KÖNYVEK A FENYÔ ALÁ – KARÁCSONYI KÖNYVVÁSÁR 2017
WWW.KONYV7.HU

XXI. ÉVFOLYAM 2017. 4. SZÁM

ELÔFIZETÔKNEK 600 Ft

KULTÚRA

Potozky László
Égéstermék
Szentesi Éva
Kardos Margit
disszidál
Jolsvai András
A napok színe
Al Ghaoui Hesna
Félj bátran
Konrád György
Falevelek
szélben
Parti Nagy Lajos
létbüfé
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|könyvrôl|
SELJA AHAVA:

Az égbôl leesô dolgok
Vajon a véletlen alakítja a sorsunkat vagy mi? – teszi fel a könyv a
kérdést. Hôsei életébe ugyanis
alaposan beleszólnak az égiek,
vagy legalábbis az égbôl leesô
dolgok. Saara, a kislány váratlanul elveszíti az édesanyját, akire
szó szerint az égbôl száll le a halál. Annu, Saara nagynénje fejére viszont valóságos pénzesô
hullik alá. Másokat a villám sújt
le, vagy a balsors. Az égbôl leesô dolgok kinek jót hoznak, kinek rosszat, de mindenkinek
megváltoztatják az életét. S ha elkísérjük a szereplôket a hosszú
úton, amelyen járva megpróbálják feldolgozni, megemészteni,
vagy legalább eltûrni mindazt, ami történt és történik velük, hihetetlenül sokat megtudunk az emberi lélekrôl – és a mindennapi varázslatokról. A finn írónô könyvében négy hang is felcsendül: egy kislányé, egy kamaszlányé, egy fiatal és egy középkorú
nôé. Ugyanarról beszélnek, mégis másképpen: kinek a befejezetlen tündérmesék segítenek abban, hogy túléljen, ki kísértetjárás
szemtanúja lesz, míg mások távoli országokban keresnek sorstársakat, elvarázsolt kastélyba költöznek, állatokkal beszélgetnek
vagy hetekre különös álomba merülnek. Abszurd, mitikus és reális fonódik össze egyetlen lebilincselô történetté, amely méltán
nyerte el az Európai Unió Irodalmi Díját.
Typotex Kiadó, 200 oldal, 2500 Ft

Mi MICSODA Budapest
VILÁGVÁROS A DUNA PARTJÁN
Kíváncsi vagy, milyen szerepet kapott Budapest fejlôdésében, hogy a Duna partján fekszik? Mitôl világváros Budapest? Mit rejtenek a föld alatti közmûvek? Hogyan mûködik a város? Mirôl mesél a
pesti flaszter? Hová járnak szívesen a fiatalok? – Ez
nem útikönyv, nem is útikalauz, annál sokkal izgalmasabb!
– A Nagykörút egyes szakaszait Habsburg uralkodókról nevezték el.
Menjünk együtt végig rajta!
– Az 1838-as jeges árvíz pusztítása jótékonyan is hatott a város fejlôdésére. Fedezd fel, hogy miért!
– Húzz bakancsot, és ismerd meg a város természeti értékeit is!
Babilon Kiadó, 48 oldal, 3200 Ft
HANS HABE:

Tarnovszka grófnô

A HUNGAROVOX KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA

A különleges történet egy orosz birtokon kezdôdött és a velencei nôi börtönben végzôdött. A bûnper fôtárgyalása lázba hozta a világsajtót. A vörös szépség egyike volt kora
legelvetemültebb vampjainak. Vôlegényét,
Kamarovszkij grófot egy Naumov nevû orosz
diákkal agyonlövette. De elôbb rávette a szerelmes embert, hogy végrendeletében rátestálja a vagyonát. A diák ezután öngyilkos
akart lenni.A cselszövésben egy moszkvai ügyvéd is benne volt.
A regény kiadásának jogáért annak idején 14 ország kiadói versengtek.
K. u.K. Kiadó, 432 oldal, kötve 4200 Ft
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Feuer István

A CSODÁLATOS FIRENZE
Firenze történelme és mûemlékei
584 oldal, 4500 Ft
Feuer István könyve újszerû módon mutatja be Firenze
történelmét, templomait, múzeumait és palotáit.
Közérthetô stílusban fûz mindenhez részletes magyarázatot
úgy, hogy az olvasó megismerhesse a mûemlékek,
mûtárgyakat keletkezésének hátterét, alkotójuk munkásságát.
A Képes séták fejezet 72 fotója ad ízelítôt a firenzei
kiránduláshoz. A szerzô e kötettel szeretne kulcsot adni
ennek az egyedülállóan gazdag városnak a megismeréséhez
– és igazi élményt, örömet nyújtani, éppen úgy, ahogy
Firenze az ô életét is megváltoztatta.

www.hungarovox.hu

info@hungarovox.hu

Telefon: 06-1-340-0859

|lelki|
Lélektisztító idôutazás
Lassan a végére érünk a reformáció 500. évfordulóját ünneplô emlékévnek, alig volt olyan
település az országban, ahol ne emlékeztek
volna meg valamiképpen (elôadással, kiállítással vagy éppen iskolai vetélkedôvel) Luther világrengetô tettérôl és annak máig ható következményeirôl.
A reformáció egyik legnagyobb eredménye
az anyanyelvi (biblia)olvasás elterjedése, a
kultúra demokratizálódása volt – illendô hát,
hogy a nevezetes évfordulót a magyar irodalom is ünnepelje. Számos friss, kortárs szöveg (gondolhatunk itt például a Harmat kiadó gondozásában Cs. Szabó Sándor Luther
trilógiájának elsô kötetére) és jó pár szövegválogatás is megjelent az emlékévben.
A kimeríthetetlen gazdagságú magyar
(novella)irodalom gyakorlatilag bármilyen
tematikájú válogatásnak alapja lehet, egy a
reformációt ünneplô novellafüzér összeállításakor, gondolhatnánk, leginkább a kronologikus – a középkortól napjainkig ívelô
– elrendezés tûnik kézenfekvônek. Bölcsföldi András Ideje van az olvasásnak címû könyve látszólag idôrendet követ, a kötet alcíme is erre utal: A reformáció öt évszázadának
novelláiból. A szerkesztô ugyanakkor csavar egyet a kronológián:
úgy válogatta össze a novellákat, hogy azok a reformáció kezdetétôl napjainkig egy ívet rajzoljanak. A kötet 19., 20. és 21. századi el-

Rejtélyes elmék
Ha megkérdeznék önt, kedves Olvasó, hogy egy
pénzfeldobós játékban, ahol mondjuk ötvenszer lehet dobni, és harmincszor már „fej” volt a dobás
eredménye, mennyi az esélye, hogy legközelebb
„írás” legyen – nos, a legtöbbünk ilyen esetben sokkal nagyobb százalékot voksolna az „írás”-nak, mint
a dobássorozat kezdetén. Pedig a folyamat teljesen
kiszámíthatatlan, mi mégis hajlamosak vagyunk a vakvéletlenre valami igazságosság-elvet rávetíteni – mert
ilyen az emberi elme. Hogy agyunk számos hasonló
rejtélyét megismerhettük, az két zseniális izraeli pszichológus-kutató érdeme: Daniel Kahnemané és Adam
Tverskyé, akiket nem véletlenül szokás párban emlegetni. Bár Kahneman és Tversky külön-külön is ragyogó elmék (Tversky már csak volt, 1992-ben halt meg),
ôk alkották a kognitív tudományok minden bizonnyal
legkreatívabb párosát.
Michel Lewis amerikai író-újságíró letehetetlenül izgalmas könyvet írt a két zseni életérôl és legfontosabb felfedezéseikrôl,
amely most magyarul is megjelent a Gabo Kiadó gondozásában. A
Harcos pszichológusok beszédes cím: a zsenipáros nemcsak a tudomány néhány megcsontosodott elméletével szállt szembe bátran, de
szó szerint a harctéren is bizonyítottak: mindketten katonáskodtak
az izraeli hadseregben, és nevükhöz fûzôdik például a katonák személyiségének, a tiszti beosztásra jelöltek alkalmasságának kiszûrése
egy merôben új módszerrel.
Nyilván mindannyian találkoztunk már azzal a jelenséggel, hogy
egy megjósolhatatlannak látszó eseményt utólag kellô magabiztos-

beszélôk (a klasszikusok közül többek mellett Jókai, Móricz, Ottlik, míg
a kortársak közül például Lázár Ervin,
Nádas Péter, Bartis Attila egy-egy története is helyet kapott a válogatásban) ismert és kevésbé ismert rövidprózáin keresztül irányítja az olvasó figyelmét az elmúlt fél évezredre.
Érdekes színeket kever egybe Bölcsföldi András, nincs könnyû dolga annak,
aki az elejétôl a végéig szeretné átolvasni magát a köteten, mert már az elsô novellánál megakad – Baksay Sándor példázatos szövege számtalan fordulattal
ajándékozza meg az olvasót, ugyanakkor
komoly etikai kérdésekkel is szembesíti.
Közös motívuma a novelláknak ez a
szembesítés, az önmagunkkal szembenézésre késztetés. Az elsôdlegesen keresztyén olvasók számára készített olvasnivaló
megállásra, belsô elmélyülésre hívja a befogadót. Dilemmák, döntéshelyzetek, vívódások vezetnek rá a folyamatos reformáció fontosságára, és adnak lehetôséget
egy lélektisztító idôutazásra.
Pompor Zoltán
Bölcsföldi András (szerk.)
IDEJE VAN AZ OLVASÁSNAK
A reformáció öt évszázadának novelláiból
Kálvin Kiadó, 248 oldal, 2000 Ft

sággal magyarázunk meg, miért történt.
Ez pedig az „elôre kellett volna látni” érzését erôsíti meg bennünk, holott a világ
sokkal bizonytalanabb, mint hinni szeretnénk. Nem kevésbé érdekes a „mentális átírások” folyamata: ha képzeletben megváltoztathatunk egy negatív kimenetelû fiktív történetet, mindig a legkézenfekvôbb elemén változtatunk (ha
a megszokottól eltérô útvonalon halad
a tragédia napján a fôhôs, hát menjen
a megszokott úton) – holott bármi történhetne másképp. Hitler sikeres festô
is lehetett volna – igen ám, de akár nônek is születhetett volna! Nagy áttörés
volt az orvostudományban a bizonyíték alapú orvoslás: számos beteg halálát okozták a különféle megrögzült
gyakorlatok, amelyeket nem támasztottak alá klinikai bizonyítékok – ez is Kahneman és Tversky érdeme.
Ez csak néhány példa a közös munka eredményei közül, de a páros egy új tudományágat is megalapozott: a viselkedési közgazdaságtant. S hogy ezt a tudást akár mindennapjainkban, döntéseinkben, életvezetésünkben is remekül kamatoztathatjuk, ahhoz kiváló
útmutatóul szolgál a Harcos pszichológusok.
L. E.
Michael Lewis
HARCOS PSZICHOLÓGUSOK
Gabo Kiadó, 356 oldal, 3990 Ft
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„Szóval, óvatosan a forradalmasdival…”
Beszélgetés Potozky Lászlóval
Nem lehet tudni, mennyi határt feszeget egyszerre Potozky László új regénye, az Égéstermék. Mindenesetre abban biztosak lehetünk, hogy két kezünkön nehéz lenne megszámolni mindazt.
– Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az Égéstermék és az Éles címû regénye között van
egy erôs párhuzam. A fiú, aki a combjába
karcol körömollóval, ugyanígy az egyetemista lány megjelenése. Mit jelent az egyetemista lány?
– Nagyon jó észrevétel, az Égéstermékben
tényleg feltûnik az Éles névtelen elbeszélôje, de csak említés szintjén, kis easter egg ez
azoknak, akik szerették az elôzô regényemet. Illetve a két könyv univerzuma összetartozik, mindkettô ugyanazon a környéken
játszódik valahol Kelet-Európában. Az egyetemista lány ebben a megközelítésben mind
az Éles, mind az Égéstermék esetében a történet gyújtózsinórjaként szolgált, ezek a karakterek hozzák el mindkét esetben az elbeszélô életébe azt a változást, amibôl kinövi
magát a cselekmény.
– Ezeket a karaktereket meghagyja az olvasóknak?
– Egyelôre nem készülök új regénnyel, és
azt sem tervezem, hogy újrahasználnám a
szereplôimet. Az Éles elbeszélôjérôl sem
tudtam eleinte, hogy említés szintjén az
Égéstermékbe is be fog kerülni.
– Az Égésterméknél mennyiben beszélhetünk
valós eseményekrôl?
– A regény forradalmi gerincét nagyjából a
2014-es ukrán forradalom eseményei alapján írtam meg, de vannak a szövegben magyarországi, erdélyi és romániai utalások is.
Mindegyiket valós események ihlették,
amelyek gyakran nagyon távol történtek
egymástól, mégis bárkinek ismerôsek lehetnek a rajtuk keresztül megmutatkozó emberi reflexek és gyarlóságok.
– Ott volt valamelyiknél?
– Néhány tavalyi pesti tüntetésen kint voltam, de olyan durva utcai harcokat, mint
amilyenek a könyvben vannak, sosem láttam élôben. Az is a regényhez való dokumentálódás része volt, hogy az ukrán eseményekrôl fellelhetô összes videót megnéztem a Youtube-on. Addig bámultam a
képsorokat, amíg mesterséges személyes
élményeket nem tudtam létrehozni magamnak. Magyarán belenéztem magam a
forradalomba.
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– A disznó megette a csecsemôt. A rendôrt
úgy szétverték a szkinhedek, hogy az orra az
álláig lecsúszott, pépes lett. Égett ember
szag van. – Érzed a hús szagát? Erôs képek,
ráadásul nagyon jókor vannak jó helyen, így
sokszor még durvábbak.
– Ezeket a képeket is legtöbbször Youtubevideókból vettem, az emberek magukkal vitték a telefonjaikat az utcai harcokra. Így belsô nézetbôl láthatta az egész világ például
azt, ahogy átlövik a láthatatlan orvlövészek a
harcosok bádogpajzsait. Wikipédia-szócikkeket is tanulmányoztam az Euromaidanról,
ezekbôl lett meg jócskán leegyszerûsítve és
megnyirbálva a forradalom gerince. Nem dokumentarista szöveget akartam írni, sok mindent kidobáltam, mert a lényeg az volt,
hogy regényként mûködni tudjon a szöveg.
– Mikiegérnek hívja az államfôt.
Miért nem írta le, hogy ki van a fiktív lény neve mögött? Egyáltalán
van mögötte konkrét személy?
– Gyakori jelenség Kelet-Európában, hogy Mikiegérként ábrázolják a kortárs diktátorokat,
Janukovicsot, Pontát és Orbánt
is láttam fekete fülekkel lerajzolva. A magyarázat annyira
egyszerû, hogy eleinte rá se jöttem:
mindhármuk keresztneve Viktor, tehát Mikiegér-Vikiegér. Az én Mikiegerem mögött
nincsen konkrét személy, tipikus autoriter
népvezetô, akibôl mindenki eleget ismer.

– A szkinhedek kultúrája nagy szerepet kapott a regényben. Ráadásul rendkívül pontosan ábrázolja az ô brutális, erôszakos játékaikat, mint például a fütyizést.
– Az ukrán forradalomban rengeteg szélsôjobboldali szimpatizáns vett részt, innen
tudtam, hogy nekem is foglalkoznom kell
velük. A fütyizést amúgy testközelbôl ismerem, ez személyes élmény alapján került be
a könyvbe. Hetedikes-nyolcadikos koromban büntettük így egymást az osztálytársaimmal vesztes kártyajátszmák után. Szóval
tudom milyen, amikor az összeszorított kártyapakli szélével verik le az ember bütykeirôl
a kulimászt.
– A fôhôs kicsiként elvesztette az apját, az
öccse árnyékában él, az anyjával eltávolodtak egymástól, és a magánélete sem
az igazi. Folyton folyvást kényszerített
helyzetbe kerül, hol az utcai harcok miatt,
hol az apjával kapcsolatos emlékek törnek
fel belôle.
– A regény jelenébe dramaturgiailag nem
fért volna bele még egy családi karakter,
elég az anya és az öcs alakja. Az apa
mintegy kísértetként van jelen, nem él, de
az, amit maga után hagyott, a mai napig
meghatározza családja viszonyait és lelki
állapotát.
– „Feladat az élet, bazmeg.” Ahogy ennek a
könyvnek a megértése is. Mire figyelmeztet
ez a történet?
– Ha van valami üzenete a könyvnek, akkor az, hogy valahol mindenki sáros, és a
nagy felszabadító történelmi kataklizmák mögött is csak pitiáner
emberi érdekek húzódnak. Szóval, óvatosan a forradalmasdival, mert könnyen
megtörténhet, hogy
fölösleges áldozatok
árán ugyanolyan mocskokat szabadítunk magunkra, amilyeneket elûztünk.
Vermes Nikolett

könyvrôl
Potozky László
ÉGÉSTERMÉK
Magvetô Kiadó, 168 oldal, 2999 Ft

A NAP KIADÓ ÔSZI–TÉLI KÖNYVEI
Kodolányi János: SUOMI, A CSEND ORSZÁGA; SUOMI TITKA
Fordították: Kádár György, Sinikka Pohjola és Veikko Saksi
Elôszó: Kodolányi Gyula (Kodolányi János és Suomija)
Utószó: Tüskés Tibor (Kodolányi és a finnek)
Kétnyelvû, finn-magyar kiadvány. Eredeti fényképekkel illusztrálva, 256 oldal, 4650 Ft/15 EUR
Finnországról, a finn néprôl aligha írtak valaha is szebben, mint Kodolányi János ebben a most újra megjelentetett
munkájában. A Suomi, a csend országa (1937) és a Suomi titka (ebbôl csak egy részlet) is Finnország és
Magyarország sorsfordító éveiben készült. Az ihletet e mûvek megírásához az adta, hogy a kora gyermekkorától
fogva finnbarát szerzô, aki rendkívül érzékeny volt a magyarság sorsa, a magyar vidék életben maradási
lehetôségei iránt, az 1930-as évek második felében öt alkalommal is Finnországban járt, s úgy látta, sôt meggyôzôdéssel vallotta, hogy a finn népnek a kor kihívásaira adott válaszai és megoldásai, mind a magán-, mind a
közéletben, úgy a mûvészetben, mint a hivatali életben, de még a politikában is mintául szolgálhatnak a rendkívül
válságos idôket élô magyarság, a magyar értelmiség számára. Szóljunk még Kodolányi János csodálatos írásmûvészetérôl! A mû mint olvasmány is elgyönyörködtet!
A Nap Kiadó Finnország 100. évi függetlenségi ünnepe alkalmából ezzel a kötettel kíván a finn nép elôtt tisztelegni.
A könyvet az EMMI-NKA támogatta.

VOLT EGYSZER EGY KÉK DUNA…
Történetek, vallomások, tanulmányok a 25. évfordulón. Szerkesztette Csáky Zoltán
196 oldal, színes fotókkal illusztrált, 3940 Ft
„Negyedszázada történt. Egy lelkes, nemzeti elkötelezettségû csapat vállalkozása, a filmgyártásból jött szakemberekkel
karöltve – heroikus kísérlet volt a magyar médiatörténelemben. A Duna Televízió fennállásának legsikeresebb éveiben
több volt, mint tájékoztatásnyújtó, kultúrát, szórakoztatást sugárzó tv-csatorna, nemzeti intézmény: a Nemzet Televíziója.
Létét már születésének pillanatában megkérdôjelezték, gúnyolódtak elsô produkcióinak szeplôin, ifjú korába lépve
megkezdôdött feje fölött a politikai osztozkodás, kapta és állta a pofonokat a médiaháborúban. De éveken át hû maradt
az alapításakor megfogalmazott küldetéséhez, nézôihez. […]
Ebben az emlékkönyvben a régi dunások, valamint az azonos szellemiséggel, értékrenddel idôközben hozzájuk csatlakozó alkotók, szerkesztôk, mûsorvezetôk, rendezôk osztják meg emlékeiket, történeteiket, de megtiszteltek bennünket
írásaikkal a világ négy égtáján élô, a Nemzet Televíziójában gyakran szereplô honfitársaink, Sydney-tôl Csíkszeredáig,
New Yorktól Kassáig, Szabadkáig.
Vallomások – az együvétartozásról” – írja az összeállító szerkesztô Csáky Zoltán. A könyvet az MMA támogatta.
Sárosi Bálint: BAGPIPERS, GYPSY MUSICIANS
Instrumental Folk Music Tradition in Hungary
Csak angol nyelven, Fotókkal, kottákkal, 264 op. 6000 Ft/20 EUR
„Kik voltak a hangszeres magyar népzene tudói és elôadói? Mivel foglalatoskodtak, amikor nem zenéltek? Hogyan
tekintett rájuk a társadalom? Milyen összeállítású együttesekbe tömörültek azok a paraszt vagy cigány vagy zsidó
zenészek, akik a közösség igényét kielégítették? […] E kérdésekre rövid pályarajzokkal, történelmi pillanatfelvételekkel,
olykor anekdotákkal válaszol a szerzô, és amikor összegezi a tanulságot, úgy érezzük, e példák az olvasót is
ugyanezekhez a konklúziókhoz vezették.” (Dobszay László)
In memoriam: JUHÁSZ FERENC. VÁZLAT A MINDENSÉGRÔL
In memoriam sorozat. Összeállította Pomogáts Béla
400 oldal, képmelléklettel, 2900 Ft
Juhász Ferenc valósággal forradalmasította a magyar költészetet, és ez a szemléleti, valamint nyelvi forradalom a
modern líra nagy világforradalmainak szerves rendjébe tartozik. Az In memoriam sorozat szerkesztôje, Domokos Mátyás
rendelkezett úgy, hogy a sorozatban, a legkiválóbb 20. századi magyar alkotók között ott a helye Juhász Ferencnek. A
Róla és mûvérôl született kötet több mint 50 szerzô tollából írásokat tartalmaz írásokat – a mû születésével és az életúttal
párhuzamosan. – Az NKA támogatásával
Kiss Gy. Csaba: HARMINC ÉV UTÁN:1987. SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM
Magyar esszék sorozat, 264 oldal, fotókkal, 3500 Ft
Harminc év! Több, mint egy emberöltô. Sajnos nagyon keveset tudnak az utánunk jövôk arról, mit jelentett nálunk a kommunista korszak brutális, illetve alattomos változata, hogyan történt meg Magyarországon ennek a rendszernek az átalakítása.
Visszatekintésemet ezért elsô renden a fiatal nemzedéknek szánom. Azoknak, akik a 80-as években vagy késôbb születtek.
Ôk lehetnek majd elfogulatlan bírái annak, ami velünk és általunk történt. Tanúságtétel gyanánt vetettem papírra emlékezéseimet. Szemtanú és résztvevô kér szót e könyv lapjain. Azt próbálta megfogalmazni szerzôje, amit ô látott, tapasztalt. Amirôl
annak idején írásban is töprengett. Olyan eseményekrôl szól, ahol személyesen ott volt. Többek között egy történelmi
szerepre vállalkozó mozgalom születésénél. Véletlenül, de föltehetôen nem teljesen véletlenül. Évtizedek távlatából szeretnék
magam is tisztában lenni azzal, mit tettem akkor, mit gondoltam. Emlékeket válogatva, kitéve magamat az emlékezés csélcsap mivoltának. Ez persze óhatatlanul elfogultságot is jelent… – idézzük a Szerzôt arról az évrôl szóló mûvébôl, amikor
megalakult a Bethlen Gábor Alapítvány, megalakult az MDF, tehát amikor sorsfordító történések fôszereplôje volt.
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