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Kerekszületésnaposok 2017
Lator László
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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
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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
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„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

|könyvrôl|

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.

www.napkiado.hu
Dedikálások a Millenárison,
a Nap Kiadó standján:
2017. 04. 21. péntek
Gróh Gáspár . . . . . . . . .16–17
Monostori Imre . . . . . . . .16–17
Tasnádi Edit . . . . . . . . . .16–17

A Magyar esszék
sorozat újabb köteteinek
bemutatója a Millenárison,
a Hess András teremben
2017. 04. 21-én, 15 órakor.
Résztvevôk: Gróh Gáspár,
Hóvári János, Monostori Imre
és Sebestyén Ilona

2017. 04. 22. szombat
Dallos Szilvia . . . . . . . . .10–11
Udvaros Béla . . . . . . . . .11–12
Juhász Elôd . . . . . . . . . .12–13
Sárosi Bálint . . . . . . . . . .13–14
Szörényi László . . . . . . . .17–18
2017. 04. 23. vasárnap
Udvaros Béla . . . . . . . . .14–15
Juhász Elôd . . . . . . . . . .15–16
Szörényi László . . . . . . . .16–17
Gróh Gáspár . . . . . . . . .16–17

|P. Howard|

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...
Szepesi Dóra
ÁPRILIS 21. 16.00–17.00
B22 STAND
Thuróczy Gergely A megtalált
tragédia. Rejtô Jenô emlékére
címû könyvét dedikálja

könyvrôl
A MEGTALÁLT TRAGÉDIA
Rejtô Jenô emlékére
(összeáll.) Thuróczy Gergely
Szépmíves Könyvek, Képes emlékezet
366 oldal, 4990 Ft

