, NAPRAFORGÓ
ÉS BABILON KIADÓ
A török író, Yalvaç Ural Szarvszemû és
Ezüstnyomú c. óvodásoknak való meséjének hôse csigamama és
két gyermeke, a szorgos
és engedelmes Ezüst valamint a haszontalan és
lusta Lomha. Hogyan
élik a csigák az életüket
a különbözô évszakokban, hogyan lesz Ezüstnek „ruhája”, hogyan
veszíti el „házát” Lusta?
Ezt mondja el vonzóan
pontos meg kedves szöveggel és színpompás rajzokkal ez a tanulságos, érdekes kis
könyv. (Fordította Tasnádi Edit.)
Már címével és borítójával, továbbá illusztrációival sok vidámságot ígér Emer
Stamp Malac (elhihetetlenül) nagyontitkos naplója c. kötete. Malac finoman
szólva nem egy észkombájn. Amíg Kacsa
fel nem világosítja,
hogy miért kap naponta
háromszor
nagy adag moslékot,
a Gazdát szereti legjobban a világon. A
tyúkokat pedig utálja, mégis beül az általuk épített „ûrhajóba” (trakétába), és
azt hiszi, a Plútóra repül. A kézzel (és sok
helyesírási hibával) írt, bôven pacás napló
felhôtlen szórakozást nyújt 8 éves kortól.
(Fordította Lakatos István.)
A Mindentudók Klubját az ausztrál régész
házaspár három gyermeke, Laura, Robin és
Petra, valamint barátjuk Ahmed, és nem
utolsó sorban az ô majma, Thot alkotja. A
szülôk foglalkozásából már sejthetô,
hogy María Maneru sorozatának kötetei
ókori egyiptomi rejtélyekkel foglalkoznak. 1.
Tutankhamon átka, 2. A
torinói királypapirusz
rejtélye, 3. A szfinx titka,
4. A Nílus kincse, 5. A
sivatagi expedíció, 6.
Kaland a Louvreban. (Rajzolta: J. Barbero
és E. Losada. Ford. Rusznák György.)
Mióta édesanyja meghalt, Erzsike túlságosan komoly, szótlan és túlérzékeny. A doktor bácsi hamar
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megírja a receptet, mi kell a kislánynak, hogy
elmúljon a szomorúsága. Szeretô, új anyára
van szüksége. De valaki rémtörténetekkel
ijesztgeti Erzsikét: a mostohák mindig gonoszak. Amikor édesapja az ötödik születésnapján meg akarja lepni kislányát egy új, valóban
kedves, jóságos anyukával,
Erzsike megszökik elôlük.
Hogyan folytatódik az élete
a Boldog Otthon Leányintézetben? A sokoldalú mûvész (író, filmdramaturg,
gyermekszínház-alapító) Lakner Artúr Édes
mostoha c. regénye, „Egy aranyhajú kislány
története” 1933-tól már több nemzedék olvasóit meghódította. (Illusztrálta Horváth Ildikó.)
Az örökbe fogadott Ben Coffinnak folyton
kerülgetnie kell az iskolában az ôt szekálókat,
délután pedig sci-fi
könyveket olvas a
könyvtárban.
Itt
összebarátkozik
a
könyvtáros lányával, a
súlyosan beteg Halleyvel. Ben életében elôször érzi, hogy tényleg
tartozik valahova. A
lány meggyôzi Bent,
hogy írjanak együtt egy regényt. Közben a fiú
találkozik egy loncsos kiskutyával, és kiképzik
ôket, hogy részt vehessenek a nehezen olvasó gyerekek fejlesztésére indított programban. Paul Griffin Ahol a barátom,
ott az otthonom mélyen megindító történetében a figurák reálisak, a problémák
elevenek, az emberi kapcsolatok sokfélék
– és a megoldás nem kínálkozik tálcán.
(Fordította Tóth Gábor.)
8 éven felülieknek ajánlom Anita Ganeri
Mítoszok 30 másodpercben c. kötetét,
amely Melvyn Evans színes
és Marta Munoz feketefehér rajzaival jelent meg.
Az öt fejezet (Teremtésmítoszok, Istenek és istennôk, Hôsök és cselszövôk,
Kalandok és küldetések,
Föld, víz és levegô, Szörnyetegek!) 30 ôsi történetet ad elô – tanítva és szórakoztatva – ôsi kultúrák (skandináv, kelta,
azték, görög-római, kínai stb.) mítoszaiból válogatva. (Ford. Bartók Imre.)
John Farndon Séta az ásványok között c.
színesen és változatosan illusztrált könyvének
elsô fejezete a kövek, ásványok és drágakövek lenyûgözô világába vezet bennünket. A

kôgyûjtôknek ad hasznos tanácsokat a második fejezet.
A folytatásban a kövek, kôzetek felismeréséhez
kapunk segítséget. Az
ásványgyûjtés rejtelmeibe nyújt bepillantást a
4., az ásványok felismerésében igazít el
az 5., az utolsó pedig a Föld felszínén
legnagyobb tömegben elôforduló ásványokkal, a szilikátokkal foglalkozik. (Fordította Pataki Andrea.)
A szerzô másik, Hogyan
mûködik az emberi test?
c. remekül felépített kötete Tim
Hutchinson nagyszerû illusztrációival 32 fejezetében lényegében minden fontos dolgot elmond, megmutat az emberi test
felépítésérôl, mûködésérôl, a lélegzéstôl, az emésztéstôl kezdve
a gondolkodáson át egészen a születésig.
(Fordította Márialigeti Sára.)
Mit ígér könyvének elsô oldalán a szerzô,
Sean McManus? „Mire átrágod magad ezen
a könyvön, lesz egy saját fejlesztésû, összetett
számítógépes játékod, és hozzá egy személyes
honlapod. Tíz egymást követô, megfontolt lépésben jutunk el idáig.” Könyvének címe
ezért Tanulj meg kódolni 10 lépésben. „A
programozási nyelvek közül a Scratch-et fogjuk használni – folytatja –, mert kiválóan el lehet sajátítani vele a programozás alapelveit, és
mindenki számára ingyenesen hozzáférhetô. A
Scratch több mint 60 nyelven, köztük magyarul is
használható!” (Illusztrálta
Venitia Dean. Fordította
Miklovicz András.)
Cs. A.
Mindezekrôl és további újdonságokról részletesebben hamarosan a Könyvhét online-on!

Farndon, John: Séta az ásványok között. Napraforgó,
120 old.,2590 Ft; John Farndon: Hogyan mûködik az
emberi test? Babilon, 80 old., 3570 Ft; Ganeri, Anita:
Mítoszok 30 másodpercben. Babilon, 96 old., 2750 Ft;
Griffin, Paul: Ahol a barátom, ott az otthonom. Manó
Könyvek, 320 old., 2392 Ft; Lakner Artúr: Édes mostoha. Manó Könyvek, 240 old., 2990 Ft; María Maneru:
Mindentudók klubja. Napraforgó, kötetenként 144
old., 2590 Ft; Sean McManus: Tanulj meg kódolni 10
lépésben! Babilon, 64 old., 3490 Ft; Stamp, Emer: Malac (elhihetetlenül) nagyontitkos naplója. Manó Könyvek, 192 old., 2490 Ft; Ural, Yalvaç: Szarvszemû és
Ezüstnyomú. Napkút Kiadó, 112 old., 1592 Ft

|móra|

Szabályos gyerekkönyv, krimi, rendhagyó antológia
A MÓRA KIADÓ ÚJDONSÁGAI

Molnár Jacqueline
már 12 kötetet illusztrált a Móra Kiadónak. Most viszont
a Robotok c. kötetnek nemcsak illusztrátora, hanem írója
is. Igaz, itt inkább az
ötletes képeken van
a hangsúly, nem a
rövid szövegen. A
történetet egy robot
mondja el: milyen az
élet Robotországban. Ám e könyv csak látszólag mesél a robotokról, valójában az emberi érzelmek sokféleségérôl szól. „Viták után furcsa érzésünk támad. Az hiszem, ezt szomorúságnak hívják.
Nem túl kellemes érzés.” De elôfordul, hogy
két robot egymásra hangolódik, összekapcsolódnak. Mi ez, ha nem szerelem?
Ha valaki kitálal, az bizony
nem egyszerûen elmond,
hanem elárul valamit, sôt,
leleplez, kipakol. Azaz van
itt valami érzelmi többlet.
Ami alighanem csak akkor
jelentkezik, ha valami fontos nekünk. Vig Balázs Todó nevû hôse egyszer már
kitálalt: az óvodáról, amikor
óvodás volt. Todó kitálal a
suliról – olvashatjuk új
könyvének címlapján. Amihez persze még
hozzá tartozik: Nem csak alsósoknak. A fiatal író nagyszerûen belehelyezkedve egy
alsós fiú érzelem- és gondolatvilágába, csupa érdekes dolgot mond el az iskolai életükrôl. Egy igazi mai kisiskolás jelenik meg
itt, elôadva életkora legjellemzôbb kalandjait. Az illusztráció Ritter Ottó munkája.

Astrid Lindgren kiskamasz hôse, Kalle Blomkvist felnôve nem akar
apja fûszerüzletében
dolgozni, már most
Sherlock Holmes, Poirot
és Maigret felügyelô babérjaira törne, de mint
megállapítja: „Bizony reménytelen vállalkozás
ebben a városban detektívnek lenni!” Barátaival
egyelôre be kell érnie azzal, hogy két gyerekcsapat küzdelmében vesz részt. Ám egy-

szer csak megjelenik a kisvárosban Eva-Lotte
nagybátyja, és a fiú ugyanakkor százezres
ékszerrablásról olvas az újságban. Kalle
nyomozni kezd, mivel a kikapcsolódásra
érkezett Einar bácsi felkelti a gyanúját, tudniillik kissé nyugtalannak látszik. Amikor pedig megjelenik két „barátja”, ideges, sôt,
beteg lesz. Kallééknak most már három gyanús alakkal kell szembenézniük. És egy nyomozás mindig veszélyt is hordoz magában… A Németh
Gyula illusztrálta „detektívregény” nagyszerû olvasmány a 10–14 éveseknek.
Fordította Tótfalusi István.

Ruth Olshan Minden, ami
szép c. kötetében a 16 éves
fôhôsnek (a pisztácia fagyin
kívül) különös hobbija van:
sírköveket fotóz, a temetôben olyan feliratot keres,
amelyet a saját sírjára szán. Témám: az eltûnés, és ami marad – mondja a
lány, aki élet-halál kérdések
szakértôjének nevezi magát.
Nem, nem beteg, de tíz éves
kora óta tudják, hogy egy vérrög van az agyában, ami nagy
megterhelés hatására felrobbanhat. És az ô korában az
ember egyre többet gondol a
szexre, csakhogy Tammie tudja, egy orgazmus például végzetes lehet számára. A rámenôs Jens, az iskola szívtiprója
hiába mond szépeket neki, ellenben vonzódik
a temetôben dolgozó Fynnhez, akivel Frau
Blumentopf sírjánál randiznak rendszerint. Az
asszony sírfelirata nem hagyja békén ôket,
meg akarják tudni, miben halt meg, és ki az a
férfi, aki gyakran megjelenik ott. A német
szerzô könyve egyáltalán nem nyomasztó,
egy szép szerelem kibontakozásának hiteles
története, és az életrôl való gondolkodásra
inspirálja kíváncsi, igényes olvasóját. (Fordította Nádori Lívia.)
Caroline Solé Szavazz rám! c.
regénye nem kevésbé szokatlan
tárgyat dolgoz fel, mint az elôzô.
Az otthonról elszökött, hajléktalan, a londoni Chinatownban egy
hálózsákban lakó Christopher
(legjobb barátja az elvált, munkahelyérôl elbocsátott, alkesz Jimmy) nem akar sztár, celeb lenni,
de egy pillanatnyi ötlettôl hajtva
mégis indul a tv új netes valóság-

showjában. Pedig a 18 éves srác azt mondja:
„Én lettem a 12.778-as számú játékos. Még
nem létezem. De baromi nagy a kockázata,
hogy valakivé válok, sôt, celeb leszek. És ennél rosszabb nem is történhetik velem.” A 3.
szinten már több mint 900 ezer rajongója
van. A 4. szinten ô a legnépszerûbb. De ebben a nagyszerû regényben nem az a legérdekesebb, hogy megnyeri-e végül a versenyt.
Hanem az, hogy miért került utcára Christopher, miért nem
megy haza, és miféle manipulációk kísérik a vetélkedôt. (Fordította
Pacskovszky Zsolt.)
A 200 éve született Arany János
versei kapcsán (is) felvetôdik irodalomtörténészek, tanárok és mai
költôk körében a kérdés: nincs-e
kicsit (nagyon) távol a mai olvasóktól? Jogos a kérdésfelvetés,
még akkor is, ha tudjuk, számos
nagyszerû mûve iskolai tananyag. (Na, annál
jobban lehet unni, elidegenedni tôle!) A Móra
Kiadó merész és követendô példával jár elöl,
hogy a gyerekekhez-kamaszokhoz közel hozza nagy költônk verseit. A Reposzt sorozatban
kiadott Arany János versei kötetbe a verseket
válogatta és kommentelte Kemény Zsófi. Azaz nem egy tekintélyes tudós okos utószavával ellátott válogatásról van szó,
hanem egy huszonéves
szlemmer
(slammer, lásd: slam
poetry) Arany-megközelítésérôl, a mûvek egy vagy maximum néhány mondatos kommentelésérôl. A klasszikusok fiataloknak – méghozzá a mi korunk felôl
megközelítve – sorozat kötetei 70–80 verset
tartalmaznak. A rendhagyó, formabontó kötetek sikerében bízva ajánlom a 12 éves felüli
versolvasóknak.
Csokonai Attila
Arany János versei. 128 old.,
1999 Ft; Lindgren, Astrid: Kalle
nyomozni kezd. 200 old., 2499
Ft; Molnár Jacqueline: Robotok. 48 old., 2699 Ft; Olshan,
Ruth: Minden, ami szép. 280
old., 2499 Ft; Solé, Caroline:
Szavazz rám! 128 old., 1999 Ft;
Vig Balázs: Todó kitálal a suliról. 96 old., 2499 Ft
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„Te is hallottad,
hogy a fônök…?”
Vállalati pletykatudomány
„Az új pénzügyi referensnek fogalma sincs a szakmáról!”; „Mit
szólsz hozzá, hogy mi történt az irodavezetôvel?”; „Rengeteget
költöttek a vállalati gyereknapra, mégsem volt elég kaja…”
Mindannyiunk számára ismerôs mondatok. Ahogyan a vicc is,
amikor a gyárigazgató szóbeli utasítása a másnap reggeli napfogyatkozás közös megtekintésére a hírlánc végén már a gyárigazgató ritkán látható eltûnésének látványosságáról szól. A felszín
alatt búvópatakok rendszereként csobogó szervezeti pletyka
többnyire párhuzamosan végez építô és romboló munkát: szerencsés esetben erôsíti az összetartást, segíti az új csoporttagok
beilleszkedését, hatékonyabbá teszi a közös célok megvalósítását, energiát és idôt takarít meg a vezetés számára. Rosszabb
esetben „átveszi a hatalmat” a vállalat vagy a csoport hivatalos
kommunikációja felett, és a negatív „megmondók”, hangadók
megerôsödéséhez vezet. De vajon hogyan kerülhetô ez el?
Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus, az informális hálózatok
és a vállalati kommunikáció kutatója ennek ered a nyomába kötetében. Szvetelszkyt sokan ismerik mint „pletykakutatót” néhány évvel
ezelôtt megjelent ismeretterjesztô kötetének köszönhetôen. Most a
hivatalos intézmények, csoportok, vállalatok berkein belül mûködô
pletykakultúra mûködését veszi szemügyre egyszerre szórakoztatóan és tudományosan. Hiszen a pletyka, miközben a világi és vallási
morál egyaránt elítéli, az egyik legôsibb késztetése az embernek, és
olykor akár életmentô is lehet. Egy vállalatnál legalábbis hasznos dolog a jól értesültség.
Szvetelszky Zsuzsanna azonban az „infókisker” veszélyeire is felhívja a figyelmet, mind a beosztottak, mind a vezetôk szempontjából.
Nem mindegy, ki ülhet oda a számítógépünkhöz, kinek mit mesélünk
az ebédlôben, és egy elöl felejtett dossziénak vagy tévedésbôl továbbított e-mailnek meglepô következményei lehetnek. A hivatalos
„pletykakontroll”, vagyis a búvópatakok mederben tartása és szabályozása pedig a vezetôk felelôssége: a kommunikációs csatornák mûködésébôl adódóan senki nem vonhatja ki magát a szóbeszédek, az intrikák, a mendemondák hatása alól. A
nem hivatalos kommunikáció ugyan
nem szorítható vissza teljesen, mondja Szvetelszky Zsuzsanna, de nem is
cél, hogy megszûnjön. Megfelelô
korlátok között tartva segíti az összetartást, javítja a hangulatot, fokozza
a munka sikerét. És ki ne vágyna erre egy napi nyolc-tíz órára összezárt
közösségben?
Laik Eszter

könyvrôl
Szvetelszky Zsuzsanna:
REJTETT SZERVEZETEK
Az informális kommunikáció hatalma
Typotex Kiadó, 2017.
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Dr. Gyarmati Andrea:

HÁNYATTATÁSAIM
Evészavaron innen és túl
Gyarmati Andrea könyvébôl
megtudhatjuk, hányattatásai,
szenvedései, függôsége nem ma
kezdôdtek, hanem évtizedekkel
ezelôtt. „A tökéletes vízi tündér
az összes fényes sikerével lekerült a piedesztálról. Esendô ember lett belôlem, akin segíteni
kellett volna, mert egy komoly,
és ma már tudom, progresszív
betegség jeleit mutattam” – olvashatjuk a Hányattatásaim lapjain. Több sikeres orvosi és személyes témájú kötet után Gyarmati Andrea most a kettôt ötvözve beteg és orvos lett egy személyben. Leírja
a kezdeteket, feltárja a lehetséges okokat, tudományos magyarázatokat keres, miközben rendkívüli akaraterôvel elindul, és olvasóját is
magával viszi saját gyógyulásának felfedezô útjára. Lépésrôl lépésre,
fokról fokra, újra és újra végiggondolva, minden oldalról körbejárva
tárja fel a folyamat állomásait, mert segíteni akar azoknak, akik még
csak az út elején tartanak. Így aztán a Hányattatásaimmal egy könyvben mindjárt hármat kapunk: egy ember szenvedéstörténetét a sikerek és kudarcok hullámvasútján, egy alig ismert betegség aprólékos
és minden részletre kiterjedô ismertetését és a gyógyuláshoz vezetô
lehetséges módszereket eredményeivel és buktatóival egyaránt.
Saxum Kiadó, 300 oldal, 2980 Ft
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Orhan Pamuk színei
Az idei Könyvfesztivál fôvendége,
Orhan Pamuk, a 2006-os irodalmi
Nobel-díj török kitüntetettje; lakóhelyét, tevékenységét és tematikáját illetôen egyaránt monomániás
ember. „Az ôrültsége maga a zsenialitás” – mondja róla Umberto Eco.
1952-ben Isztambulban született, s a
regényeiben leírtakhoz hasonló, jómódú, mûvelt és népes családban nôtt
fel, s azóta is a város elegáns Nişantaşı
negyedének lakója. Huszonkét éves
koráig csak rajzolt és festett, s úgy képzelte, festô lesz, akkor azonban elhatározta,
regényíró lesz, bezárkózott otthonába, és
azóta ott ír. Témája legyen bármi, regényei
játszódjanak bármelyik korban, a figyelmes olvasó minden mûvében felfedezheti
az író szûkebb pátriájának megannyi elemét, családjának különbözô figuráit, sôt
ilyen-olyan alakban magát a szerzôt is. Talán a festôi véna teszi, hogy már a regénycímei is színeket ígérnek.
Magyarországon a „fehér”-rel kezdtük.
Korai posztmodern regénye két fordításban is megjelent: A fehér kastély, illetve A
fehér vár a 17. századi Isztambulba kalauzol, ahol egy velencei rabszolga és egy
oszmán tudós között létrejövô különös
kapcsolat története ad teret az író egyik
fô kérdésének: hogyan kötôdik Törökország a Kelethez, illetve a Nyugathoz? A
rendkívül komplex szöveg érdekes módon szinte kalandregényként is olvasható.
Fehér, ám mozdulatlan világ jelenik meg
a Hó c. regényben. Az emigrációban élô
Ka riportkészítés céljával utazik az északkelet törökországi Karsba, s az állandó
lassú hóesésben megpróbálja megismerni
a szomorú várost és lakóit. Munkanélküliekkel teli teázók, a hó miatt ott rekedt
vándorszínház-társulat, a kendôviselet ellen tiltakozó és öngyilkos lányok, örmények és kurdok világa ez, ugyanakkor Ka
számára a szerelem és a boldogság reményét rejti... „Elsô és utolsó politikai regényem” – mondta az író a Hóról, de a
politikát késôbb sem sikerült elkerülnie, s
a bírósági pereket és a szélsôséges nacionalisták dühét is meg kellett tapasztalnia.
A Fekete könyv bonyolult gazdagságával
a kortárs irodalom kiemelkedô alkotása,
talán a legtitokzatosabb Pamuk-regény. A
helyszín újra Isztambul; a muszlim és a
nyugati, a helyi és a globális, a modern és
a történelmi között feszülô ellentétek
megannyi formája tárul elénk, pedig sok-

szor mintha csak egy isztambuli útikalauzt olvasnánk... Galip, a fôhôs eltûnt felesége keresésre indul, ám a keresésbe
beleszövôdnek a tárcaíró Celal különös
történetei...
Emlékeim ehhez a színhez kötik Az új
élet c. regényt is. „Egy nap olvastam egy
könyvet, és az egész életem megváltozott". Az ezzel az emblematikus mondattal kezdôdô regény hôse a titokzatos
könyvbôl egy új élet ígéretét merítve a
gyermekkor, az élet és a halál, utak, autóbuszok és vidéki városok sötét tónusú útvesztôjében keresi önmagát.
A nevem Piros c. regényt Pamuk „legszínesebb és legoptimistább" mûvének
nevezi. A történet 1591 havas téli napjaiban Isztambulban játszódik. A miniatúrafestészet elégiájának tartott regény
nyilvánvalóan újra a keleti és a nyugati
kultúra összeütközésérôl szól, ugyanakkor a miniatúrák világának szakértô enciklopédiája is, meg
egy szerelem és egy
gyilkos utáni nyomozás története is…
A Piros Hajú Nô
hôsnôje – mint kiderül – apa és fiú
szeretôje is volt. Krimi és szerelmes történet egyben ez a
regény is; itt azonban Kelet és Nyugat kettôssége (és az apakomplexus problematikája) Szophoklész Oidipusz királya
és Firdauszí Rusztem és Szuhráb-története révén jelenik meg.
Sokszínû mû Az Ártatlanság Múzeuma
is, bár látszólag „csak” egy szerelmes regény, de Pamuk nem volna Pamuk, ha a
szinte valószínûtlen „igaz szerelem” történetének ürügyén nem szólna újra az ôt

mindig foglalkoztató kérdésekrôl. A
fôhôs az író kedves lakókörzetében
tölti boldog-boldogtalan éveit, itt
gyûjti a szerelmére emlékeztetô tárgyakat. A szerzô azóta létre is hozta a
regényben pontosan leírt isztambuli
utcában, illetve házban a tragikus
szerelmi történet kézzel fogható emlékeit és a kor, a hatvanas-hetvenes
évek hétköznapi tárgyait ôrzô múzeumot, amely a könyv 648 oldalán lévô
jeggyel ingyen megtekinthetô...
Egyik legvonzóbb mûve, Isztambul –
a város és az emlékek, az önéletrajz, város- és mûvelôdéstörténet sajátos ötvözete, az író szubjektív kalandozása a sokféle kultúrát ötvözô metropolis gazdag
múltjában és sokszínû jelenében.
Mevlut, a joghurt- és bozaárus évtizedeken át járja az utcákat, gondolkodva önmagán, szerelmén és a sorson – az ô kissé
naiv tekintetén keresztül egész más arcát,
másféle színeit ismerjük meg a gomba
módra szaporodó negyedeivel új arcot
nyerô városnak (Furcsaság a fejemben).
A Pamuk-életmû megjelentetését vállaló
Helikon Kiadó a Könyvfesztiválra idôzíti a
Cevdet Bey és fiai megjelentetését. Ez a
nagylélegzetû családregény az Oszmán
Birodalom végnapjaitól az 1970-es évekig
követi nyomon a pozíciója megôrzéséért
küzdô család három generációjának történetét, bemutatva a szultanátus összeomlásának és a köztársaság születésének
veszteseit és nyerteseit.
Gazdag és színes a kínálat,
tessék jönni dedikáltatni!
Tasnádi Edit
ÁPRILIS 20. 16.00–17.00
B ÉPÜLET, GALÉRIA
Pódiumbeszélgetés a
Könyvfesztivál díszvendégével,
a Budapest Nagydíjjal
kitüntetett Orhan Pamukkal
Beszélgetôtárs: D. Tóth Krisztina

könyvrôl
Orhan Pamuk:
CEVDET BEY ÉS FIAI
Helikon Kiadó, 728 oldal, 3999 Ft
A 24. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválra készült összeállításunk
megjelenését támogatta a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk
Egyesülése
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Pamuk és a V4-ek a 24. budapesti
könyvfesztiválon
Ismét „Európa legnagyobb könyvesboltja” április 20-tól 30-ig
a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a budai Millenáris
Parkban. Az újdonságok mellett azonban érezteti hatását a
szakma nyakába szakadt hazai könyvpiaci válság. Kocsis András Sándorral, a Kossuth kiadói csoport vezérigazgatójával, a
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése elnökével beszélgettünk.
– Az elôzô huszonhárom évben kialakult már a fesztivál lebonyolításának rendje, kikristályosodott egyfajta programszerkezet. Az idén
lesz-e eltérés az eddigiektôl?
– Lesznek bizonyos eltérések. Például azt a nagycsarnokot, ahol eddig a megnyitót, a születésnapi ünnepségeket és a fogadásokat tartottuk, már nem használhatjuk, mert az épületet elkezdték bontani.
Tudomásunk szerint a Nemzeti Táncszínház fog odaköltözni, mert a
társulat várbeli épületét más célra fogja használni a kormány.
– A miniszterelnök és hivatala költözik a színház helyére…
– Így tudjuk. Az újdonságok közé tartozik a fesztiváligazgató
személye: Szabó Eszter, aki a nyugdíjba vonult elôdje, Zentai Péter László helyettese volt korábban, és már tavaly is zökkenômentesen bonyolította a fesztivált. A nagycsarnok kiesése is indokolja, hogy a programok egy részét fölvigyük a galériára, ám
ennek elônye is van, mert így növekszik a fönti standok látogatottsága is. És természetesen a programválasztékban is lesznek
újdonságok, egyebek között elôször jönnek iráni kiállítók, és itt
lesz a legnagyobb kínai kiadó, látogatóként. Talán apróságnak
tûnik, valójában jelentôs esemény, hogy a Magyarországon élô
kínai irodalmár és fordító, Yu Zemin Pro Cultura Hungariae-díját
is a fesztivál keretében adják át. A kitüntetés adományozását az
egyesülés javasolta, hiszen elképesztô teljesítményt ismerhettünk
meg tôle: az egyébként Magyarországon élô Yu Zemin eddig
több mint harminc magyar mûvet fordított le kínaira, és örülünk,
hogy Balog miniszter úr elfogadta a javaslatunkat.
– A nemzetközi hírû török Orhan Pamuk lesz idén a díszvendég. Miért
éppen ô?
– Az egyesülés elnöksége a szokásos módon, a kiadók jelölései alapján,
titkos szavazással választott díszvendéget. Az elsô helyre ugyan a kiváló
német író, Daniel Kehlmann került, ám ô ebben az idôpontban sajnos
nem tud jönni egy ösztöndíj miatt. Máskor örömmel tesz eleget a meghívásnak, hiszen – mint azt egy Dragomán-mûnek a Der Spiegel-ben
megjelent laudációjában írta –, vezetô helyre sorolja a kortárs magyar
irodalmat. Helyette most a második legtöbb szavazatot kapott Orhan
Pamukot hívtuk meg, akit a Budapest-díj átadásakor Péterfi Gergely köszönt, majd D. Tóth Kriszta fog a pódiumon beszélgetni vele.
– A három V4-ország könyvkiadása is díszvendégként mutatkozik be
az idén, bár tavaly Szlovákia már kapott egy ilyen meghívást.
– Lengyelország, Csehország és Szlovákia együttes meghívásának apropója, hogy a második félévtôl Magyarország adja a V4ek elnökségét.
Akkor ez akár gesztusnak is értelmezhetô a magyar kormány iránt,
amit mintha kiegyensúlyozna Pamuk díszvendégsége, hiszen köztudott, a török író rosszabb véleménnyel van a saját kormányáról,
mint a jelenlegi magyar vezetés.
Talán lehet ilyen értelmezést is adni a dolgoknak, de mi nem erre
gondoltunk, mert az egyesülés sohasem politizál általában, kizáró-
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lag szakmapolitikával foglalkozik. Örülünk, ha együtt tudunk mûködni a mindenkori kormánnyal, de a szakmai nézetkülönbségeket
sem hallgatjuk el. Épp a közelmúltban küldtük el a miniszterelnök
úrnak hatpontos javaslatunkat a könyvszakmai problémák rendezésérôl. Ami Pamukot illeti, ôt hazai és nemzetközi népszerûsége, és
mint említettem, demokratikus szavazás alapján hívtuk meg. Az
igaz, hogy díszvendég-országnak elôször a finnekre gondoltunk, de
ôk ezúttal nem tudták vállalni, így jutottunk el a V4-ekhez.
– A beszélgetés elején azért érdeklôdtem a rendezés esetleges változásai felôl, mert a jelenlegi hazai könyvpiaci válság bizonyára megnehezíti a dolgukat.
– Valóban. A fesztiváligazgató asszonytól tudom, hogy néhány kiadó
már elôzetesen jelezte távolmaradását azért, mert nem tudja kifizetni
a bérleti díjat. Bízunk benne, hogy mégis itt lesznek. Nézze, huszonhét
év alatt több könyves válságot is átéltünk. Végig piaci viszonyok között
dolgoztunk. Legutóbb közzétette a kormány, hogy hány százmilliárddal segített meg néhány ágazatot. Ezért sem tudom elfogadni Lázár
miniszter úrnak azt a kijelentését, hogy a jelenlegi súlyos krízisben nem
lehet három milliárddal kisegíteni a könyvszakmát. Mi nem állami támogatást kérünk, hanem kötelezettségátvállalást, ami egy piaci tranzakció. Ennek keretében az állam erre kijelölt szervezete megvásárolja a
bedôlt Könyvbazárral szembeni követeléseket, és a biztosan bekövetkezô fölszámolás során érvényesíti igényét. Annak a hétszáz (!) beszállítónak ugyanis, akinek követelése van az Alexandrával szemben, semmilyen más esélye nincs arra, hogy a járandóságához jusson. Tegnap is
fölhívott egy kiadó, hogy még arra sincs pénze, hogy fizetési meghagyást bocsásson ki több mint kilencmilliós követelésének behajtására,
ami amúgy sem lenne sikeres. Sajnos, a több mint 50 Alexandra-bolt
leállása, átvétele miatt további milliárdos értékesítési hiány keletkezik,
és félô, hogy az ottani készletek egy része el fog tûnni. Ennek a következménye az lesz, hogy a nagy kiadók, elsôsorban a nagy kereskedôcégekhez tartozók megerôsödnek, a közepesek és a kicsik meggyengülnek, akár csôdbe kerülnek. Ezt kellene megelôzni – a hazai könyvkínálat sokszínûségének megôrzése érdekében.
Varsányi Gyula
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A bársonyos forradalomtól Putyinig
Csehország az idei könyvfesztivál egyik díszvendége
Csehország – mint a visegrádi négyek
tagja – elsô alkalommal szerepel kiemelt
vendégként a könyvfesztiválon. Könyves
standjukkal eddig mindössze kétszer mutatkoztak be önálló kiállítóként a nemzetközi fesztivál 24 éves történetében, de
a jövôben rendszeresen jelen akarnak
lenni, akár díszvendégként is. A magyar
olvasók mindig érdeklôdtek a cseh irodalom iránt, a fordításoknak hosszú sora
van, így remélhetôleg a kortárs irodalmi
alkotásoknak is lesz befogadó közönsége. A vendégszereplés fô szervezôje a
budapesti Cseh Centrum, amelynek fiatal
és lelkes csapatából Lucie Orbók, az intézet igazgatója és munkatársa, Pet’ovská
Flóra beszélt a részletekrôl.
– A tavalyi, nagysikerû bemutatkozás #nemcsakhrabal címen futott. Mivel készülnek idén?
L.O.: Mivel a visegrádi négyek közösen vendégszerepelnek, van egy munkacsoportunk,
amelyben folyamatosan egyeztetünk a programokról; az egyes nemzetek különálló prezentációja mellett lesz egy sor olyan program,
amelyen a visegrádi országok szerzôi, könyvkiadói együtt mutatkoznak be. A könyvbemutatókon túl megismertetünk az érdeklôdôkkel
néhány irodalmi folyóiratot, meghívunk irodalomtörténészeket, lesz fordítói kerekasztal,
bemutatjuk a V4-es rezidensprogramot, a fordítók részvételével irodalmi börzét szervezünk
a kiadók számára, és a március 30-án esedékes Irodalom Éjszakája 2017 címû irodalmi
happening kapcsán sor kerül egy világirodalmi
antológia megjelentetésére is, amelyet mi
szerkesztünk.
– Kik jönnek el még a cseh írók közül, és mit
kell tudnunk róluk?
L.O.: A legismertebb talán Jan Němec. A
fény története címû könyvét lenyûgözô olvasmánynak találtam, és nagyon örülök,
hogy most megjelenhet magyarul. (Szerzôje
nem azonos a tavaly elhunyt cseh új hullámos rendezôvel – a szerk.) Ez a maga nemében tökéletes könyv egy híres cseh fotós,
František Drtikol életét meséli el, és elnyerte
többek között az Európai Unió Irodalmi Díját. Nemcsak a történet, hanem az elbeszélés formája is érdekes. A harmincas éveit taposó Jan Němec nem mellesleg a Cseh Írószövetség elnöke, aki nyitottabb és modernebb szellemben vezeti az intézményt, mint
elôdei, és sokat tehet a kulturális kapcsolatok aktivizálásáért.

Lucie Orbók

Pet’ovská Flóra

P.F.: Martin C. Putna esszéíró, irodalomtörténész és kritikus második magyarul megjelenô
könyve az orosz vallás- és kultúrtörténeti gondolkodás történetét foglalja össze – Szent Vlagyimirtól Vlagyimir Putyinig – történelmi dokumentumok, mûalkotások és irodalmi mûvek alapján, posztkoloniális nézôpontból. Különös figyelmet szentel a mai Oroszország és
Ukrajna énformálásának és hagyományértelmezésének, így könyve útmutatóul szolgálhat
a mai orosz világ megértéséhez is. A Berlinben
élô Dora Kaprálová tavaly mutatkozott be a
könyvhéten Egy férfi címû kötetével, melynek
alcíme: Válasz Esterházy Péternek. Idei elsôkönyvesünk Sára Vybíralová, novellás kötetét
egyszerre jellemzi a báj és a fanyar humor, élmény volt fordítani. Nagyon vártuk Jaroslav

Rudišt, aki sajnos, nem tud eljönni a fesztiválra. Könyve az 1989-es bársonyos forradalom
idején játszódik, hôse egy prágai panelrengetegben élô férfi, Vandam, akirôl az a hír járja,
hogy köze van a bársonyos forradalom kirobbantásához. A színész, humorista és forgatókönyvíró Zdeněk Svěráknak most megjelenô,
Kettôs látás címû kötete kilenc elbeszélést tartalmaz, melyek mindegyike az emberi lélek rövid elemzése.
– A cseh könyvkiadás valamivel nagyobb közönséget céloz meg, mint a magyar, hiszen a
szlovákok is a potenciális olvasók közé tartoznak. Mennyiben hasonló és mennyiben más a
cseh könyvkiadás?
P.F.: A csehek úgy tartják, hogy náluk van Európában a legsûrûbb könyvtárhálózat, ami
azért árulkodik az olvasáshoz való viszonyukról. 2015-ben nagyjából 16.600 cím jelent
meg Csehországban, amelyeknek 10,7%-át
teszik ki a gyerekkönyvek. A cseh könyvpiac
hosszútávú tendenciájában a német és francia
címek fordításának visszaszorulása, az angol,
illetve egyéb nyelvek, különösen a szlovák és
az orosz megerôsödése figyelhetô meg.
2015-ben 2587 aktív kiadót regisztráltak,
amelyek közül 23 több mint 100 kötetet jelentetett meg az említett évben. Az internetes
könyvesboltok száma az elôzô évekhez képest
már nem olyan dinamikusan, de növekszik.
Növekvô tendenciát mutat az e-könyvek iránti érdeklôdés is, ezek azonban így is csupán
1,83%-át tették ki a könyvpiacnak 2015-ben
klasszikus, nyomtatott társaikkal szemben.
L.O.: Még egyszer felhívnám a figyelmet a
már emlegetett fordítói programra. A cseh
kulturális minisztérium erôsen támogatja
cseh mûvek külföldi megjelenését, ezért szeretnénk a fordítókat ösztönözni a fordításra,
és a kiadókat ezek publikálására. A nemrég
megalakult Cseh Irodalmi Központnak –
amellyel mi is kapcsolatban állunk – legfôbb
feladata épp a cseh irodalom külföldi népszerûsítése. Külön hangsúlyt fektetünk a
kortárs gyerekirodalom kiajánlására. A
klasszikus gyerekirodalom magyar nyelvû kiadása jól áll, de a remek színvonalú mai cseh
gyerekirodalom megismertetése még várat
magára. Elsô lépésként egy tavaly megjelent
kötetnek szervezünk most könyvbemutatót.
Ivona Březinová Add a mancsod! címû mesekönyve egy kerekesszékes kisfiú és egy kutya barátságát mutatja be.
Szénási Zsófia
Fotó: Karolína Šimonová
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A Vajáktól a dzsihádig
Trendek és irányok a lengyel irodalomban

Bár a lengyelek évek óta jelen vannak a könyvfesztiválon kiállítóként – a Varsói
Könyvfesztiválon való magyar szereplésért cserébe kapnak mindig egy standot –,
még egyszer sem voltak kiemelt vendégek. A visegrádi országokkal összefogva idén
díszvendégek lesznek, és reményeik szerint felújíthatják a rendszerváltás elôtt szorosa(bba)n mûködô baráti viszonyt és kulturális együttmûködést. Jaroslaw Bajaczyk,
a Lengyel Intézet megbízott igazgatója a terveikrôl mesél.
– A lengyel könyvpiac jóval nagyobb a magyarnál, így nagy merítésbôl válogathattak a
könyvfesztiválra. Bevezetôként mondana néhány szót a lengyel könyvkiadás és könyvkiadók helyzetérôl?
– A lengyel könyvkiadást szintén érintik
azok a nemzetközi tendenciák, amik a
nyomtatott könyvek olvasásának visszaszorulása felé mutatnak, és amit a felívelô ekönyv és hangoskönyv-eladások még nem
tudnak teljesen ellensúlyozni. Mindezek ellenére a lengyel könyvpiac a magyarhoz képest óriásnak számít: az elérhetô legfrissebb, 2015-ös adatok alapján az országban
körülbelül 2000–2500 kiadó mûködik aktívan, bár a piac meglehetôsen koncentrált,
a legnagyobb 300 kiadó publikálja a megjelenô címek 98%-át. A 2015-ös évben mintegy 35.000 cím jelent meg, aminek körülbelül egyötöde fordítás, fôleg angol nyelvrôl. Gyermekkönyvekbôl évente valamivel
több, mint kétezer cím jelenik meg. Egy kiadás átlagos példányszáma nagyjából háromezer. A fentiekbôl látszik, hogy Lengyelországban még mindig jó üzlet könyvet kiadni, ami elsôsorban a könyvek marketingjére költött, a magyar piacon megszokottnál jóval magasabb összegnél érhetô tetten.
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– Kiket hívnak meg és milyen szempontok alapján válogatták a könyvfesztiválra megjelenô
köteteket?
– A legnagyobb sztár köztük kétségtelenül az
1948-as születésû Andrzej Sapkowski, akirôl
nem gondoltuk volna, hogy eljön Magyarországra, mivel ritkán látogat el külföldre. Ô igazi nagyágyú a fantasy irodalomban, világszerte
ismert és sok nyelvre lefordítják a mûveit, nemrég egy londoni könyvvásáron tartott bemutatót. Az 1985-ben elindított és Magyarországon is jól ismert Vaják sorozat hatodik darabja fog megjelenni tôle most, Fecsketorony címen. A Vaják-történetek a képregények és társasjátékok mellett egy nemzetközileg rendkívül népszerû és anyagilag sikeres számítógépes játéknak is alapjául szolgáltak. A cég tavaly
egy magyarországi videojáték találkozón is bemutatkozott , és tervezzük, hogy a könyvbemutató mellett, a fesztivállal párhuzamosan a
számítógépes játék rajongóinak is szervezünk
egy találkozót. A következô szerzônk Pawel
Lisicki, akinek Dzsihád és a Nyugat öngyilkossága címû esszékötete nagyon idôszerû kérdést feszeget. Provokatív elemzésben veszi
górcsô alá a muszlim vallást, annak történetét,
és a fundamentalizmusra, illetve a terrorizmusra adott nyugati, elsôsorban katolikus választ.

Az újságíró – aki jelenleg a Do rzeczy konzervatív politikai hetilap fôszerkesztôje – kötete
heves reakciókat váltott ki hazájában, egyesek
a kérdés leegyszerûsítésével vádolták meg,
mások épp a témafelvetés újszerûségéért dicsérték. Az 1976-os születésû Ignacy Karpowicz nem most jár elôször Magyarországon.
Az író, mûfordító és utazó Szálkák címû regényében átlagos és rendkívüli emberek – egy idôsödô irodalomkritikus, egy ázsiai drag queen
és egy kopasz xenofób – keserédes portréját
adja nagyvárosi környezetben. Lidia Amejko –
a gyengébbik nem egyetlen képviselôje az írók
között – A telepi szentek élete címû regényével jelentkezik, amelyben a címben szereplô
lakótelep, mint a tökéletlen, ám tökéletesíthetô világ metaforája jelenik meg. Elsôkönyves
szerzônk, az 1976-os születésû Maciej Plaza
H.P. Lovecraft válogatott írásainak fordításával
debütált az irodalomban. Skoruń (Kölök) címû
kötete hét elbeszélést tartalmaz.
– Milyen közös programokon vesznek részt a
lengyel írók?
– Törekedtünk arra, hogy megtaláljuk az
egyensúlyt az egyéni és a visegrádi fellépôket
együtt bemutató csoportos programok között. A legnagyobb név, Andrzej Sapkowski
önállóan szerepel majd a fesztiválon, Pawel
Lisicki egy cseh és egy szlovák esszéistával fog
beszélgetni, Lidia Amejko cseh és szlovák nôi
írókkal vesz részt panelbeszélgetésekben, és
visegrádi partnereinkhez hasonlóan mi is bemutatjuk a kiadóknak és mûfordítóknak a fordítási támogatási lehetôségeket. A Lengyel
Könyvintézet vezetôje fogja promotálni a finanszírozási lehetôségeket és a lengyel támogatási rendszert. Lesz irodalmi börze, ahol a
mûfordítók kedvenc mûveikbôl ajánlanak a kiadóknak, és nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekirodalom bemutatására is.
– Mit gondol, miért lazultak meg a rendszerváltás után a közép-európai országok közötti kulturális kapcsolatok?
– A kommunizmus felszámolásával megnyíltak a határok és fontosabbnak tartottuk a londoni, párizsi, németországi vagy akár kínai jelenlétet, mint a közép-európait. De most ideje
újraértelmezni saját pozícióinkat. Ebben az évben Lengyelországban zajlik még a Magyar
Kulturális Évad, jövôre pedig mi hozunk Budapestre lengyel vendégeket és népszerûsítjük a
lengyel kultúrát a lengyel állam függetlenné
válásának századik évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezéseken.
Szénási Zsófia
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Kerekszületésnaposok 2017
Lator László

90

Nemrégiben egy hangulatos
kisvárosi könyvtár rendezvényén a székekre helyezett kecses szál virág és házilag sokszorosított nyolclapos füzet
fogadta az érkezôket. A
nyomtatvány Szabó Magda-életrajzot és -bibliográfiát tartalmazott, valamint néhány
szemelvényt az életmûbôl. Az
estre a Szabó Magda-emlékév
jegyében került sor, hiszen
idén emlékezünk az írónô születésének századik évfordulójára. Bár ô 2007 ôsze óta már
nincs közöttünk, a centenáriumi esztendô, az ünnepségsorozat keretében mégis „kerekszületésnapos”. Emlékeinkben
és olvasmányainkban él.
Amikor a kis kiadványban e
szokatlan – noha számomra
oly ismerôs – szóhoz érkeztem:
kerekszületésnapos ,
örömmel láttam, hogy azt is
közlik: a kifejezés a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál
idén is megtartandó záró eseménye kapcsán, több mint két
évtizede nyert szótári polgárjogot. Zentai Péter László, a
Magyar
Könyvkiadók
és
Könyvterjesztôk Egyesülése
akkori igazgatója mondhatja
magáénak az ötletet: a fesztiválon köszöntsük az írótársadalom abban az évben kerek
születésnapjukat ülô reprezentánsait. Alighanem a szót
is Zentai ejtette ki elôször.
Úgy alakult, hogy 2017-ben
nem a Millenáris tágas színházarénája, hanem egy másik
terem ad otthont a beszélge-

tésnek, ezért Keresztury Tibor
MKKE-igazgató a szokottnál
kevesebb: tíz írónak küldhetett meghívót. Lator László
(90), Almási Miklós (85), Marék Veronika és Kántor Lajos
(80), Gyôri László (75), Nádasdy Ádám, Nógrádi Gábor,
Csaplár Vilmos (70), Bán Magda (65) és Visky András (60)
érkezésére számítanak a fesztivál szervezôi, valamint e sorok írója, a mûsorvezetô.
Marék Veronika
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Elsôsorban róluk kellene néhány szót ejtenem e hasábokon. Latorról például, aki költôi
kiválósága mellett egy nemzet
„irodalmi ismerôse” a televízióból, pódiumokról; Almásiról,
akinek szakmai bírálata oly mélyen segített doktori disszertációm megvalósulásában, s rajtam kívül még milyen sokaknak! Gyôrirôl, akinek verseit elsôévesként ugyanúgy szavaltuk
a hajdani Egyetemi Színpad
egyik mûsorában, mint a Kilencek csoport más tagjaiét (közülük Péntek Imre és Konczek József is idén hetvenöt, akárcsak
egyik monográfusuk, az irodalomtörténész Vasy Géza). Nógrádiról, akivel 1968 óta köt
össze szoros barátság, Bán
Magdáról, oly sok ünnepi
könyvhét nélkülözhetetlen rádiós irodalom-népszerûsítôjérôl, s mind a többiekrôl.
Ám amint látható, már rá is
siklottak a betûk olyan nevekre, amelyeknek viselôi a nézôtéren remélhetôleg vendégeink lesznek, a színpadon

azonban nem. Miként ültethetnénk karéjba a legszerényebb számítás szerint is
nyolcvanöt idei kerekszületésnapost?! Ha a fesztivál valamennyi délelôttjére és délutánjára jutna egy-egy e mûsorból, akkor talán minden
érintett szót kaphatna. Mint
pár éve egyik meghívottunk
mondotta: betegeskedését is
feledte, csak hogy ott lehessen, ugyanis büszke az invitálásra – és ünnepelt írótársai
közül néggyel még soha korábban nem találkozott.
A „Tízek társaságának” kötetlen beszélgetés és rövid felolvasások révén történô köszöntése egyben, közvetve a
további kerekszületésnapos
érdemesek köszöntése is. A kilencvent idén betöltô Tóbiás
Áron és Tornai József lehetne
a korelnök Lator mellett, sôt
elôtt (Tóbiás júniusban, Tornai
októberben, Lator novemberben született). Tóbiás a hazai
rádiózás-történet kiemelkedô
személyisége, interjúi és memoárjai nélkülözhetetlen források; de fôleg a tokaji írótáborban a fiatalabbak számára
felelevenített
emlékei
is
messze többek anekdotáknál.
Tornai, A Nemzet Mûvésze díj
birtokosa szakmai és baráti
összejöveteleken a líra körén
túlra mutatva szokta megosztani hallgatóságával kulturális
meditációit.
Velünk lehetne Sárközi Mátyás, aki a nyolcvanas állomáshoz érkezett. Nyugtassuk magunkat azzal: jelen volt öt esztendeje a „circle”-ben, jelen
lesz majd öt év múlva ismét,
hogy nagyapjáról, Molnár Ferencrôl meséljen, vagy London
mûvészeti csemegéirôl hozzon
hírt, vagy… – de hát attól sosem kell tartani, hogy barátunk
mondandó vagy tréfa hiányában szenvedjen. „Naprakészen” köszönthetnénk Szepesi
Attilát (75) és Ószabó Istvánt
(65), akiknek épp a fesztivál
idejére (április 20-23.) esik a

Nógrádi Gábor
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születésnapjuk. Egyébként az
év folyamán legkorábban Kenessei András (75) és Veress
Miklós (75) ünnepelt, január
12-én, illetve január 13-án. Az
esztendô legvégére esik Marék
Veronika és Onagy Zoltán (65)
születésnapja (december 19.,
illetve december 27.).
Tavaly nem ok nélkül „lázadtak fel” a hatvanasok: elôször
fordult elô, hogy ôk „túl fiatalnak” találtattak. Idén nem maradnak képviselô nélkül. Ha sorolnám – naptári rendben, Balla D. Károlytól Csengery Kristófig –, egy fél árkust megtöltenének azok a nevek, melyek
közül az erdélyi Visky Andrásét
találjuk a vendégkörben.
Házi adattáram szerint a legnépesebb koszorú huszonkét
fôt számlált – mégsem ez volt
a leghosszabb ünnepi mûsor
(amelynek idôtartama, a pohárköszöntôvel és a torta
megszegésével együtt épp elérte a százhúsz percet), s nem
is ekkor hangzott el a legterjedelmesebb „rövid” szerzôi
felolvasás, amely tizennégy
percesre sikeredett.
Mit ígérünk az érdeklôdô, a
fesztiváltól április 23-án délután
búcsúzó
könyvbarátoknak?
Nagyjából másfél órás, jó hangulatú beszélgetést irodalmunk
kitûnôségeivel. Egyet a szerencsére számos „író-olvasó” találkozók sokaságából. Azt, melynek e szó a védjegye: kerekszületésnaposok.
Tarján Tamás
ÁPRILIS 23. 16.00–17.30
SUPKA GÉZA TEREM
Születésnapi Irodalmi Szalon
Házigazda: Tarján Tamás
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TÜNDÉR KÖNYVKIADÓ
Katy Hudson:
HÚÚÚ, MENNYI RÉPA!
32 oldal, 2999 Ft

STUDIUM PLUSZ KIADÓ
Leslie L. Lawrence:
A MÚLT ÁRNYAI
408 oldal, 2999 Ft

IPC MIRROR
Alex Rosenberg:
A KRAKKÓI LÁNY
432 oldal, 3290 Ft

DELEJ
Wilbur Smith:
A FÁRAÓ
432 oldal, 3499 Ft

Nyuszika IMÁDJA a répát!
Igazság szerint annyira odáig
van érte, hogy a répagyûjteménye kiszorította ôt a saját
nyuszilakjából! Szerencsére kis
barátai a segítségére sietnek,
de vajon el tudják-e együtt hárítani a répányi gondokat?
A bájos, gazdagon illusztrált
mesekönyv a barátság mindent legyôzô erejét hirdeti:
gördüljenek bármilyen akadályok is az utunkba, barátainkkal közösen biztosan megoldjuk azokat.

Debby O'Hara hazatér a családi
fészekbe, ahol baljós események követik egymást: talál például egy emberi koponyát és
egy levelet. A nyomok egykori
házvezetônôjükhöz vezetnek.
Eközben Robert McKinley átad
neki egy naplót, amelyben egy
Magyarországról
menekült
lány, Nádasdy Orsolya beszéli
el hányattatásai történetét. A
naplót olvasva Debby egyre közelebb kerül a titok megfejtéséhez: ki is az a túlvilági nô, aki
álmaiban megjelenik elôtte.

A harmincas évek Párizsán,
Varsón és a náci Németországon átívelô izgalmas történet,
egy nô túlélésért folytatott küzdelmét követi végig, miközben
egész nemzetek szakadnak
szét, örökre megváltoztatva
történelmünket. 1935-ben Rita
Feuerstahl nagy tervekkel érkezik a krakkói egyetemre, ám az
élet más meglepetéseket tartogat számára. Vajon az elszántsága elegendô ahhoz, hogy
túlélje az Európa által valaha látott legnagyobb gonoszt?

A SIVATAG ISTENE folytatása.
Taita vezette egyiptomi seregek
már-már végsô vereséget szenvedtek a hikszoszoktól, amikor
egy spártai hajóhad élén segítségükre siet Zarasz.
Egyiptom trónjáért véres harc folyik, sok a várományos, akik egymás életére törve akarják azt megszerezni. A végsô gyôzelmet Ramszesz aratja, aki idôközben beleszeret unokatestvérébe a szépséges Szerrénába. A trónra lépés, a
házasság még áldozatokat és nem
kevés gyötrelmet követel.

TRIVIUM
Demet Altınyeleklioǧlu
KÖSZEM – A SZULTÁNA 2.

TRIVIUM
Robert Lawson
AZ ANYA

Szulejmán sorozat 10. kötet
Szafije anyaszultána halála
után könyörtelen küzdelem
vár Köszemre a háremben.
Már nem csak egy a sok ágyas
közül. Esküt tesz, hogy királynôként fog uralkodni a birodalom felett.
Erôs kézzel vezeti a politikusokat és a hadvezéreket is. De
miért éppen ôt szolgálná hûségesen a birodalom, melyért
mindent feláldozott. Találkozhatunk a TV sorozat hôseivel,
az isztambuli hárem intrikáival.
4490 Ft

A lélek útja, Navina, a karácsony
angyala írójának új könyve – Éjszakánként egy fiatal szépség mutatja meg bájait egy Night Club kiéhezett férfiközönségének.
Egyik éjjel Lisa elfogadja egy
férfi ajánlatát, aki kegyetlenül
megerôszakolja. Ezzel az élete
megváltozik.
A lány elsô gondolata az abortusz, de egyetlen barátja meggyôzi, hogy minden okkal történik.
Szívfájdító út veszi kezdetét,
mely során egy lelkileg összetört
lányból a gyermekéért mindenre
képes anya válik. 3490 Ft

TRIVIUM
Nermin Bezmen
SZERELEMBEN,
HÁBORÚBAN II.
Kurt Szejt és Murka

TRIVIUM
Alina Bronsky
BABA DUNYA UTOLSÓ
SZERELME
Visszatérés Csernobilba

Kiderül, hogyan folytatódik a szomorú szerelmesek sorsa. Szejt
kénytelen szembesülni a zord valósággal. A szívében egyszerre két
nô él! Szenvedélyes szerelemmel
rajong távoli kedvese, Sura iránt,
miközben gyengéden szereti csodálatos török feleségét, Mürvetet.
Vágyai között ôrlôdve sok szenvedésben van része, és megfizet a
múltja bûneiért. A történet valós
tényeken alapul: Szejt Eminof az
írónô nagyapja! Törökországban
már 45 kiadás! 4490 Ft

Évekkel a csernobili reaktorbaleset
után a hatvan éven felüliek saját
felelôsségükre visszaköltözhettek
sugárszennyezett falujukba. Baba
Dunya is a Csernobil-hazatérôk
egyike. Amint hazaér, felszínre tör
a múlt, egy anya küzdelme a megélhetésért és a gyerekeiért… Története felkavaró és elgondolkodtató, túlélésre tanít. Egy olyan kor
üzenetét hordozva, ahol az élet
apró örömei még közösségeket
összetartó erônek bizonyultak.
2790 Ft

PUBLIO
Kocsis Nagy Noémi:
A MACSKAPÁRDUC

PUBLIO
Benedek László:
SAMU ÉS DANI KALANDJAI

A sorozat fôszereplôinek, Báthory Olga és Szepesi Herold magánnyomozóknak egyik legfontosabb felderítendô ügye. A páros egy furcsa helyen, egy panelben nyitja meg elsô nyomozóirodáját, ahol igen különös dolgok
történnek. A szomszédok mintha nem lennének teljesen épelméjûek, a nyomozónôt pedig
egy szörnyeteg kergeti meg egy
fagyos, titokzatos éjszakán. Az
incidens után elvállalnak egy felderítendô ügyet a CÉG-nél.
Azonban a nagyvállalatnál sem
úgy zajlanak a dolgok...

Samu és Dani két kisiskolás,
szüleik Amerikában dolgoznak.
Így kerül a két fiú egy Washington melletti kisvárosba. A gyerekek azonban messzebbre vágynak, egy szép napon idôutazás
keretében visszahuppannak az
ôsmagyarok földjére, Hunorral
és Magyarral találkoznak. Az
idôutazás azután szenvedélyükké válik, s így ismerkednek meg
régi magyar korok történelmi
hôseivel. Olykor maguk is szereplôvé válnak, s igyekeznek a
„történelem kerekét” kedvezôbb irányba forgatni

PUBLIO
Adamik András:
EGY SZÍV, EGY LÉLEK,
ÉRZÉSEK
MONDJÁTOK MIT ÉRNEK

KORTÁRS
Zelei Miklós:
A KETTÉZÁRT FALU
(harmadik jelentôsen
bôvített kiadás)
376 oldal, ill., 5000 Ft

Ma beírták az egyik versemet
egy gépbe / Egy számítógépbe / Mutatták nekem, mily
szavakat lehetne helyettesíteni / Azokat, mit érzésem írt
papírra / Mutatta a gép, egy
szóra tízet is tudna írni / Arra,
mit szívem-lelkem kért, ôt tegyem oda / Abba a versbe,
abba a sorba / Azok a szavak
elé és mögé / Géppel felvenni
a harcot / Nem teszem, nem
gyôzhetnék sohasem

Két idôzóna egy faluban. Az
egyik felében Európai Unió, Szlovákia. A másik felében Ukrajna.
Dokumentumregény a magyarlakta Nagy- és Kisszelmenc ikerfaluról, melyet 1945 óta a vasfüggöny, majd a schengeni
aranyfüggöny „zár ketté”. A
szerzô hosszú évek munkájával
illesztette össze a Szelmenc-kirakós darabjait: a huszadik század,
az ezredforduló képét. Bemutató: ápr. 22.,16h, Osztovits-terem

IPC KÖNYVEK
David Gilman:
AZ UTOLSÓ LEHELETIG
(A harc mestere)
496 oldal, 3599 Ft

IPC KÖNYVEK
Lian Hearn:
NYOLCSZIGET CSÁSZÁRA
(Sikanoko meséje)
288 oldal, 3499 Ft

Tíz év telt el a crécyi csata óta.
Aquitániában és Gascogneban a walesi herceg, Eduárd az
úr, aki II. János francia király kivéreztetésére törekszik. Az angol trónörökös oldalán harcol
Thomas Blackstone, a legendás hírû lovag is. Ôt azonban
nemcsak a háború, de a múlt
árnya is fenyegeti. A Kegyetlen
Pap néven ismert zsoldosvezér
leghôbb vágya, hogy megtorolja rajta a háború kezdetén
elszenvedett sérelmét.

A világsikerû, 40 nyelven megjelent, AZ OTORIAK TÖRTÉNETE címû sorozat szerzôjének új
tetralógiája!
Erdôsötét a varázslat birodalma. Amikor a hadúrral szárnyas tenguk végeznek, fivére el
akarja veszejteni a fiát, ám egy
szarvas megmenti, sôt lelke és
ereje beléköltözik – immár Sikanoko ô, a Szarvasgyermek.
Mágikus maszkja segítségével
látja azt is, ami más szeme elôl
rejtve marad: a szellemvilágot.

PÜSKI
Paládi József:
A DINNYECSÔSZ
318 oldal, 2200 Ft

MAGÁNKIADÁS
Kucsera János
TÍZ ÉVSZÁZAD MAGYAR
EMLÉKEI BAJORORSZÁGBAN
256 oldal, 3900 Ft

A történet a magyar múlt egyik
legsötétebb idôszakában játszódik. A regényben a fôhôs,
Kóródi Ferenc, a vasgyár kohásza a szovjet hadifogságból hazatérve felveszi a harcot a sors
erôivel szemben. A bérelt földön dinnyét ültet, hogy annak
árából befejezhesse háza építését. Ám a nagyüzemi pártbizottság szervezô titkára keresi
az alkalmat, hogy kitörje a nyakát. Egy éjjel ÁVH-sok jelennek
meg a dinnyeföldön, s Kóródi
vasvillával védekezik…

KORTÁRS
Lipcsey Emôke:
A VADNYÚL BUKFENCET
VET
Regény. 232 oldal, 2750 Ft
Svédország közelmúltjának epizódjai villannak fel a fordulatos
cselekményû és különös sorshelyzeteket feltáró regényben. Meglepô, hogy 70 év szociáldemokrata rezsimjének dogmatikája, a
„svéd csoda” jóléti állam eszménye milyen sok ponton egybevág
a kelet-európai fridzsider-szocializmuséval. „Gondolkodj velünk
egyformán, és élj jól!” – Az eszme
nálunk már rég kudarcot vallott,
Északon pedig most kezd. Bemutató: Litea, ápr. 24, 17.30h

Útikönyvünk bemutatja a magyar–bajor kapcsolatok századainak látnivaló nyomait. A magyar vonatkozások feltárása alkotói munka. A szerzô, a kádári Magyarországot elhagyva Bajorországban talált menedéket.
Nyitott szemmel járta új világát,
miközben szíve mindenekelôtt
magyar hazájáért dobogott.
„Nem csak nyelvében, de helyében is él a nemzet” vallja elôszavában. Az olvasó e szellemi kétlakiságot tartja kezében.

KORTÁRS
Tömörkény István:
MIHÁLY FURFANGÉROZ
Kötetben meg nem jelent írások
Szerk.: Urbán László
356 oldal, 4000 Ft
A száz éve elhunyt szerzô eddig
lappangó, korabeli folyóiratokban 1900-tól haláláig közölt
novelláit, tárcáit, útirajzait, riportjait adjuk közre, 80 írást: a
„kintlevôk”, a tanyasiak és a tanyavilág rajzait, a balkáni (novibazári) katona-emlékeit felidézôvagy a korabeli bûnügyekkel,
figurákkal, vándorcigánysággal
stb. foglalkozó írásokat. Bemutatók: Litea ápr. 19. 17h, OSZK
ápr. 25. 17h

|fülszöveg|

ÁLOMGYÁR KIADÓ www.facebook.com/alomgyar ÁBRÁND KÖNYVEK www.facebook.com/abrandkonyvek/

ÁLOMGYÁR
Hogyan lesz egy önfejû
angol lányból a szicíliai
alvilág fejének felesége? Suzanne és Massimo felkavaró, izgalmakban és erotikában
bôvelkedô története új
kiadásban, férfi és nôi
szemszögbôl mutatja
be egy szélsôségekkel
teli vad, szenvedélyes,
perzselô szerelem legendáját.

Borsa Brown
A MAFFIA ÁGYÁBAN
470 oldal, 2999 Ft

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. Féléves 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.

Borsa Brown
A MAFFIA ÖLELÉSÉBEN
486 oldal, 3499 Ft

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…

Borsa Brown
A MAFFIA SZÍVÉBEN
509 oldal, 3499 Ft

ÁLOMGYÁR
Szalai Mónika
GONDOLD ÚJRA
A jövônk a múltunkban
rejtôzik
346 oldal, 3299 Ft
Ez a családregény az 1800as 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, melyeknek kiváltó oka
egy erôs akaratú asszony sokak által vitatott döntései.

Kiskacsa, kisegér,
a róka és a fóka
A gyerekek hozzászoktatását a
könyvhöz, a felolvasáshoz nem
lehet elég korán kezdeni. Szerencsére a polcokon már számos olyan termék van, amelyek célja, hogy hozzászoktassák a gyerekeket a könyvhöz.
A Napraforgó Könyvkiadó
gondozásában megjelent Sípoló könyvek sorozata is a legkisebbekhez
szól: a kötetek formátuma, tartalma és illusztrációi mellett egy beépített
síp is segít abban, hogy a kötetek hosszú ideig lekössék a gyermekek figyelmét. Az olvasás közben rázogatható, a fôhôs hangján „megszólaló”
könyvekben olvashatunk az újszülött kiskacsa szárnypróbálgatásairól, a róka szervezte erdei kirándulásról, a bátortalan kisegér barátkozásáról vagy
a segítôkész fókának rendezett megleptésbuliról. A kötetek forgatása, nézegetése, olvasása, rázogatása igazi élmény a kisgyermekek számára is.
Sípoló könyvek – Napraforgó Könyvkiadó

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
nemcsak nôknek és társkeresôknek szól, a férfiak és minden korosztály képviselôje bátran belelapozhat. A humort kedvelôk és
értôk nem fognak csalódni!

ÁLOMGYÁR
Tamas Garam
ANGÉLA
Akiért a túlvilág csatába
indul
683 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.

ÁBRÁND KÖNYVEK
V. E. Gabriel
LÉLEKBÉKLYÓ
280 oldal, 3199 Ft
A földhöz béklyózott lelkek bûnösek. Akkor
mégis ki az a lány, aki
Peter mellé szegôdik, és
szövetséget köt vele?
Mit akarhat a fiútól? És
mi köze lehet Peternek
az egyre erôsebbé és veszélyesebbé váló lelkekhez? Vajon a képessége
elég ahhoz, hogy megállítsa ôket?

ÁLOMGYÁR
Albert Levente
A HASZNOS IDIÓTA
235 oldal, 2999 Ft
„Ritkán van szerencsénk olyan
krimivel találkozni, amely megfelel az alábbi három szempontnak: mai, magyar és élethû. Az
elsôkönyves Albert Levente
ezen mûvek táborát gyarapítja.
Humor, érzelmek, foci és gasztronómia fûszerezi a cselekményt, melynek végén nyilvánvalóvá válik számunkra, ki is lehet az a bizonyos hasznos idióta.” – Magyar Nemzet
„A kortárs magyar krimi megteremtését célzó szerzô kedvet csinál a mûfajhoz.” – Heti Válasz

|napló|

„Ugyanazt tette, amit mondott,
és azt mondta, amit tett”
Beszélgetés Király István lányával
irodalmár édesapja Naplójáról
Az irodalomtankönyvekben bármelyik
korosztály találkozhatott az Ady-értelmezô Király István nevével. Az irodalmár azonban kultúrpolitikus és 1971-tôl
1985-ig országgyûlési képviselô is volt.
Lányai lakásfelújítás közben egy szekrény mélyén harmincegynéhány füzetre
bukkantak, benne édesapjuk 1956-tól
élethosszig vezetett naplójával. Afféle
„Isteni színjátéka” a Kádár-kornak a kötetben és e-könyvben is megjelenô feljegyzéssorozat. Mindenki feltûnik benne, akinek valamiképp hatása volt az
akkori társadalom alakulására. Mindezek mellett a naplóíró habitusáról is
beszélgetünk gyermekével, Király Júliával, aki ugyancsak ismert személyiség:
2007 és 2013 között a Magyar Nemzeti
Bank alelnöke volt.
– Fogalmuk sem volt róla nôvérével, hogy
édesapjuk naplót vezet?
– Az utolsó években tudtunk róla, a meglepetés az volt, hogy milyen régóta készültek
a feljegyzései. Az 1970–80-as évekbeli jegyzeteket egész biztosan a tervezett önéletrajzához szánta alapanyagnak; azokat az eseményeket örökítette meg, amelyekre késôbb vissza akart térni. De az 1956 szeptemberétôl 1971-ig tartó rész létezésérôl
korábban fogalmam sem volt. Nem is tudom, hogy ki tette el ezeket. Sok a kihagyás
bennük, rendszertelenebbek.
– Nekem is föltûnt, hogy például 1956 októberérôl, novemberérôl egyetlen sorral sem
emlékezik meg. Vajon miért?
– Akkoriban sokan rajta is bosszút akartak
állni vélt vagy valós sérelmeikért: menekülnie kellett. Keresték a lakásán és másutt is,
hogy mint dogmatikus rákosistával leszámoljanak vele. Érthetô, hogy nem a naplóírás volt a legfôbb gondja ebben a számára
minden szempontból megrázó periódusban. Bár egyértelmûen ellenforradalomnak
tartotta ’56-ot, ez a Naplóból is kiderült,
például a Nagy Imre újratemetésérôl írt bejegyzésekbôl, a szovjet bevonulást és az ország elfoglalását nem tudta megemészteni;
kudarcként élte meg.
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– Milyen volt otthon, apaként a külvilágban
kultúrpolitikai tevékenységet folytató közéleti személyiség?
– Hosszú hezitálás után azért döntöttünk a
Napló közzététele mellett, mert semmi meglepetést nem tartalmazott. Gondolom, az olvasóknak sem fog. Apánk ugyanazt mondta
magának, amit másoknak mondott. Ugyanazt tette, amit mondott, és azt mondta, amit
tett. Semmi ellentmondás nincs a szavai, tettei és gondolatai között. Hites ember volt. A
vallást cserélte fel az emberiség haladásába
vetett hittel. Meggyôzôdése szerint a munka,
a teljesítmény önmagában nem biztosít teljes
életet, ha nincs mellette egy olyan ügy, amit
vállalni kell, és küzdenie érte. Számára ez az
„alvégek” ügye volt, ahogy fogalmazta, a
nincsteleneké, a szegény országoké. Ô úgy
látta, ezek érdekét a szocializmus, illetve a
marxista-leninista gondolatkör képviseli a
legjobban. Meg lehet kérdôjelezni ezt, de azt
nem, hogy koherens és sokak számára elfogadható gondolatrendszer volt az övé.
– Nehéz elképzelni édesapjáról, amit 1989es életmûinterjújában mondott, hogy egyetemistaként kettôs életet élt, belevetette magát
az éjszakába, lóversenybe, hazárdjátékba,
prostituáltakkal való kapcsolatokba. Visszatekintve errôl is vallott a Naplójában?
– Életének három korszakát emlegette: a gyerek- és fiatalkorát, amikor a református vallásban felnevelkedve Istenben
hitt, utána jött a „sötétség kora”,
amikor az istenhitet elvetve az éjszaka
mélyén, a „legalsó bugyrokig” jutva
élte végig az egyetemi éveit, miközben kiváló eredménnyel végezte az
Eötvös Collegiumot. A harmadik a
választás kora, amikor újraolvasta a
marxizmust, és már nem a XIX. századi, meghaladott eszmét látta benne, hanem megérezte, ez az, amire
fölteheti az életét. El lehet gondolkodni, hogy késôbb miért nem lépett tovább. Sokat töprengek ezen azóta is.
– Volt olyan része a Naplónak, amelyet megrendüléssel olvasott?
– Az utolsó száz-százötven oldal megrázott.
Talán szentségtörés nélkül Esterházy Péter

Hasnyálmirigynaplójához tudnám hasonlítani.
Döbbenetesen ugyanazok a fordulatok köszönnek vissza. Mindketten Susan Sontagot
olvasták, ugyanúgy, egyfajta bölcs belenyugvással élték meg az élet végét, és egyformán
szenvedtek a beteg emberi méltóságtól való
megfosztásától. Apámban mindvégig megmaradt a természetközelség, többször Arany
János Sejtelem címû versét idézi: „Életem hatvanhatodik évébe' / Köt engem a jó Isten kévébe, / Betakarít régi rakott csûrébe, / Vet helyemre más gabonát cserébe.” És még a halál árnyékában is azért az ügyért viaskodott,
amelyre feltette az életét. Az utolsó megjelent
írása a régi irodalmi hagyomány szerinti episztola. Ebben megfogalmazta: miközben látja,
hogy omlik össze körülötte minden, amiben
hitt, meggyôzôdése, hogy az ügy mégsem hal
meg. Nagyon furcsa a mai filozófiai viták tükrében olvasni az ô komoly és meggyôzô érvelését a történelemrôl, mint folyamatos fejlôdéstörténetrôl. Jó lenne, ha a rendszerváltás
elôtti korra is végre pre- és utókoncepciók nélkül tudnánk nézni.
Mátraházi Zsuzsa
ÁPRILIS 22.
14.00–15.00
SZABÓ MAGDA TEREM
Király István Napló
1956–1989 címû
könyvének bemutatója
Résztvevôk: György Péter
és Katona Ferenc
Moderátor: Király Júlia

könyvrôl
Király István: NAPLÓ 1956–1989
Tények és Tanúk sorozat
Szerkesztette Soltész Márton
Magvetô Kiadó, 1080 oldal, ára 9990 Ft

|história|

„Lelkük mélyén fekete lyuk”
Szántó T. Gábor legújabb kötete kapcsán a múltfeldolgozásról
Szántó T. Gábor, többek között a Kafka macskái és az Édeshármas szerzôje, új kötettel jelentkezett: 1945 és más történetek címmel. A címadó elbeszélésbôl készült Török Ferenc azonos címû, közösen írt forgatókönyvükön alapuló,
Berlinale közönségdíjas filmje, mely Miamiból is a legjobb
történet díjával tért haza. Ezen kívül hét másik novellát olvashatunk a kötetben.
– A kötet elsô három elbeszélése kapcsolódik a történelem, múltfeldolgozás tematikájához.
– Van még egy ehhez kötôdô ironikus-szatirikus, abszurdba hajló
novella, Az igazság kedvéért. A mai kor múltfeldolgozó hevének sajátos leképezôdése, amikor is önbíráskodáshoz folyamodik két ember, mert nem mûködik az igazságszolgáltatás. Érdekes kérdés, bár
inkább az elemzôk dolga lesz, hogy összefüggést találnak-e a történelmi múltra fókuszáló és a személyesebb drámák, szerelmi történetek között. Az írások mindenesetre idôrendben napjainkig ívelnek.
– Az 1945 címet viselô novellában két zsidó tér vissza egy olyan faluba, ahonnan korábban elhurcolták a zsidókat. Bár látogatásuknak
békés célja van, a falu lakosaiban feltámad a lelkiismeret-furdalás,
azért, amit annak idején tettek, illetve, amit nem. Felmerül a kérdés,
mi lehet az oka annak, hogy a háború utáni eseményeknek az irodalmi feldolgozása még mindig nem történt meg.
– Érdekes látni nemzetközi összehasonlításban, hogy mostanában
jelennek meg 1945-46-ban játszódó történetek filmekben is. Korábban beszippantotta a figyelmünket a második világháború eseménytörténete és a késôbbi diktatúra. Az átmeneti idôszak mintha nem
tûnt volna elég érdekesnek. Nekem pályám kezdete óta a ’45 utáni
történések, sôt a mai jelenünkbe bedörömbölô múlt, a vészkorszak
és a diktatúra napjainkig terjedô utóhatásai szolgáltak egyik visszatérô témámként.
– Az egyik novella egy buchenwaldi túlélô és a varsói lázadást túlélô közös „vállalkozásáról” szól: meg akarnak zsarolni egy volt nácit. Ez az
írás sokat elárul arról, mennyire nem tudtak visszaintegrálódni a megsemmisítô-táborokból hazatérôk, mennyire nem tudtak kapcsolatot teremteni az itt-maradottakkal. Hogy mennyire nem voltak képesek az itthon maradók sem felfogni, mi történt ezekkel az
emberekkel és valahogy kezelni a feldolgozhatatlant, illetve, hogy vannak, akik visszatértek.
– A túlélôk világa, a hontalan táborok világa és
a kivándorlóké sajátos mikrovilág volt, éppúgy,
mint azoké, akik Németországban telepedtek
le, vagy visszatértek oda, ahonnan elvitték
ôket. Nem mindig sikerült az integráció, számtalan esetben a túlélôk rejtôzködô identitást
vettek fel, egyfajta belsô emigrációban élték le
az életüket, miközben kifelé igyekeztek méltóságot mutatni, próbáltak úgy viselkedni,
mintha minden további nélkül vissza tudtak
volna illeszkedni a társadalomba. Ám a lelkük
legmélyén valamiféle fekete lyuk tátongott.
És az elhallgatás, az elfojtás nemegyszer évtizedek múltán jelentkezett különféle pszichés tünetekben. Elmesélhetetlen traumáikat
továbbadták az utódaiknak, akár több generáción keresztül. Vagy éppen magányukban, elszigeteltségükben öngyilkosok lettek.

– A leghosszabb éjszaka a felvidéki magyarok áttelepítésérôl és a magyarországi svábok kitelepítésérôl szól, a lakosságcserérôl.
– Ez az írás Hévíz-díjat kapott, és nagy figyelmet keltett. Többféle
traumát is hordoz a társadalom, és ez az élményanyag éppúgy ott
munkál a magyar közbeszédben vagy mögötte, kimondatlanul.
Nem találtuk meg azt a beszédmódot, ahogy ezeket az egymást követô szenvedéstörténeteket a maguk rangján, a maguk fájdalmában
tudnánk kezelni, és nem egymás ellenében. Átpolitizálódott a történelmi múlthoz való viszonyunk. Könyvemben átlépek az emlékezetpolitika által kreált mesterséges határokon, ahogy az egyes társadalmi csoportok határain is. Az 1945-tôl napjainkig ívelô történetekben
találkozhat az olvasó a falusi világgal, arisztokraták sorsával, jómódú
budai polgárokkal és újlipótvárosi kispolgárokkal egyaránt.
– A könyv másik vonulata a felnôtté válás nehézségeihez, a személyes identitás bizonytalanságaihoz, alkalmasint a szexuális identitáskereséshez kapcsolódik.
– Ma szabadabban nyúlunk ezekhez a kérdésekhez, mint mondjuk negyedszázada. Minden politikai heveskedés ellenére természetesebbé
válik a kisebbségekhez való viszony, lett légyen szó vallási-etnikai, vagy
életmód kisebbségekrôl, ami nem jelenti azt, hogy ne okozna az egyén
szintjén súlyos traumákat a saját mássággal való szembesülés. Talán
azáltal, hogy belülrôl mutatok meg néhány ilyen történetet és
karaktert a maga ellentmondásos érzelmei közepette, és az
olvasó belehelyezkedhet a dilemmáikba, sôt, ha végigolvassa
a történeteket, bele kell helyezkednie a szereplôk világába, sikerül megingatni néhány megrögzött elôítéletet.
Jolsvai Júlia
ÁPRILIS 21. 16.00–17.00
OSZTOVITS LEVENTE TEREM
Szántó T. Gábor 1945 és más történetek címû könyvének
bemutatója, valamint az Év hangja 2016 díj átadása – a
közönségszavazatok alapján – Rudolf Péternek

könyvrôl
Szántó T. Gábor: 1945 ÉS MÁS TÖRTÉNETEK
Noran Libro, 240 oldal, 2900 Ft
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László Erika:

Kis magyar szépségipar
Az idegenforgalom, a mûkereskedelem és egy sokat megélt transzvesztita
életének bemutatása után László Erika
bevezet bennünket a nôi öregedés titkaiba, a munkájukért felelôsséget
nem vállaló plasztikai sebészek, a hamis szakvéleményt író igazságügyi
szakértôk, az alkalmatlan ügyvédek
és a pereket a végtelenségig húzó bíróságok szövevényes világába. Különleges utazásokon is részt vehetünk: betekinthetünk a Beverly Hills-i
orvoslás kulisszái mögé, és körülnézhetünk Norvégia legészakibb pontján.
A történet fôhôse az ötvenes évei elején járó Bella. Hiúságból
plasztikai beavatkozásra szánja el magát. A mûtét súlyos szövôdménnyel jár, eltorzítja az arcát, ráadásul megvakulással fenyegeti. A
saját magát istennek tartó sebész nemcsak hogy nem ismeri el szakmai hibáját, hanem az elôzôleg busás összeggel lehúzott, elcsúfított
páciensét jóvátétel nélkül kidobja a praxisából.
Bella hiába fordul segítségért az állami egészségügyhöz, a szakmai
kamarákhoz és fórumokhoz – nincs törvény, és a szándék is hiányzik a magánszektorban mûködô, etikátlan kontárok megregulázására. Mivel helyzetére a várhatóan nyolc-tíz évig elhúzódó, költséges
mûhibaper sem jelent megoldást, döntô lépésre szánja el magát.

A KÖNYVKLUB AJÁNLATA A KÖNYVFESZTIVÁLRA
Faragó Annamária: HÁBORÚ

ÉS LÉLEK

Történelmi és családregény, egy jász család életét meséli el
Trianontól a kommunizmusig. A történet minden epizódja a
Jászság egyik falujából indul és oda tér vissza. A változást – melyet
a deportálás, a frontszolgálat, a lágerélet, a kommunista
téeszesítés vagy az 1956-os forradalom hozott –, bámulatos lélektani érzékkel és tehetséggel eleveníti meg a szerzô. A fôszereplô a
szovjet kényszermunkatáborban küzd az életéért, több év után tér
haza, drámája itthon folytatódik.
284 oldal, 2490 Ft
bikafalvi MÁTHÉ László Zoltán:

AZ ÖTÓRAI NÔ ÉS A VÉN KÉJENC

Valójában ki az ÖTÓRAI NÔ? Ô az, aki bejárta a világot és mindenhol
valami jót tapasztalt. Történetei tele vannak a valóságon alapuló
huncutsággal, humorral, pikantériával, élményszerû szex-villanásokkal. Minden története olyan, hogy az bárkivel megtörténhetett
volna, mégis vele és csakis vele történtek meg, ezért is izgalmasak.
210 oldal, 3300 Ft

Ádáz, sôt, véres, büntetôjogi következménnyel is
járó háború veszi kezdetét, amelyben orvos és páciense is átlépi a társadalom által kijelölt határokat,
és bedöntik az addig többé-kevésbé jól felépített,
konvencionális életüket.
*
„Késôn kezdtem el írni, mivel elôször szerettem
volna megismerni és a helyére tenni a világot magamban. Több mint húsz éven át vándoroltam
egyik nyugati/keleti egyházból, gyülekezetbôl, közösségbôl, szektából a másikba, ám végül sehol sem
tudtam meggyökerezni, mi több, a világvallásokat
sem sikerült egyesítenem. A környezetem húsz éves
koromig úgy gondolta, hogy mulya és semmirevaló
vagyok. Négyszer felvételiztem az ELTE Bölcsészkarára, mire sikerült bejutnom. Az öt év alatt, amíg oda
jártam, halvány fogalmam sem volt, mit fogok majd
kezdeni a diplomámmal. Végül nem lett belôlem se
tanár, se egyéb humán szakember, elôször az idegenforgalomban,
késôbb a régiségiparban helyezkedtem el.
Az írást hobbiként mûvelem, soha sem voltak olyan terveim, hogy
ebbôl kellene egzisztenciát teremtenem. Kedvelem a mély, feltáró
beszélgetéseket, a titkokat és a rejtett igazságokat, a nem szokványos témák vonzanak.
Eddigi legsikeresebb regényeim az I love lóvé, az Így utazunk mi
és a Transziregény. Az én kedvencem a Szerelmem, Krisztina.“ –
László Erika
Kis magyar szépségipar, 544 oldal, 3499 Ft
KERESSE A WWW.KONYVTUNDER.HU-N

AKÁR EGY AKCIÓFILM…
Nemere István

Velünk vágtat a halál
320 oldal, 3300 Ft

A világ leggazdagabb emberei egy
nemes célra fordítják a naponta megszerzett
százmilliókat, milliárdokat. A regény az
egész bolygón játszódik, rendelkezésükre
áll a szupermodern technika, az emberi
kitartás és önfeláldozás. Jó célért küzdenek,
ám ôk sem válogathatnak a módszerekben...
Dicstelen pusztulások, szörnyû halálok,
fényes gyôzelmek és rokonszenves
fôszereplôk…

Keresse a könyvesboltokban és a kiadónál!

www.kukkiado.hu

K. u. K. Kiadó

1138 Népfürdô u. 15/E

Agócs Károly:

A FEKETE KRISTÁLYGÖMB
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.
250 oldal, 2500 Ft
Koppány Enikô: EMMA

KÖNYVE

Ez a könyv a szerelemrôl és a feltétel nélküli szeretetrôl szól,
amely két nagyon különbözô társadalmi helyzetbôl jött embert
köt össze, akik egy szerencsésen szerencsétlen pillanatban
találkoztak a két világháború közötti tünékeny béke
idôszakában. A történetet átszövik a korszak ellentmondásai,
amelyek a második világháborúba sodorják az országot, és
amelyek hatására Emma újra az üldözöttek közé kerül. Budapest
bombázásának pokla vet véget Emma történetének.
472 oldal, 3400 Ft

A HUNGAROVOX KIADÓ AJÁNLATA
Kapui Ágota
A LÉLEK
SZÁRNYCSAPÁSAI
(versek)
180 oldal, 1800 Ft
Kaiser László
„ÁLDASSÁL,
EMBERI VEREJTÉK"
Portrék, emlékek,
köszöntések
128 oldal, 1500 Ft
www.hungarovox.hu

A kiadványokat keresse a könyvesboltokban és a Könyvfesztiválon a K12-es standon

Hungarovox Kiadó Telefon: 06-1-340-0859, 06-20-585-8212 info@hungarovox.hu
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A NAP KIADÓ a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon

Gary Chapman:

12 dolog, amit jó lett
volna tudni, mielôtt
szülôk lettünk
Mire érdemes felkészülniük a gyermekvállalás elôtt álló pároknak,
hogy minél jobban alkalmazkodjanak a szülôi szerephez, és a vele járó változásokhoz?
Gary Chapman, a neves párkapcsolati szakértô ezúttal a kisgyerekes szülôket foglalkoztató kérdésekre keres választ: hogyan gondoskodhatnak a szülôk gyermekük
érzelmi egészségérôl, milyen változást hoz a gyermekvállalás az idôbeosztás és a pénzügyek kezelése terén, mit tehetnek a szülôk azért,
hogy bokros teendôik közepette az egymással való kapcsolatra is
maradjon idejük. Szó esik még a szobatisztaságra szoktatásról, a
korlátok szükségességérôl, a társas készségek tanításáról, a szülôi
mintaadás jelentôségérôl, és arról, hogy néha a szülôknek is bocsánatot kell kérniük.
„Könyvemben arra vállalkoztam – írja dr. Chapman –, hogy átadjak a születendô generáció szüleinek valamit abból, amit jómagam
szülôként és házassági tanácsadóként tapasztaltam és tanultam az
évek során. Arra törekedtem, hogy valós képet adjak a gyermeknevelés örömeirôl és kihívásairól, és gyakorlati tanácsokkal szolgáljak a
mai szülôknek arról, hogy miként teremthetnek pozitív érzelmi légkört a családban.” Harmat Kiadó

Mark Russinovich három
regénye újra aktuális
Az USA-elnökválasztás kapcsán sokat emlegették a hekkereket. Aki
olvasta Mark regényeit, csak mosolyogni tud az újságírók naivitásán.
Annyira nincs új a nap alatt, hogy
ezekben a regényekben nem csak
az olvasható, hogy megy ez, de az
is, hogy mennyire mellényúlnak a politikusok
és a zsurnaliszták, amikor ezzel rémítgetik az embereket.
A Nulladik nap a kiberterrorizmust ismerteti, és természetesen
gyôz a jó. A Trójai faló az iráni atomprogram kapcsán a kínai-amerikai kibercsatát írja le. A Tolvaj kód témája az internetes bankrablás
– ez sem királyi út. SZAK Kiadó

Mágikus állatok iskolája 7. –
Hová lett Mr. M?
Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis hozzád kötôdô állatod? Aki megért, beszélgetni tudsz
vele, mindenhova elkísér, és soha többé nem kellene egyedül lenned. Szép álomnak tûnik, de a
Winterstein iskola diákjai ilyen igaz barátra lelnek.
A sorozat 7. kötetében minden másképp alakul,
mint ahogyan eddig megszoktuk. A mágikus állatkereskedés tulajdonosa ugyanis egyik pillanatról a másikra nyomtalanul eltûnik! Sôt, utána Miss Cornfieldnak is nyoma vész! De hát hogyan lehetséges ez? És ki fog mágikus állatokat hozni a gyerekeknek?
Babilon Kiadó, 208 oldal, 2990 Ft

Ceyhun Atuf Kansu:
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Fordította Tasnádi Edit. Utószó Hóvári János
Magyar esszék sorozat
152 oldal, 2100 Ft
A szerzô egy fényképalbumot lapoz. Oly módon,
hogy Atatürk egy-egy fényképérôl részletes leírást
adva idézi meg életének a „törökök atyjának” egyegy sorsdöntô eseményét vagy jellemzô epizódját.
A mûvet olvasván a magyar történelem alapvetô
kérdései visszhangoznak bennünk. Hiszen Törökország számára is létkérdéssé vált az imperialista intervencióval szemben az ország függetlenségének kivívása (1919–22-es
Nemzeti Felszabadító Háború); az ország jövôje azonban ugyanolyan követelôen tette szükségessé a társadalmi haladást és a nyugati civilizációval
való lépéstartást is.
Az igazi hazafiság eszméivel fûtött, költôi hevülettel megírt esszé megismerteti a magyar olvasót századunk egyik legkiemelkedôbb alakjával.
Érdekes és vonzó olvasmány.
Gróh Gáspár: SZEMBEN A FELEJTÉSSEL
Esszék, kritikák. Magyar esszék sorozat
Kb. 250 oldal, 3500 Ft
A szerzô újabb írásai értelmezô, rendszerezô
szerepük miatt nélkülözhetetlenek az irodalmi értékrend formálásában. Olyan „olvasóközpontú”
kritikák, esszék, irodalomtörténeti elemzések,
amelyek az írók szemében a szakmához, a
szakmáéban viszont az irodalomhoz tartozóknak tûnhetnek fel.
Új kötetében fôleg olyan szerzôk mûveirôl ír,
akikben megtalálja a számára kedves értékeket:
Görömbei Andrásról, Kiss Gy. Csabáról, Németh Lászlóról, Szörényi
Lászlóról, Márkus Béláról, Domokos Mátyásról.
Csokits János: PILINSZKY NYUGATON
(Pilinszky 32 levelével)
Második, javított és bôvített kiadás
Utószó: Sebestyén Ilona. Magyar esszék sorozat
Kb. 150 oldal, 2500 Ft
Csokits János 1949-ben – 21 évesen – menekült
el Magyarországról; Franciaországban, Nyugat-Németországban, majd Angliában élt és
dolgozott, ezután 1999-ben hazatért.
Nagy érdemeket szerzett a magyar költészet – elsôsorban Pilinszky János életmûve – nyugati, angol
nyelvû megismertetésében. Pilinszky János fordítójaként a költôvel való ismeretségét, találkozásait és levelezését örökíti meg ez a
kötet, amely elôször Domokos Mátyás szerkesztésében 1992-ben jelent meg.
A könyvet a Gyôri Rotary Club támogatta.
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A megtalált tragédia
Rejtô Jenô emlékére
Interjú Thuróczy Gergellyel
A számos ismeretlen, kisebb
terjedelmû Rejtô-szöveget, levéltári dokumentumot, sajtómegjelenést és fotót is tartalmazó emlékkötet egyik legnagyobb szenzációja a hagyatékból elôkerült és most elôször
publikált írások gyûjteménye.

Izzadt Greg kapitány a fedélzeten
(vagy legalábbis a lépcsôházban...)

– A kutatás egy kiállítással indult,
amit a Petôfi Irodalmi Múzeumban
rendeztek. Az ellopott tragédia után
megjelent A megtalált tragédia,
amely elôbbi átdolgozott változata.
Mennyiben?
– 2003-ban rendeztük meg Horváth Csabával a világtörténelem elsô Rejtô-kiállítását a PIM-ben... Ez
egyfajta kiállítás-paródia volt, írónk szellemében: legjobb könyvei, a P. Howardok java (a korabeli divatos kalandregények paródiái), kiforgatja a paneleket, harsány és/vagy
intellektuális nyelvi humorral faggatja a kliséket – mi is ezt tettük tárlatunkban.
Az ellopott tragédia mintegy duplája A
megtalált tragédiának: szûkítve bôvített, azaz a szövegközlések egy részét elhagytuk –
ezeket kibôvítve egy késôbbi kötetbe szánom. Ugyancsak kimaradtak egyes résztanulmányok, a magam kismonográfiáját alaposan meghúztam, de számos helyen pontosítottam és kiegészítettem, hisz a kutatást
azóta is folytatom. Perczel Olivér levéltáros
tanulmánya mindkét kötetben szerepel – ô
szintén frissítette írását, mely Rejtô magánéletérôl, iskolázottságáról, ill. családjáról
(Reich – ez volt Jenô hivatalos neve, valójában sohasem magyarosított Rejtôre) szolgál
fontos adalékokkal.
A kiadói szándék szerint második Rejtôkönyvem olvasmányos, míg az elsô tudományos. Frissítettem a képanyagot, és mintegy
fél tucat, korábban nem publikált kisebb szöveget tettem bele, meg egy szintén hagyatékból elôkerült komplett kisregényt: Konzílium az ôserdôben. Ami viszont a legnagyobb
hozadék, az a Rejtô-bibliográfia: az író életében megjelent, ill. posztumusz közreadott
mûvei, s a róla életében megjelent fontosabb
közlések. (Elôzô kötetemben az idegen nyelvû fordításokat, ill. a külföldön magyarul
megjelent kiadásokat vettem számba.) Ez is
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tipikusan az a munka, amit csak abbahagyni
lehet, befejezni nem – azóta már vagy fél tucat újabb tétel került elô. Ha lesz rá módom,
egy javított kiadásban ezeket is közzéteszem.
– A ’30-as években Rejtô Jenô rendkívül népszerû volt, a Piszkos Fredet még Babits is olvasta… Második fénykora a Kádár-korszak,
1964-tôl százezres példányszámban jelentek
meg a mûvei. Miért lehetett ennyire népszerû?
– Egyfelôl ott van a tiltott gyümölcs-effektus: 50 évvel ezelôtt nagy szám volt, hogy
egy ilyen „ántivilág-béli” írót közreadjanak,
aki mindenféle egzotikus országokban játszódó könyvekkel rukkolt elô, és csak úgy
dôl belôle a pesti humor, a vagányság – P.
Howard legjobb alakjait aligha lehetett volna példaképül állítani a szocialista ifjúságnak… Egy ponyvaszerzô, aki pár évvel korábban szó szerint indexen volt! De nem ez az
egyetlen példa – RáthVégh István mûveit is
ekkoriban kezdték újra kiadni, elindult a
Füles rejtvénymagazin stb. A (kultúr)politika végre fölismerte,
hogy a Rákosi-féle totális tiltás, a
szabadság kis és nagy köreinek megvonása,
az emberek szórakozási igényeinek semmibe vétele nem vezet jóra. Ráadásul nem csupán holmi humanitárius megfontolások vezették a korabeli kiadókat és terjesztôket:

Rejtô nagy üzlet lett. Jugoszláviában meg afféle kalózkiadások jelentek meg magyarul:
csak P. Howardok, Rejtô neve nem szerepelt
a kötetekben… Bécsben szintén kijött egy
kisebb sorozat magyarul, valamint Szlovákiában és Romániában, és a tengerentúlon is.
– Rejtô tucatnyi mûfajban alkotott, amíg
megtalálta és kitalálta a szatirikus, parodisztikus kalandregényt. Mit tudhatott, amivel
ennyire telibe találta nemcsak saját
korának emberét, de 80–90 év után
is tud hatni?
– A népszerûség másik oka mélyebben keresendô, mondhatni filozofikus: a közép-európai életérzés, a pesti feeling és flaszter, a pesti (zsidó)
humor remeklései a P. Howardok.
Eszmedivatok, világmegváltók, rendszerek és inflációk jönnek-mennek,
ám a Kárpát-medence, a magyar ember lelkülete, a keserédes történelmi
tapasztalat marad (és igen kis mértékben változik)… Könyveiben van
kaland, humor, filozófia és szellemesség, ráadásul egy csomó kulturális
utalást is elhelyezett (érti, aki érti…).
Mindez a mûfaj szabályai szerint, fordulatos cselekményû regényekben –
tehát nem csak egy halom szóviccet hányt kazalba. A siker persze meghozta az utánzókat,
Rejtôvel szólván epigonok tömkelege csámpázott az általa sugárúttá taposott örvényeken, ám a nyom(d)ába sem értek.
– Ön mint irodalmi muzeológus, irodalomtörténész „regedzsungel”-nek nevezte azt a
rengeteg sztorit, ami Rejtôrôl közszájon forog, és ennek kibogozására vállalkozott. Hogyan lesz valakibôl Rejtô-kutató?
– A téma talált meg engem – a 2003-as kiállítás a PIM-ben munkafeladat volt. Persze
két kézzel kaptam utána, aztán az évek során egyre több adalék került elô, pár éve
pedig szisztematikus kutatásba kezdtem
(levéltár, könyvtár, kéziratok, sajtó). És szerencsére akadnak segítôim is, mert egyedül nem megy...
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