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|emlékezés|
Szávai Ilona: Utóirat Tarján Tamásnak
2017-ben, az Ünnepi Könyvhét elôtt Tarján Tamás mutatta be az Írók
Boltjában egyik könyvheti könyvünket.
Korábban érkeztünk a boltba, Tamás meg én, és a karzatra vezetô
lépcsô takarásában leültünk kicsit kettesben. Nem a bemutatót elôkészítendô, hiszen abban Tamás mindig remekelt. Hanem csak úgy,
megpihentünk...
Kevéssel ezután az Ünnepi Könyvhéten a sátrunknál találkoztunk, s
mintha az Írók Boltja-beli gondolataimat folytattam volna, boldogan
számoltam be neki, hogy arra döbbentem rá, hogy neki egy nôvérre,
lánytestvérre lett volna szüksége. És hogy szívesen lettem volna én az
a lánytestvér. Tamás megölelt, spontán örömmel – s elcsodálkozott:
„Ti még nem ismeritek egymást Balázzsal, az öcsémmel? No, majd
alkalmat teremtünk!” – mondta, és mesélni kezdett egy gyerekkori
családi történetet.
*
Kedves T, Kedves I – így kezdôdtek gyakori levelezéseink, hol késôesti
órában, hol korán reggel. Nem csak amikor könyve készült a PONT Kiadónál. Családon belül én vagyok az „íródeák”, én tartom a kapcsolatot
barátokkal. Jó volt Tamást megszólítani, csak úgy... mindig gyorsan reagált, kedvesen, figyelmesen. Élcelôdött velem, amikor panaszkodtam,
hogy már nem bírom sokáig, és váltig bizonygatta, hogy én még akkor
is dolgozni fogok, amikor már mindenki feladja... Olykor így szólított
meg minket: „Kedves biztos Pontok”...
*
Névnapomra gyakran kaptam Tamástól virágot, e-mailes köszöntést
mindenképpen. Egyszer kaptam tôle egy Déry-fotót, keretestôl (saját otthonából hozta), születésnapomat megelôzve mindig ô köszöntött elsônek.
*
Az ünnepi könyvheteket megelôzô sajtótájékoztatón gyakran hangzott
el, hogy tôlünk érkezett hozzá az elsô könyvheti könyv. Mindig fájlaltam, hogy ezeket a „rendhagyó irodalomórákat”, amikor brillírozva
csoportosította, felmutatta, értékelte az egész könyvheti termést, nem

Terek, távlatok, tradíciók
Tillmann J. A. eszmetörténet-filozófiai tárgyú kötetében a végtelenig kiterjesztett tágasság és az
önmaga határai közé rekesztett tudat szûkössége közötti tereket járja be, Kelet és Nyugat, föld
és ég különbözôségeinek fényében. A tér egyben
idô is Tillmannál, hiszen az ôskortól a modernitás
utáni káoszig követi végig a mindig más vágyak
kijelölte térben mozgó Homo sapiens útját.
Szükségképpen térben gondolkodik az ember,
megismerésének határait a földrajz mellett éppúgy alakítja az öröklött szellem, legyen az a hellenisztikus, a judeo-keresztény vagy iszlám hagyomány. „A tér kétségkívül nem merô geometria és
mérték – írja Tillmann –, hanem kultúra és történelem, elgondolás és
alakítás is. Minden kornak és kultúrának sajátos térfelfogása van.
Változandósága, történetisége miatt egyik sem végérvényes, hanem
alakítható: a tér zsugorítható és a tér tágítható is.”
Talán soha nem volt olyan égetôen aktuális a térbeli határok létérôl, felszámolásáról vagy meghúzásáról szóló közös gondolkodás,
mint a kultúrák összemosódása, az Európában párhuzamosan zajló
amerikanizálódás és iszlamizálódás idején, amikor ókori birodalmak
struktúrái látszódnak ismét szárba szökkenni a gazdasági és geopolitikai pozícióharc közepette. Épp ezért a kötet legizgalmasabb két
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rögzítették az utókor okulására... És most itt állunk
könyvhét elôtt, Tarján Tamás nélkül...
*
2017-ben július 23-án,
születésnapja elôestéjén írtam neki:
„hát milyen dolog az, ha
az embernek hétfôre esik
a születésnapja? Itt volt
ez a szép, hôgutás szombat, meg a még szebb
forró vasárnap – remélem, mindkét nap az ünneplésedrôl szólt! Valahol
szép helyen, kedves emberek társaságában... Hát
én is emelem virtuálisan
poharam, egészségedre!
Tarján Tamás „visszanéz” (2017)
Nem várok holnapig! Isten éltessen!”
Szinte azonnal jött a válasz: „Köszönöm! Szerencsére egyedül vagyok
(az úszókkal, a tv-nek köszönhetôen). Ölelés: T”
*
Nehéz nyár, rosszkedvek sorozata... Hosszú hallgatás. Aztán szeptemberben, amikor véget ér a nagy vakációzás-nyaralás zaklatott
idôszaka, és a tanévkezdéssel helyreáll a dolgos hétköznapok rendje,
közeledett a születésnapom, vártam, hogy érkezik az e-mail, amellyel
Tamás felköszönt.
*
Egy nappal a születésnapom elôtt halt meg.
Az utolsó könyvbemutatón készült fényképen is mintha csak „visszanézne” a könyvek fölött.
Még mindig nem tudok múlt idôben gondolni rá.

ciklusa egyfelôl az Európa önképét az iszlám terjeszkedés
fényében vizsgáló írások gyûjteménye, melyekben a szerzô áltoleráns udvariaskodás nélkül mutat rá az iszlám irányában megnyilvánuló áhítatos tisztelet és „ökumené”gondolat veszélyeire; másfelôl a világ mai nagyhatalmainak – így az Egyesült Államoknak, Oroszországnak, Kínának és Japánnak – lélektani és mítosztörténeti elemzését
nyújtó esszék. Ezekben Tillmann feltérképezi azokat a
történelmi hatásokat és következményeiket, amelyek alól
Európa közepén sem vonhatjuk ki magunkat, sôt: mindennapi életünk alakítóivá váltak. Legyen az a hollywoodi szemfényvesztéssé transzformált cowboy-mitológia;
az orosz föld végtelenségébôl és a sok évszázados tatár
uralomból fakadó erôszakkultúra; a kritikus gondolkodásnak teret biztosító agora hiánya a kínai közéletben;
vagy a robottechnikában továbbélô animista vallás Japánban.
A kötet filozófiai zárótanulmányainak legizgalmasabb felvetése:
vajon van-e módja a modern embernek az epiktétoszi tanítást követve a jó élet mûvészetét megvalósítani, és olyan szabadságot teremteni magának, amelyben azt az életet élheti, amit akar. S tegyük
hozzá: ami méltó ôseihez és utódaihoz.
Laik Eszter
Tillmann J. A.:
AZ ESEMÉNYHORIZONTON TÚL
Typotex Kiadó, 212 oldal, 2900 Ft
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Csodás és bátor magyar nôk
Beszélgetés egy imponáló mesekönyvrôl Molnár Krisztina Ritával
– A Móra Könyvkiadó Magyar mesék lázadó
lányoknak címû kötete az Ünnepi Könyvhétre
jelent meg. Elôször ennek a különleges
könyvnek az elôzményérôl kérdezem beszélgetôpartneremet Molnár Krisztina Rita költôt,
írót: Mi a véleménye Elena Favilli és
Francesca Cavallo Esti mesék lázadó lányoknak címû kötetérôl?
– A kötet egész másféle olvasói kultúrában
jelent meg, mint a miénk: a nyugat-európai
és az amerikai gyermek- és ifjúsági irodalom jóval képcentrikusabb, mint a miénk.
És most nem is a picture-bookokra gondolok. Nagyon leegyszerûsítve: ha nincs elég
szöveg egy könyvben, akkor nálunk kevésbé szívesen veszik meg a szülôk, mert úgy
érzik, nem a képektôl lesz mûvelt a gyerekük. Ezzel szemben Nyugat-Európában a
túl sok szöveg adható el nehezen. Az Esti
mesék lázadó lányoknak szócikkszerû,
rendkívül rövid szövegekbôl áll. Erénye viszont, hogy elképesztôen sokféle nôi mintát mutat fel, alcíme is: 100 különleges nô
története. Figyelemfelkeltô inkább, tehát
ha valakinek valamelyik valóságos „hôs” –
az élet számos területérôl és különbözô
történelmi idôkbôl – érdekes, akkor utána
tud olvasni. Ezek a „mesék” olyanok, mintha gyorsfénykép készülne valakinek az
életpályájáról.
– Ezzel szemben a mesegyûjtemény hazai
változata „csak” 25 bátor, inspiráló magyar
nô történetét tartalmazza. Sorsok és teljesítmények sokfélesége majd' 1000 évet fog át
benne. Hogyan dolgozott az alkotók közössége, hogyan született meg ez a különös kötet?
És miképp „használható”?
– A szerkesztôk, Szlukovényi Katalin és Fisli
Éva különleges sorsú magyar nôk meglehetôsen színes palettáját tárták elénk, amibôl mind a hatan megpróbáltunk hozzánk
közel álló személyeket választani. Sokféle
szempont alapján dôlt el, ki maradt a névsorban. Magunk is tettünk javaslatokat.
Közel egy hónapon át zajlott az intenzív
egyeztetés. Azt hiszem, végül mindannyiunkhoz közel kerültek az általunk
megírt bátor sorsú nôk, akkor is, ha elsôre
nem épp ôket választottuk volna szívünk
szerint. Hiszen mindegyikükkel érdemes és
fontos közelebbrôl megismerkedni. Történetük végül valóban mesévé vált, miköz-

ben tényszerûen pontos maradt. Ezeket az
írásokat jó lehet este, elalvás elôtt együtt
olvasni szülônek és gyereknek. Beszélgetni, közösen elgondolkodni róluk.
– A kötet Árpád-házi Szent Erzsébettel kezdôdik, aki a 13. században élt. Ô ismert személyiség, nem úgy, mint az ún. szürke nôvérek
képviselôje, Slachta Margit. Hogy lehet róluk
mesélni?
– Erzsébet kora olyan messze van, mint a
mese ideje. Egy gyerek számára valószínûtlen. Elképzelni a kor normáit és szokásait
szinte lehetetlen. De abba minden gyerek
bele tudja élni magát, hogy milyen lehet, ha
egy négyéves kislány kiszakad a családjából.
Hiszen Erzsébet épp négyéves volt, amikor
Thüringiába küldték, ahol nevelkedett, míg
Lajos herceg felesége nem lett. Legendája,
a vele történt csoda is bizonyítja, hogy minden csodához bátorság kell. Csak azzal tud
megtörténni, aki át mer lépni egy olyan határon, ami kockázatos.
– A négy ön által megírt „lázadó lány” közül
melyiknek a sorsát emelné még ki?
– Leginkább Slachta Margit élettörténete
rázott meg. Nem volt felszentelt apáca, de
szerzetesként tevékenykedett a Szociális
Testvérek Társaságában. Élete minden
perce tartalommal töltôdött meg, mindig
valakin segített. Elôször csak a szegényeken, az elnyomott nôkön, aztán ô lett az
elsô nôi parlamenti képviselônk 1920-tól.
És egyre emelkedik életében a tét. Mintha
minden lépése csak egy
próba lenne egy még bátrabb lépéshez. A második
világháborúban vált igazi
hôssé. Több ezer zsidó életét mentette meg, miközben kockára tette a sajátját és rendtársaiét is.
– Az ön édesapja a szegedi
színház karmestere. Van-e
ennek köze ahhoz, hogy
Czinka Pannáról írt, aki 18.
századi cigány hegedûs volt, és az elsô cigány zenekart vezette?
– A zenélés anyanyelv volt a családunkban akkor is, ha valaki késôbb nyelvész
vagy éppen mérnök lett. Édesapám az
egyetlen, akinek a zene a hivatása. Én
zongoráztam, az egyik gyerekem óvodás

kora óta hegedül, noha pszichológusnak
készül. És biztosan mindebbôl következik
az is, hogy a Maléna kertje címû meseregényem egyetlen valóságon túli szereplôje, Szibill, a tücsök szintén karmester.
– Ki a negyedik hôse?
– Az ikreimmel egyidôs, mesébe illô nevû
Király Szilvia, aki ôssejt-kutató, és most
Angliában egyetemista. Róla még nincs
szakirodalom, így a vele készült interjúkat
olvastam, illetve emaileztünk. Nagyon segítôkész és együttmûködô volt, amikor a
kutatásait transzformáltam arra a nyelvre,
amit egy gyerek is megért. Az ôssejt-kutatás a gyógyításban forradalmi út lehet. Segítségével élô szervezetek nélkül lehetne
gyógyszerkísérleteket végezni.
– Végezetül hadd mondjam el, ennek a kötetnek külön érdekessége, hogy a különbözô meséket más és más mûvész illusztrálta. A hosszú
felsorolás helyett csak azt a hármat nevezem
meg, aki a szóban forgó mesékhez készített illusztrációt: Bölecz Lilla, Nagy Diána
és Sásdi Laura.
Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit
A Molnár Krisztina Ritával
folytatott hosszabb beszélgetés
teljes szövege hamarosan olvasható lesz a Könyvhét online-on.

könyvrôl
Kiss Judit Ágnes–Mesterházi Mónika–
Miklya Luzsányi Mónika–Molnár Krisztina
Rita–Szabó T. Anna–Tóth Krisztina:
MAGYAR MESÉK LÁZADÓ LÁNYOKNAK
25 nô története
Móra Könyvkiadó, 112 oldal, 2999 Ft
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Azzá váltak, ami ellen harcoltak
Térey János szabadtéri könyve zombikkal
Csáky Alex, a divatos, fiatal színész divatos,
ám kommersz sorozatot forgat. Egy zombi-apokalipszisben játszik, méghozzá a Balatonfelvidék egyik legszebb kistérségében, a Kálimedencében. Tehetséges és törekvô – már
30 éves kora elôtt eljátszotta Hamletet –,
mégis inkább ettôl a B kategóriás filmtôl remélheti az országos ismertséget, mintsem a
színpadi alakításaitól. Térey János ez alkalommal a színházi és a filmes kultúráról írt csípôs
szatírát és kíméletlen kritikát, a világról, amelyet belülrôl is alaposan ismer, ugyanakkor
megfogalmazza a 21. századi színészet és
színjátszás dilemmáit és problémáit. A regényt a könyvhéttel egy idôben megtartott
Margó Irodalmi Fesztiválon mutatják be.
– Filmes és színházi háttérrel kiválóan ismered a színészi és színházi szubkultúrát, aminek görbe tükröt tartottál.
– Talán a kelleténél jobban is megismertem,
amikor egy éven át én voltam a POSZT egyik
fôválogatója, és olyan kapcsolati hálókra, hierarchiákra, évtizedes sértettségekre láttam
rá, amelyekrôl korábban nem volt fogalmam. Több mint egy évtizede játsszák a darabjaimat színházakban – bár most éppen
nem igazán játsszák.
– Nemcsak a színházi és filmes közeg jelenik
meg vezérelvként, hanem a Balaton-felvidéki
tájnak is kiemelt szerep jut.
– Arról értesülünk, hogyan vesz birtokba egy
vidéket a civilizáció, kegyetlenebbül fogalmazva: hogyan gázol le egy tájat az idegenforgalom. Forog egy filmsorozat, amelynek
éppen ez a témája, de alkotói közben éppen
azzá válnak, ami ellen harcolnak: elözönlôkké, helyrehozhatatlan kárt okozva a csodálatos kultúrtájnak, megzavarva az ott élôk
nyugalmát és természetes életközegét. Átalakítják az ingatlanokat: a sarki kocsmából
luxusétterem lesz, a falusi közönség jobb híján a cukrászdába kénytelen inni járni. A forgatás nemhogy kinyitná, inkább kulcsra záratja a lakókkal a kapukat. Ugyanakkor ez az
elsô munkám, amelyik falusi, sôt erdei környezetben játszódik. Ez egy plein air könyv.
– A városok közül Kolozsvárt, Rómát, Athént,
Isztambult és Szentpétervárt szerepelteted a
regényben.
– Erre a regénybeli turnémenetrend adja meg
a választ. Kolozsváron jártam talán a legtöbbször: utasként, íróként, színházi „revizorként”.
Szentpétervárra pedig az Anyegin olvasása
óta szerettem volna eljutni, és az irodalom által sikerült: az Alekszandrinszkij Színházban

olvasták föl pár éve az Asztalizenét. Isztambulban is jártam költôként, „civilben” szintén. A
színészet utazó szakma. A színésznek módja
van bejárni a fél világot, csak ideje nincs, hogy
élvezze. A turnézós életmódot remekül ismerem, és ami a technikai részét illeti, kiráz tôle a
hideg. Hajnali transzfer a repülôtérre, repülôtérrôl a szállodába, öltözô, színpad, öltözô,
szálloda és vissza, körülbelül ennyi. Örülsz, ha
sikerült enned-innod közben.
– Keressünk valamiféle összefüggést a hindu
mitológiavilággal és Káli istennôvel, aki a
holtakon uralkodik?
– A hinduizmus szerint csak megsemmisülés árán jöhet létre valami új a világban, élet
és halál elválaszthatatlan egységet alkot, s
ez nem független a regényem tartalmától.
Mégsem az indiai kultúrkörbôl származik az
ötlet, hanem egyenesen a
Káli-medencébôl. Egy alkalommal, amikor onnan
tértem haza, feltûnt nekem egy plakát, amely
egy valóságos, tévében is
látható zombiapokalipszist reklámozott. (Magában a medencében nincs
óriásplakát, ez törvény.)
A két motívum villámgyorsan találkozott a fejemben, és elgondoltam, milyen lenne egy
Magyarországon játszódó zombifilm, amelynek helyszíne nem a Hortobágy vagy a Bükk.
– A fôhôsöd végigmegy egy úton; tehetséges
és ambiciózus, mégis úgy tûnik, szétaprózza,
kizsigereli magát.

– Nagyon érdekelt, hogy nemzedéktársaim,
és pláne a fiatalabbak hogyan kötnek, vagy
hogyan nem kötnek kompromisszumot a
túlélés, a puszta megélhetés vagy a siker érdekében. Hogyan igyekeznek szavazatot
gyûjteni a közösségi médiában, vagy dacolni az esélyegyenlôtlenséggel a különféle
protekcionista intézményekben. Lehet ez
politikai vagy egzisztenciális kompromisszum: eljátszom-e egy szerepet, amit
bulvárnak tartok, csupán a rengeteg pénzért, remélve, megbocsátja nekem a kôszínház? Rendezek-e reklámot, bízva abban,
hogy utána a szerzôi filmemet is elkészíthetem a jól ismert támogatási rendszer mellett? Valamennyi sikeres és kevésbé sikeres
negyvenes mûvész ismeri a gyilkos tempót,
a kialvatlanságot, a lamentálást, hogy semmire nem jut elegendô idô, sem a munka
miatt a családra, sem az állandó szaladástól
az elmélyedésre – a színész életritmusa, ha
lehet, még fokozottabb.
– A könyvet olvasva az embernek óhatatlanul
is eszébe jutnak színészek, rendezôk, színházak, filmek, akikrôl/ amikrôl itt szó lehet. Számítasz a fölismeréssel járó kritikákra?
– Hangsúlyozottan nem kulcsregényrôl van
szó. Nem tagadom, sosem voltam szívbajos
a vendégszövegekkel; számos színészinterjút olvastam ehhez a könyvhöz. Nem írnak
túl sokan regényt egy mai, fiatal színész érvényesülési lehetôségeirôl, és ez érdekelt engem igazán. Látom az úgynevezett polgári
színház agóniáját, ami éppen most zajlik. A
hagyományos „illúziószínház” vége felé éldegélünk. Mintha mindent megírtak és eljátszottak volna már – ez egész
Európára igaz. A színésznek
számot kell vetnie az eszközeivel, átgondolnia, kinek is
játszik és micsodát.
Szénási Zsófi
Fotó: Szabó J. Judit
A Térey Jánossal folytatott
hosszabb beszélgetés
teljes szövege olvasható
lesz a Könyvhét online-on.

könyvrôl
Térey János:
KÁLI HOLTAK
Jelenkor Kiadó, 538 oldal, 3999 Ft
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Az élvezetekben tobzódó lemur
Garaczi László beszél stilizált emlékeirôl
Az olvasót drámai és abszurd részletekkel szórakoztató szándék mellett terápiás célt is szolgálnak az Egy lemur vallomásai sorozat darabjai. Ötödik kötete az 1980-as évek avantgárd
értelmiségi világába vezet vissza.
– Hogy jutott el az Egy lemur vallomásai sorozat elsô kötetétôl, a
Mintha élnél címûtôl a most
megjelent ötödikig, a Hasításig?
– Az elsô kötet, a Mintha élnél
váltást jelentett a korábbi könyveimhez képest. Addig jelen
idejû szövegeket írtam aktuális
benyomásokból kiindulva. A
Mintha élnél új nyersanyagforrásként kezeli a múltat, fontos
szekvencia a könyvben a fôhôs
kisgyerekkora. A következô
rész, a Pompásan buszozunk!
az iskoláskorra koncentrál, és
klasszikusabb szerkezetû regény. A fôhôs az életérôl mesél
egy kerettörténeten belül, ami
arról szól, hogy keveredett komoly slamasztikába, és hogy
keveredik ki belôle. Talán ez a
legismertebb könyvem, volt
érettségi tétel, ebbôl fogy a legtöbb példány. A harmadik lemur-könyvben, az Arc és hátraarcban ez a bizonyos hôs a katonaélményeirôl mesél. A három évvel ezelôtt megjelent
Wünsch-híd címû könyv prózaversszerû fragmentumokból
építkezik. Felbukkan benne az
elbeszélô gyerekkora, késôbbi
életszakaszai, sôt, az öregségére is elôretekint. A mostani Hasítás pedig egyfajta újrakeverése az eddigi eljárásoknak. Szándékai szerint sztorizós, olvasóbarát könyv, mint a Pompásan
buszozunk! Felidézôdik a gyerekkor, de leginkább ’80-as
évekre és a rendszerváltásra fókuszál, a fôhôs felnôtté válására, énkeresésére, a pályakezdés
úgynevezett nehézségeire.
– A két utóbbi könyvben hogy
döntötte el, hol veszi fel és hol
varrja el a fonalat?
– Ezek a döntések nem tudatos
folyamatok eredményei. Több
készülô szöveg van a gépemen

különbözô mappákban. Novellák, töredékek, szövegkezdemények, amelyek tematikai, stiláris
okból egymás mellé kerülnek.
Három-négy ilyen nagyobb terv
is készül párhuzamosan, aztán
egy adott pillanatban eldöntöm,
hogy melyikre figyelek jobban.
Két éve kezdtem komolyabban
foglalkozni a Hasítással, ami a
80-as évekre koncentrál. Nekem
is fontos ez a korszak, és mintha az embereket is egyre jobban érdekelné.
– Az ilyen identitáskutató könyvhöz nem lehetett elég értelmiségiként a négy fal között írni, hanem korábban az élményeket is
be kellett gyûjteni, tobzódni az
élvezetekben, lemerülni az élet
sötétebb bugyraiba. Ettôl lett a
Hasítás ilyen életszagú?
– Sok kolléga nem mozdul ki
otthonról, mégis nagyszerû
könyveket ír. Az ilyen poeta
doctus típusú íróval is szükségképpen megtörténnek a kataklizmák, szerelmes lesz, meghalnak a szerettei, átél történelmi
sorsfordulókat, szakmai nehézségei támadnak, szikkadt a
molnárka a könyvtári büfében.
Bármibôl lehet írói nyersanyag.
Kétségtelenül a ’80-as évekre
esett életem egyik intenzív idôszaka. A könyv megpróbálja az
akkori budapesti avantgárd és
underground szcéna szélsôséges kreativitását és önpusztító
ôrületét érzékeltetni. Az elbeszélô srác ezzel a rockandroll világgal ismerkedik: bulik, csajozások, koncertek. Azt hiszem, a
szöveg nem állítja az olvasót
különösebb nehézségek elé,
bár azért egy-két kis trükköt elrejtettem benne.
– Milyen trükköket kell keresni?
– Nem kell keresni, nélkülük is
mûködik a dolog. Arra töreked-

tem, hogy a szöveg intenzív legyen, éles, vicces, drámai. A
szerkezetet az alaptörténet és
motívumrendszer egységesíti. A
fôhôs hat-hétéves korában egy
pszichológusnak elmeséli, mi
történik majd vele, milyen életet
fog élni. Lehet, hogy a könyv ennek a kisfiúnak az egymás utáni
ülésekben vizionált „jóslata”.
– Elképzelem, hogy ül a számítógép elôtt, elôás a tudatalattijából
emlékeket, amelyeket írói fantáziájával dúsít, és ezek némelyike
többször visszatér a lemur-könyvekben. Tudja még, hogy az az
eset hogyan történt valójában?
– A többször elmesélt történetekhez hozzáadódnak a régebbi
változatok. A Hasításban is felbukkan olyan motívum, ami szerepelt korábban, több formában
ismerhetjük, hogy veszti el a szüzességét a fôhôs. Hogy valójában mi történt, az tulajdonképpen mindegy. A cél nem az igazság kiderítése, hanem a megértésre való törekvés. Körözés a téma fölött. Ez terápiás értelemben is hasznos lehet. A laktanyai
élményeim húsz évvel késôbb is
kísértettek álmaimban, akkor
szûntek meg, mikor megírtam az
Arc és hátraarcot. A ’80-as évek
elég vad, sûrû idôszak volt sok
katarzissal és traumával. Semmi
nem egészen úgy történt, ahogy
a könyvben
megírtam, de
próbáltam ezt
a privát emlékmezôt úgy
becserkészni,
hogy másnak is érdekes legyen.
És nem mellékesen hátha én is eljutok valamilyen nyugvópontra.
– Ezzel kapcsolatosan is rémálmok gyötörték?
– Az túlzás, de tényleg sok marhaságot csináltam akkoriban,

különösebb skrupulusok nélkül
kísérleteztem magammal és a
világgal. És persze az a kérdés is
felmerülhet, hogy nem kellett
volna-e következetesen végigjárnom azt az utat. Mondjuk
akkor nem biztos, hogy itt beszélgetnénk.
– Regényei visszatérô terepe a
Városliget. Hogy viseli a zöldterület felsejlô jövôjét, aki ennyire
kötôdik ehhez a városrészhez?
– Nem ördögtôl való gondolat,
hogy az elhanyagolt parkot fel
kell újítani. Ugyanakkor nehéz
nem gyanakodni, hogy a gigaberuházás igazi célja pénzek
mozgatása. Meg van ez a fura
mánia, hogy minél kevesebb fa,
minél több kô. Mintha félnének, hogy az erdôben el lehet
bújni. Vagy valami ôsi rettegés
attól, ami természetes. Az sem
tetszik, ahogy a ligetvédôkkel
bánnak, részt is vettem néhány
tüntetésen. A liget megérdemli
a törôdést. Fantasztikus lehetôség, hogy
egy gyönyörû város
egy ilyen központi fekvésû és nagy hagyományú zöldterülettel
rendelkezik. Követem a
fejleményeket. Meglátjuk, mi lesz.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Garaczi László:
HASÍTÁS
Magvetõ Kiadó, 160 oldal, 2999 Ft
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NAP KIADÓ ünnepi
könyvheti ajánlata

Dallos Szilvia: AKVÁRIUM
Dráma két felvonásban. Álarcok sorozat
128 oldal, 2500 Ft
A színdarab a 70-es években egy uszodában játszódik. Ez
az „akvárium”. Ha valamit valaki el szeretne érni, akkor
csak a megfelelô idôben kell a megfelelô ember mellé úsznia… A 45 esztendeje Kecskeméten elôadott darabot korabeli fotókkal és a Szerzôvel készített interjúval kiegészítve
adjuk közre.
Gróh Gáspár: NEUROTIKUS NEMZETTUDAT?
Esszék, tanulmányok a magyar kultúrából
Magyar esszék sorozat
256 oldal, 3300 Ft
Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus írásaival egyre
meghatározóbb alakja a kortárs magyar irodalmi köztudatnak. Írásainak legfontosabb két jellemzôje: a tematikai sokszínûség és a mindegyikben fölfedezhetô sajátos
látásmód. A nemzetben sajátos mûhelyt lát, amelynek az
a munka ad értelmet, amellyel a közös, európai kultúrát
gazdagítja.
Pusztay János: SZABÁRIÁTÓL SZIBÉRIÁIG
Útijegyzetek. Magyar esszék sorozat
276 oldal, 3150 Ft
70. évét tölti be 2018 augusztusában a Szerzô. Erre az
alkalomra jelentetjük meg úti jegyzeteit, mely sokkal több
egyszerû útijegyzetnél: átfogó történelmi távlatokat ad, statisztikákat idéz, felhívja a figyelmünket a 20. és 21. századi oktatás problémáira, az egész „finnugor” területen.
És ezek az útirajzok a tudományos tények és adatok mellett
olvasmányosak, megszólítanak, akár egy regény – mert a
Szerzô szépírói tehetsége elvitathatatlan!
Szörényi László: TOLDI URAM DEREKA
Arany Jánosról. Magyar esszék sorozat
240 oldal, 3500 Ft
Szörényi László a kortárs magyar irodalmi gondolkodás
kiemelkedô alakja.
A 2017-ben általunk megjelentetett Arany János évében
címû kötete már tartalmazott (fele részben) Arany Jánosról
szóló tanulmányokat. De az Arany-év kapcsán annyi
felkérés érkezett a professzor emerituszhoz Arany János
„ügyében”, hogy „észrevétlenül” született egy egész kötetre való újabb Arany János mûvével foglalkozó tanulmány.
Vásáry Tamás: A ZENÉN TÚL…
Zenés beszélgetések a Zeneakadémián
Álarcok sorozat
188 oldal, 3600 Ft
Vásáry Tamás zongoramûvész és karmester, a kortárs zenei élet világszerte elismert és meghatározó jelentôségû
személyiségének 1996–1997-ben, illetve 2013–2015-ben
a Zeneakadémián tartott elôadás-sorozatának az anyagát
tartalmazza ez a könyv, amelynek egyes fejezetei
Beethoven, Brahms, Chopin, Csajkovszkij, Debussy,
Dvořák, Haydn, Kodály, Liszt, Mendelssohn, Mozart,
Schubert, Shumann, Verdi példája, zenéjük és emberi sorsuk elemzése és saját életének eseményei által világította
meg hallgatói számára, hogy mi rejlik a „a zenén túl”.

www.napkiado.hu
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Fordítások forgatása
Kis nyelv beszélôjének lenni jó. Nyilván sokan tiltakoznak ez ellen – mi jó volna a „kicsiségben”, abban, hogy sehol nem értenek meg a nagyvilágban,
és mi is csak nehézségek árán juthatunk a megértéshez. A dolog szépsége és izgalma viszont –
szubjektív vélemény – épp ebben rejlik. Rendszert
találni a bábeli zûrzavarban, közelebb kerülni távoli kultúrákhoz, és ami a legfontosabb: többé
válni ezáltal.
Az írásbeliség szárba szökkenése óta a nyelvek
közötti „szállítás” nélkül sehol nem lennénk. Barna Imre mûfordító-szerkesztô ennek a munkának
a kalandokkal teli labirintusába kalauzolja el olvasóját. A Pont fordítva címû kötetben a szerzô Magyar Narancsban megjelent írásai olvashatók egységbe szerkesztve, s mint a szellemesen rafinált
cím is mutatja, traduktológiai, azaz mûfordítói
kérdéseket boncolgat könnyed kisesszéiben.
Nem vaskos elméleti, még kevésbé vaskos gyakorlati szabálygyûjtemény ez, dehogy. Barna Imre amolyan szórakoztató „werkfilmjét” írta meg
a mûfordítói munkának – a mindennapok aprócseprô bosszúságaitól egy adekvát szöveg megszületésének lépésein át a hajdani „nagy bölények” világáig, amelyben ô maga is felcseperedett. Kevés bölcsészszakma ment át akkora változáson az elmúlt néhány évtizedben, mint a mûfordítói: ami egykor a legnagyobbak mestersége volt, ma boldog-boldogtalan ûzi. Átalakult persze a
könyvkínálat is – idézzük Barna Imrét: „Ugyanazokban a könyvesboltkirakatokban – írta Eco már 1987-ben, nem sokkal A
Foucault-inga megjelenése elôtt –, amelyekben húsz éve Az ész
trónfosztása volt látható, Lukács könyve helyett most (…) alkímiáról, asztrológiáról, jövendômondásról, fekete mágiáról szóló kézikönyvek kínálják magukat.”
Bármennyire felhígult is a tömegkultúra, Barna írásaiból kirajzolódik annak az igényes mûfordítónak a képe, aki egy névelônyit
sem enged a minôségbôl. Ritka tanulságos mûvelet, amikor egy
faék-egyszerûségû mondaton szemlélteti („Ma reggel nem folyt
víz a csapból”), mennyi fejtörést okoz csupán egyetlen ige kiválasztása is, hiszen a szöveg egészének kell mûködnie. Hogyan
fordítja át a fordító az átfordíthatatlant? Vagy esetleg átülteti,
plántálja, mint a német? Átviszi, mint az orosz? Bárminek nevezzük is a mûveletet, valamiféle csalás megy itt végbe, konkludálja
Barna Imre, „amit a fordító reggel, délben és este alapból csinál:
hogy a saját anyanyelve szavait adja a szerzô szájába”. Ez néha
simább mûvelet, néha komolyabb „csúsztatások” árán sikerülhet
csak. Hiszen beszélheti-e a mai magyar szlenget a Zabhegyezô –
pardon, Barna Imre új fordításában Rozsban a fogó – kamasz
Holdene? Elemezhetjük ugyan a jó igeválasztást, de „mondanae Calvino bármit is magyarul?” – kérdezi a szerzô egy cirádás-tirádás Calvino-fordítást forgatva.
Az egyensúly megtalálása a kulcs – vonhatjuk le a tanulságot
Barna esszéibôl –, hogy amiként a színésznek a nézô, az olvasó
is szívesen higgye el fenntartások nélkül a fordítónak, hogy magyarul szól ez a mû. Még akkor is, ha „a lefordítandó probléma
néha egy más kultúra, amit egykor végtelen választott el tôlünk”, fogalmaz a szerzô, és számos szórakoztató történetet olvashatunk arról, mennyi (ma már) kacagtató félreértés született
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az „antivilágban”, amikor még
nem segített a magyarításban
internet, Google és globalizmus. A gyarlóságukban is kedves figurák között megelevenedik például Bartos Tibor, aki valahogy nem szerette a hatvanashetvenes évek Amerikáját, melynek nagyjait fordította, nem is
járt az Állomokban soha (hiszen
nem is mehetett), és mindig erôsen móriczosra fazonírozta a
Mississippi menti hôsök népiesre
vett beszédét. Amiképp mosolygunk a Ginsberg-félrefordításokon is (de már a beatnemzedék
'megvert nemzedék'-ként való interpretálásán is), amelyeket ugyan
honnan fejthetett volna meg akkoriban a fordító? Jó érzés elmerülni a hatvanas-hetvenes évek
anekdotákat termô szerkesztôségi
világában, ahol Benyhe János és
Lator László ültek le óramûpontossággal a sakktáblához, és csatlakozott hozzájuk Domokos Mátyás; ahol az igyekvô kis segédszerkesztô nem egyszer mentette meg a kéziratot a rátarti fônök figyelmetlen hibáitól. A „hôskor” mulatságait persze beárnyékolta a redakciókat sem kímélô besúgórendszer, amely a mûfordítókat is éberen figyelni hivatott – akárcsak a kötet szerzôjét, Barna
Imrét. De még valahogy ez a botrány is szomorkás derûvé szelídül a lapokon, ahogy megjelenik elôttünk a – jelentés szerint –
hanyag öltözékû, borotválatlan, beatjelvényekkel tarkított szerkesztô mint kétes elem.
Izgalmas vitára hív a szerzô a (mû)fordítás általános kérdéseivel kapcsolatban is. Vajon a pontosság gyôzzön mindenek felett? Nem élvezetesebb-e például Szentkuthy „pongyolább”
Ulysses-fordítása a modernnél, s a Micimackó félreértései nem
teszik-e plasztikusabbá Karinthy mókás Tigrisét? Ugyanakkor
belenyugodhatunk-e, hogy a nagy filozófusok magyarul alig
érthetôek? Vagy itt van a szokatlanul nagy vitát kiváltott Rozsban a fogó – helyénvaló-e egy ennyire meggyökeresedett címet
megváltoztatni, a szöveget modernizálni? De a közélet és a fordítás kapcsolata sem kevésbé szövevényes: nem könnyû például
az állami tolmácsok helyzete, hiszen úgy tûnik, a hajdani párttitkári bunkóság nem sokat változott mára, csak másképp hívják a pártkorifeusokat. És vajon kell-e szépíteni az amerikai elnök kínosan egyszerû nyilatkozatait, vagy maradjon minden az
egyszavas „great”?
Hosszan sorolhatnánk még a Barna Imre kötetében felsorakozó töprengésre késztetô vagy kacagtató példák sorát, mi mindenre kell figyelni egy fordítónak, hogy ne az legyen a végeredmény – mint a szerzô felidézi egy régi kolléga kétséges „módszerét” –, hogy ô ugyan nem érti, mit ír le, de az olvasó remélhetôleg majd igen.
Laik Eszter
Barna Imre: PONT FORDÍTVA
Európa Könyvkiadó, 216 oldal, 3299 Ft
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A nosztalgia és a déjà vu bizarr
keveréke – Krusovszky Dénes
A könyvhétre jelent meg a költôként és
novellistaként ismert Krusovszky Dénes
Akik már nem leszünk sosem címû elsô regénye. A sodró lendületû könyvben sajátos idôutazás résztvevôi lehetünk, a 2000es évekbôl visszanézhetünk a nyolcvanas
évekre és 1956-ra is. A szerzôvel többek
között a múlt árnyairól beszélgettünk.
– Korábban fôként költôként volt ismert,
most nagyregénnyel jelentkezett. Mindig is
vágyott prózát írni?
– Igen, azt hiszem, mindig vágytam rá. Volt,
amikor ezt a költészettel való foglalatoskodás kissé eltompította, de még akkor is forgattam prózaterveket a fejemben. Aztán A
fiúk országa címû novelláskötetem írása
közben jöttem rá, hogy én ezt a gyakorlatban is élvezem, és akarok vele a novellákon
túl is kezdeni valamit. A döntô tényezô
mégis az idô kérdése volt: egyszer csak
megértettem, hogy ami engem izgat, az
egy olyan narratíva, aminek az idôhöz van
köze, és az idô mint olyan, leginkább egy
nagyregényben ragadható meg.
– A regény címe többjelentésû: Akik már nem
leszünk sosem. Egyrészt vonatkozik a fôszereplôre, aki a regény végén azt mondja: „Akik
már nem leszünk sosem, épp annyira mi vagyunk, mint akiknek hisszük magunkat.”, arra
utalva, hogy léteznek olyan utak, melyeket
végigjárhattunk volna, de nem tettünk meg,
és mégis bennünk élnek valahol. Ugyanígy
utal a cím a tüdôgondozó állandó bentlakóira,
akiknek egész élete valóban a meg nem valósult ígéret, hiszen a gyerekbénulás következtében a teljes hátralevô idejüket gépekhez
láncolva kórházban kell tölteniük.
– Olyasmi ez, mintha a nosztalgiának és a
déjà vu élménynek a bizarr keveréke lenne.
Nem lettem ez vagy az, nem ezzel vagy azzal
az emberrel éltem le az életem, vagy legalább annak egy részét, nem ide mentem,
hanem oda, nem erre figyeltem, hanem
amarra, de mi lett volna ha? És ebbe egészen
bele lehet borzongani. Sôt, tényleg nosztalgikusan vagyunk képesek egy olyan életen
merengeni, amit végül is nem éltünk meg.
– A regény több idôsíkban játszódik, a leghangsúlyosabb a 2013-as, amikor a fôszereplô, Lente Bálint hazautazik a szülôvárosába, a képzeletbeli Hajdúvágásra. A kisváros
múltja és jelene tûélesen kirajzolódik a kötetben. Feltételezhetô, hogy saját élmény
van e korrajz mögött.

– Nem lenne érdemes tagadnom, hogy sok
mindent felhasználtam a saját életembôl,
és a kisváros is meglehetôsen hasonlít arra
a városra, ahol felnôttem. Mégsem azonos
vele, mint ahogy én sem Lente Bálinttal.
Ugyanakkor nagyon különbözôre sem szerettem volna átszabni a helyet, elsôsorban
a történelmi szál miatt, mert az valós eseményekre utal, amik tényleg ott, és nagyon hasonlóan zajlottak le. Mégis, ez egy
regény, sokféle önkényes szerzôi beavatkozással. A város az és mégsem az. Kicsit
úgy, mint ahogy az elôbb az emberi énrôl
mondtam: aki lehetett volna, de már nem
lesz sosem.
– A regény végére állnak össze a mozaikkockák, kapcsolódnak össze a korábban
széttartónak tûnô történetszálak. Az
egyik legerôsebb érzetem ezzel kapcsolatban az, hogy a múltunk borzasztóan meghatározza a jelenünket, még
akkor is, ha nem tudunk róla.
– Ez mindenképpen így van. Nem
kell ismernünk a múltat, ahhoz,
hogy élni tudjunk. Elég körülnézni,
az emberek jelentôs része megvan
nélküle is. Mármint a tudás nélkül,
de még ôk sem kerülhetik el a hatását. Viszont, ha egyszer elkezdünk
foglalkozni vele, akár személyes,
akár történelmi értelemben, a függôi leszünk. Ez alapvetôen az értelmiségi
középosztály nyûgje, amely történeti értelemben is szeretne reflektálni magára. Aztán vagy sikerül neki, vagy nem.

– A regény egyik fontos motívuma Csernobil, illetve az atomkatasztrófa napján történtek.
1986-ban Ön négy éves volt, feltételezem, hogy
komoly kutatómunka elôzhette meg az írást.
– Ez a hasonló jellegû munkák velejárója.
Kutatni muszáj, mert nem mindegy, hogy
mit írtak a lapok egy adott napon, ha arról
az adott napról akarunk írni. Sok mindennek kellett utánajárnom, és nem csak Csernobil kapcsán, de a tüdôbetegségek, az
agyvérzés, a gyermekbénulás, vagy épp a
régi kazettás magnók és egy adott évben
hallható slágerek terén is. Meglepetés volt
magam számára is, mikor rájöttem, hogy
nagyon szeretem ezt a kapirgálást.
– Szintén fontos szerepet kap a mûben 1956,
mely egész nemzedékek életét határozta meg
évtizedekre. Miért tartotta fontosnak, hogy ez
a motívum is megjelenjen a könyvben?
– Mert nem beszélünk róla rendesen. Ez is
olyasvalami, ami sokkal több, jobb, mélyebb,
kockázatosabb ügy lehetett volna az egész
ország számára, de nem lett. Ezt láttuk az
emlékév során is. És mi is lehettünk volna vele és általa egészen mások, de talán már nem
leszünk sosem. Én mindenesetre felnôttem
egy városban, ahol egész fiatalkoromban a
legnagyobb közhelyeket hallottam a forradalomról (csakúgy, mint a holokausztról), aztán, amikor már Budapesten élve, évekkel
késôbb megtudtam, hogy valójában mi történt akkor ott, majdnem leestem a székrôl.
Talán le is estem. Szerettem volna, ha a regénynek van egy olyan rétege, amiben nem
csak a személyes múlt traumái vetnek árnyékot az elbeszélésre, hanem valós – elhallgatott – történelmi
események is. Azzal
együtt, hogy egyáltalán nem biztos –
és ezt ki is mondja
az egyik szereplô a
könyvben –, hogy
erre az egészre, a
maga valójában bárki is kíváncsi még.
Jolsvai Júlia
Fotó: Németh Dániel

könyvrôl
Krusovszky Dénes:
AKIK MÁR NEM LESZÜNK SOSEM
Magvetõ Kiadó, 480 oldal, 3999 Ft
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A vakáció öröme játékkal és könyvvel
A Tessloff és Babilon Kiadónál 11.
köteténél jár Margit Auer német írónô Mágikus állatok iskolája címû
nagysikerû regénysorozata kisiskolásoknak. A németül
2013-ban, magyarul Nádori
Lídia fordításában 2015-ben
indult sorozat a
Winterstein iskolában játszódik, ahová Miss
Cornfield, az új
osztályfônök
közvetítésével
érkeznek meg a
beavatatlanok
számára szimpla plüssállatoknak tûnô mágikus lények. Van köztük róka, teknôs,
pingvin, ecsetfülû disznó, kaméleon, denevér, koala, bagoly, patkány, sôt krokodil
is. Segítségükkel a kiskamaszok nemcsak
magabiztosabbak, kezdeményezôbbek és
kreatívabbak lesznek, hanem nyitottabbá
válnak egymás felé és képesek lesznek fejlôdni a társas kapcsolataikban. A tizenegy
kötetbôl kettô a vakáció ideje
alatt játszódik – a második vakációs kötet épp a könyvhétre jelenik meg – amelyben folytatódnak a hihetetlen történetek, valamint egy nagyméretû foglalkoztató füzetet is napvilágot lát
a könyvek mellé. A történetbôl
2017-ben máig is futó zenés
mesejáték készült a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban. A
kiadó Mi Micsoda sorozatának következô
tagja az Esôerdôk. A titokzatos zöld kincs
címet viseli, szerzôje Alexandra Werdes.
Az ismeretterjesztô sorozat hagyományaihoz híven sok
színes képpel és
érdekes tördeléssel készült kötet
az esôerdôk földrajzi elhelyezkedésével, növényés állatvilágával,
valamint az ott
élô emberekkel
ismeretet meg.
Hangsúlyozza e
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területek élôvilágának határtalan változatosságát,
egyediségét, pótolhatatlanságát, felhívja a figyelmet
megôrzésük szükségességére és a kíméletesebb haszonszerzésre.
Tippeket
ad, miben járulhatunk hozzá mi – az esôerdôktôl távol – e csodálatos biodiverzitás fennmaradásához.
Szülôknek és pedagógusoknak szól a Napraforgó Kiadó Neveljünk
egészséges gyereket – 365 intelligenciafejlesztô játék gyerekeknek címû kézikönyve, melyet Isabel Ortiz állított össze, és
amelynek magyar fordítását hazai szakértôk
is ellenôrizték. A 3 éves kortól ajánlott rövid
játékok között vannak nyelvi, matematikai,
tudományos és a fizikai ügyességet fejlesztô
aktivitások. Nem kell bonyolult dolgokra
gondolni, olyan egyszerû feladatok megoldásáról van itt szó, mint különféle játékok a
betûkkel, számsorozatok létrehozása különbözô tárgyakból, az idô múlásának észlelése,
fôzés, sütés, barkácsolás, elemi kísérletezés,
cérnafûzés vagy virágok préselése. Minden
tevékenységet fotó illusztrál, kis ábrák mutatják, hány éves kortól ajánlott, lakásban
vagy a szabadban végezhetô, rövid vagy
hosszabb ideig tart. Olyan képességek fejlesztésérôl
van
bennük szó, mint a
finommotorika, a
szem-kéz koordináció, a kreativitás,
a megfigyelés, következtetés vagy
asszociációs készség. A dinók birodalmába vezet el a
kiadó másik újdonsága, amely a Jurassic World: Bukott birodalom címû filmhez kapcsolódó virtuális játékhoz készült segédkiadvány. Caroline
Rowlands A raptorok megmentése címû könyvének elsô
instrukciója a Digital Magic Ar
alkalmazás telefonra való letöltése, ezután indulhat a kisiskolásoknak szánt játék. Az interaktív könyv bemutatja a
legutolsó Jurassic film fôbb
szereplôit,
a
különbözô
dinoszauruszféléket és azok
jellemzôit, majd tanácsokat
ad, hogyan keltsük azokat
életre a virtuális valóságban.

A Manó Könyvek könyvheti kiadványa Ruff Orsolya A zöld macska titka
címû meséje, mely a kalandokat kedvelô kisiskolásoknak nyújt izgalmas olvasnivalót. Az erdei állatok
egy napon embergyereket
találnak a Pézsma-tónál.
Az erdô apraja-nagyja:
mókás nevû cickányok, sünök, macskák próbálják kinyomozni a kislány személyazonosságát,
miközben szembe kell nézniük ôsi ellenségeikkel, és végül a zöld macska titkára is
fény derül. A könyvet Megyeri Annamária
karakteres fekete-fehér
illusztrációi teszik még
érdekesebbé.
Erdôs
Zsuzsanna Még sincs
vége! címû regénye a
kamaszkori szerelmek
bonyolult rezdüléséit
önti formába. A könyv
az Ellenpontok címû
sorozat újabb darabja,
elôzménye a szerzô tavaly megjelent Vedd
már észre! címû kötete. A két fôhôs – Soma
és Niki – története tovább bonyolódik. Hiába jöttek össze, Soma szüleinek dél-afrikai
kiküldetése miatt el kell válniuk egymástól
és távkapcsolatra kényszerülnek. Vajon kibírja ezt a megpróbáltatást a fiatalok törékeny szerelme? A szerzô – a kamaszlélek
szélsôségeinek alapos ismerôje – ebben a
regényben is a fiú és a lány váltakozó szemszögébôl írja meg a cselekményt. Könnyed,
szórakoztató lektûr, a serdülôk nyelvezetének imitálásával.
Sz.Zs.
Margit Auer: Mágikus állatok iskolája, Vakáció 2.
224 o., 2990 Ft és Nagy rejtvénykönyv. Babilon
Kiadó, 112 o., 1990 Ft Babilon
Kiadó; Alexandra Werdes: Mi Micsoda Esôerdôk. Babilon Kiadó,
48 o., 3200 Ft; ; Caroline
Rowlands: A raptorok megmentése. Napraforgó Kiadó 32 o., 3990
Ft; Isabel Ortiz: 365 intelligenciafejlesztô játék gyerekeknek. Napraforgó Kiadó, 200 o., 4990 Ft;
Ruff Orsolya A zöld macska titka.
Manó Könyvek. 144 o., 2490 Ft;
Erdôs Zsuzsanna: Még sincs vége!
Manó Könyvek, 264 o., 2990 Ft.
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Lányos példaképek és fiús kalandok
– kisiskolásoknak és kamaszoknak
Elena Favilli és
Francesco Cavallo
Esti mesék lázadó lányoknak címû, a világtörténelembôl száz nôi
portrét felvonultató könyvének hazai sikerén felbuzdulva a Móra
Kiadó elhatározta,
hogy
Magyar
mesék lázadó lányoknak címmel
létrehozza a könyv magyar verzióját. Ennek
érdekében Szlukovényi Katalin szerkesztô
felkért hat magyar írót – Kiss Judit Ágnest,
Mesterházi Mónikát, Miklya Luzsányi Mónikát, Molnár Krisztina Ritát, Szabó T. Annát és
Tóth Krisztinát – 25 magyar nô portréjának
megírására a magyar történelembôl a középkortól napjainkig. Példamutató nôi sorsokat
és életeket kívántak bennük bemutatni, inspirációt adni, kérdésfeltevésre ösztönözni.
Mivel a hagyományos nôi szerepek még mindig be vannak ágyazva a társadalom szövetébe, a könyv bizonyos értelemben a feminizmus új szakaszának egyik megnyilvánulása is
lehet. Tényleg esti meséket kapunk, melyeket egyaránt kézbe veheti az ifjabb és a felnôtt olvasó; fel lehet olvasni hangosan, vagy
el lehet olvasni magunkba mélyedve. A nôportrék között vannak sokak által kedvelt és
ismert alakok, mint Árpád-házi Szent Erzsébet, Zrínyi Ilona, Jászai Mari, Karády Katalin,
Gobbi Hilda, Polcz Alaine, Polgár Judit és
Péterfy Bori, és több kevésbé ismert tudós
vagy közszereplô. Közéjük tartozik a prímhegedûs Czinka Panna, az elsô kisdedóvót alapító Brunszvik Teréz, Bányai Júlia, az álruhás
katona, Hugonnai Vilma, az elsô nôi orvos, a
Pápua Új-Guineában
szolgált és mártírhalált halt Molnár Mária diakonissza, Kol
Erzsébet botanikus
és kriobiológus, a
jégalgák szakértôje,
Béder-Schwimmer
Rózsa, az elsô nôi
nagykövet, Ata Kandó világhírû fotómûvész, a mozgássérült
Hozleiter Fany, akit
Mosolyka néven is-

mer a világ, vagy a 19 éves, ôssejtkutatással
foglalkozó Király Szilvia. Egyiküknek sem volt
könnyû a sorsa, mindegyiküknek meg kellett
harcolnia azért, hogy elismerjék. A kötet
képanyagának elkészítéséhez a
kortárs gyermekirodalom illusztrátorainak színe-java felvonult: Békés Rozi, Bódi Kati,
Bölecz Lilla, Hitka Viktória,
Kôszeghy Csilla, Makhult Gabriella, Molnár Jacqueline, Nagy
Diána, Rofusz Kinga, Sásdi Laura, Schall Eszter és Szegedi Katalin. Az ifjúsági novella méltatlanul mellôzött mûfaját újítja fel
a kiadó 2050 címû kötetével,
amelyet országos pályázat elôzött meg. A könyv elôzménye a
2016-ban, szintén kamaszok
pályamunkáiból összeállított Jelen! címû antológia, amely komoly olvasói és szakmai sikert aratva a következô évben kategóriájában megnyerte az Év Gyermekkönyve díjat.
A most megjelenô könyv témája: Milyen lesz a kamaszok élete 33 év múlva? Hogyan képzeled el 2050 Magyarországát? Ezúttal 57 pályamû érkezett be, ezekbôl válogatta össze a
zsûri és Sirokai Mátyás a kötet anyagát, amely nyolc kamasz pályagyôztes
novellájából (Makai Máté, Bégányi
Dániel, Lapis József, Farkas Balázs,
Garaczi Zoltán, Gáspár-Singer Anna,
Jassó Judit és Zelei Bori), valamint további öt profi szerzô (Brandon
Hackett, Lackfi János, Moskát Anita,
Szöllôsi Mátyás és Totth Benedek)
mûvébôl állt össze. Szépirodalmi igényû, kísérletezô hangú sci-fi novellák kapnak
helyet a kötetben, jellemzô témáik közé tartozik a virtuális valóság és a mesterséges intelligencia, a humanoid robotok és
a dehumanizált emberek ellentmondásos és komplex viszonya.
Szinte semmi nem marad a hagyományos és a megszokott keretek
között. A kiadó bízik benne, hogy
az antológia kiugrási lehetôséget
biztosít a pályakezdô szerzôk számára, ugyanakkor izgalmas olvasmány lehet a tizennégy éven felüli
olvasóknak, akiket izgat a nem túl
távoli jövô és annak lehetséges
megvalósulási formái. Békés Márta
Imbolygó iskolabolygó címû ver-

seskönyve a népszerû Iskolabolygó címû kötet átdolgozott, kibôvített kiadása Ritter Ottó
humoros rajzaival. Békés Márta tanárként
anyanyelvi szinten ismeri a diákok szóhasználatát és problémáit,
ugyanakkor megôrizte az
iskolai élet elviseléséhez
szükséges humorát és a
gyerekek iránti szeretetét.
Nyelvi játékban és humorban gazdag versekben tekinti át a tanévet az évkezdéstôl a vakációig: szó
esik bennük az iskolatáskáról, a technikadobozról
és más felszerelésekrôl, a
különféle órák keserveirôl, a különbözô gyerekés tanártípusokról, az iskolai élet színtereirôl, barátságról és összeveszésrôl, születésnapokról és versenyekrôl. Békés Márta kötete kiváló versanyag iskolai ünnepségekre és búcsúztatókra, mert benne
minden iskolai szereplô magára ismerhet! Bende Nelly
Papírfül kapitány
címû humoros képes regényében két
egykor hírhedt, manapság unatkozó
kalóz, Ismeretlen
kapitány és Papírfül
kapitány többrendbeli hajólopás után
kincskeresésbe kezd
otthagyva a turistaparadicsomnak számító Kalózszigetet. Társaik vagy ellenfeleik
lesznek: a kampókezû Klisé kapitány, a
gazember Orgazda Bob, valamint a csinos
Lev Tolsztoj, aki valójában színésznô, illetve
egy dülöngélô kanári, akit mindenki részegnek hisz. Közös jellemzôjük, hogy valamennyien a titkos kincset keresik. Az elsôkönyves szerzô – egyébként újságíró – regényét Bölecz Lilla mókás illusztrációi színesítik.
(szénási)
Magyar mesék lázadó lányoknak. Móra
Kiadó, 112 o., 2999 Ft; Békés Márta: Imbolygó
iskolabolygó. Móra Kiadó 64 o., 1499 Ft;
Bende Nelly: Papírfül kapitány. Móra Kiadó,
160 o., 2499 Ft; 2050 – ifjúsági novellák. Móra
Kiadó, 224 o., 2499 Ft
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Kertész egy gyönyörû virágoskertben
Beszélgetés Kálnay Adéllal
Kálnay Adél magyar pedagógus, József Attila-díjas költô, író ez alkalommal két új kiadvánnyal jelentkezik az
Ünnepi Könyvhéten: Tündérhajszál –
Foglalkozz velem! mese- és foglalkoztató könyvével, amely a Tündérhajszál
meseregényének bôvített, új feldolgozása, illetve Ami marad címmel második verseskötetével.
– Pedagógusként mikor és milyen belsô
motivációból fordult az írás felé, és mi volt
az elsô témája?
– Már kisgyerekként azt gondoltam, hogy
egyszer író leszek. Akkor nem tudtam még
megfogalmazni, miért, csupán éreztem,
hogy írónak lenni jó. Utólag már tudom,
hogy a teremtés mint lehetôség vonzott.
Teremteni egy másik világot, amilyen még
nem volt. Aztán úgy alakult, hogy tanító
lettem. Szép szó, szép tartalommal. 36
évig tanítottam. Jól éreztem magam. Az
elsô meseregényemet az akkori osztályomnak olvastam fel, de nem tudták, hogy én
írtam. Nem akartam befolyásolni ôket. Egy
olyan játékbabáról szólt, aki tud gondolkozni, beszélni, de csak azok értik meg,
akiknek szeretet van a szívében.
– Mennyire része a mindennapjainak az írás?
– Az írás szerves része az életemnek. Eddig hat gyermekkönyvem és kilenc felnôtteknek szóló kötetem jelent meg. Igazából akkor is írok, ha nem írok. Pontosabban képeket, embereket, hangulatokat
raktározok el.
– Mit gondol a mai magyar gyermekkönyvekrôl?
– Nagyon sok jó gyermekkönyv jelent meg
az elmúlt években. Tényleg, szinte követhetetlen. Én azokat a gyermekkönyveket szeretem, amelyek vagy bájosan humorosak,
mint pl. a Micimackó, vagy üzennek valamit
a felnôttnek is, pl. A kis herceg. Berg Judit
könyvei, Varró Dániel és Lackfi János versei,
verses meséi igazán élvezetesek, szórakoztatóak. De Nógrádi Gábort is szívesen olvasok, s sorolhatnám még hosszan. Mind a
négy gyerekem már felnôtt, két unokám is
már tinédzser korban. A legkisebb pedig
messze van. De mindnyájan meséken nôttek, nônek fel. S valóban elfogadók, nyitottak és szeretetteljesek.
– A most megjelenô mese-és foglalkoztató
könyv több mint tíz éve jelent meg elôször,
milyen mértékû átdolgozást igényelt?

– Hozzáírtam pár történetet, amirôl úgy
éreztem, hogy izgalmas lehet, illetve elôkészítheti a következô mesekönyvet a pindurok életérôl, s elkészítettem mindegyik
kis meséhez egy úgynevezett feladatlapot.
– Elsôsorban melyik korosztály a célközönség? Kiknek ajánlaná ezt a pozitív gondolkodásra késztetô mesekönyvet?
– Öt-nyolc éves gyerekeknek ajánlom, szülôkkel, nagyszülôkkel való együttolvasásra.
A meseolvasásnál nagyon fontos a meghittség, egyfajta intim együttlét, amely
leginkább visszatekintve kapja meg a jelentôségét. Utólag fénylik fel, mennyire jó
volt együtt kucorogni az ágyon, s a lámpa
tompa fényénél megélni a meséket. Az én
gyerekkoromban leginkább nagymamám
mesélt, fejbôl, sötétben mondta a meséket. A kályha viháncoló fényeket vetít a
falra, pattog a tûz, én a nagy dunyha alatt
fekszem, biztonságban vagyok, s nagymamámat hallgatom.
– Pedagógusként mit tart legfontosabb közvetítendô értéknek?
– Ugyanazt, amit emberként: nyitottságot,
elfogadást, empátiát, bizalmat. A gyerekek hihetetlenül fogékonyak. Olyanok,
mint egy humusszal teli, porhanyós talajú
kertecske, megfogannak bennük az elültetett magok. Tanítani is ezért szerettem.
Nagy szalmakalapos kertésznek éreztem
magam, aki egy gyönyörû virágoskertben
tesz-vesz. Mindegyik virág más, a kertész
pedig locsolgatja ôket, óvatosan lenyesi a
vadhajtásokat, beszél hozzájuk és gyönyörködik bennük.
– Minden történtet végén kreatív összefoglaló kérdések megválaszolására van lehetôség, milyen szerkesztôelv mentén állította össze a különbözô
feladatokat?
– Visszacsatolás és figyelemirányítás volt a cél. Talán kissé didaktikusan, de az volt a célom,
hogy megtalálják és megértsék
a kis mesék üzenetét. A mesék
mindegyikének egy kérdés a
címe. Érdemes válaszolni rájuk,
fôleg, ha a tündérek kérik.
– A második verseskötete jelenik most meg, milyen plusz alkotói lehetôséget nyújt Önnek ez a mûfaj?
– Ahogy a kötet fülszövegében is olvasható, verset csak akkor írok, ha a dallama
megjelenik a fejemben. Ez így igaz. Inkább

prózaíró vagyok, Domokos Mátyás, aki
legfôbb mentorom volt, le is beszélt a versírásról. Azt mondta, kedves Adél, a maga
lírája a prózájában van. Elfogadtam, de
olykor kényszerít egy dallam, egy illat, egy
hangulat, hogy versben szólaljon meg. Így
születnek verseim, melyek mind történetek. Reménykedem, ha Domokos Mátyás
olvasná ôket, némelyik tetszene neki.
– Összegzést sejtet a kötet címe. Mióta érlelôdnek ezek az írások?
– Ami marad, ez valóban összegzésnek tûnik, bár nem teljesen az, én folyton
összegzéseket végzek, mert ugye,ki tudja.
Szó van bennük emlékekrôl, szerelemrôl,
öregedésrôl, halálról, s van pár ún. szociovers is, ami az árnyékos oldalt énekli
meg. A címadó vers édesanyám halálának
megidézése. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk. 90 évesen ment el, s még halálával
is tanított engem. Ezzel a verssel nyertem
el a Salvatore Quasimodo költôverseny fôdíját, az Emlék-díjat tavaly.
– Hogy egy személyesebb kérdéssel zárjak, melyik vers áll önhöz legközelebb a
kötetbôl?
– Mindegyik vers közel áll
hozzám, mert mindegyik
vers én vagyok. Lelkembôl egy darab, ami, azzal
gyógyít, hogy kiszakadt.
Mindegyiket fontosnak és
érvényesnek érzem.
Illényi Mária
Fotó: Ady Géza

könyvrôl
Kálnay Adél:
TÜNDÉRHAJSZÁL
Tiszatáj Alapítvány, 220 oldal, 2450 Ft
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Kádár hét napja
Interjú Benedek Szabolccsal
Legújabb regénye annak a
hét novemberi napnak a
történetét meséli el, amely
nemcsak Kádár, hanem az
ország számára is sorsfordítónak bizonyult – ugyanakkor korábbi események
felidézésével arra is keresi a
választ, hogy miként és
miért lett az 1956-os forradalom kezdeti hívébôl annak árulója és eltiprója.
– A Monarchia idején játszódó
A fiumei cápa után talán sokan
meglepôdnek, hogy következô
könyvedet Kádárról írtad.
Miért éppen róla?
– Be szoktam spájzolni a témáimat. Ez az ötlet se mostanában született, hanem évekkel ezelôtt, konkrétan, emlékszem, egy dokumentumfilm kapcsán, amelyben érintôlegesen szó volt Kádár úgymond eltûnésérôl, ami 1956
novemberének elsô napjaira
esett. Akkor vetôdött föl elôször bennem, hogy ez egy, az
ország történelmén túl úgy
általában a személyiség alakulásával is összefüggésbe
hozható történet. Aztán vártam vele majdnem tíz évet,
mire elôvettem. Az érdeklôdés meg még ennél is régebbre nyúlik vissza.
– Mióta foglalkoztat a téma?
– Szolnokon nôttem föl, abban a városban, amellyel kapcsolatban már a szocializmus
idején is emlegették, hogy Kádár '56 mindenki számára
sorsfordító napjaiban ott járt
és csinált valamit. Hogy mit,
arról akkoriban keveset lehetett tudni. Korábban egy másik regényben, de kultúrtörténeti cikkben is írtam a márványtábláról, amely a megyei
tanács épületében emlékezett
meg a Kádár-kormány megalakulásáról. Ezt a táblát gyerekkoromban sokszor láttam,
de hiába kérdeztem bárkit,

nem igazán tudtak vagy akartak róla beszélni. Az érdeklôdés tehát valamikor ennél a
pontnál, jó három évtizeddel
ezelôtt kezdôdhetett.
– Közel négyszáz oldalon gyakorlatilag hét nap elevenedik
meg, jellegzetesen regényes
stílusodban. Történelmi regény vagy regényes életrajz a
mûfaja?
– Régóta foglalkoztat, hogy
meddig tart a történelem és
mikortól kezdôdik a jelen. A
Kádár-korszak a közbeszédben ma is gyakori hivatkozási
pont. Azt gondolom, hogy ha
képesek vagyunk az irodalom
eszközével beszélni róla, akár
egyenesen a névadójáról is, az
egyúttal azt is jelenti, hogy eltávolodtunk tôle, és végérvényesen a történelem részévé
tudtuk tenni. Nem én vagyok
az elsô, aki ezt megtette, gondoljunk csak Csaplár Vilmos
vagy Kornis Mihály korábbi
mûveire. Ráadásul az irodalom abban is segíthet, hogy a
szikár történelmi tényeken túl
az egyén belsô motivációira is
rátaláljunk. A történelmet
ugyanis emberek formálják.

– A könyv végén a szerzô jegyzetében a forrásmunkákról is
szó van. Ezek közül Moldova
György és Kornis Mihály mûvei
a közismertebbek. Az anyagok
kutatásakor mi volt a számodra a legizgalmasabb?
– Igyekeztem föltérképezni
akár a legszögesebben eltérô
véleményeket is. Arról, hogy
mi történt azokon a bizonyos
novemberi napokon Kádárral,
sokáig csak feltételezések
szóltak. Mára
szerencsére
elég sokat tudunk róla. Én
részemrôl a kirakósdit igyekeztem összerakni egyetlen
olyan képpé,
amelyen mind
a történelem
adta kényszerûségek,
mind az ô
személyisége
megjelenik.
A legfontosabb tanulság talán
az volt, hogy nagyon sok apró
tényezô vezetett el együttesen oda, hogy végül pont ô

lett a forradalom eltiprója,
még inkább pedig az azt követô idôszak formálója. Ezek a
tényezôk a külsô körülményekben, illetve Kádár folyamatos megfelelési kényszerében és gyávaságában egyaránt tetten érhetôk.
– A borítón egy igen expresszív, színes festmény látható Kádár Jánosról, drMáriás
alkotása. Izgalmas kép, némi
érzékkel tanulmányozni lehet
rajta a jellemvonásokat. Az
ember, a személyiség érdekelt
inkább, vagy a történelmi kor?
– Természetesen eszem ágában
sem volt Kádárt az árulása miatt
fölmenteni. Nem is lehet. Azt se
mondanám, hogy meg akartam
volna ôt érteni. Az érdekelt inkább, hogyan hat a személyiségre a történelem, ami alatt
nem csupán a tankönyvekben
szereplô események értendôk,
hanem mindazon tényezôk
összessége, amelyek egy kort
meghatároznak. A dolog fordítva is érdekes persze, elvégre
egy-egy személyiség is hat a történelem alakulására. Jelen esetben ez már a regény konkrét
cselekményén kívül indul, de
hogy például a szovjetek miért
pont Kádárt tartották a legalkalmasabbnak arra a szerepre,
amit végül el is játszott (holott
eredetileg nem ô volt a jelölt) –
és most nemcsak a forradalom
vérbe fojtásáról beszélek, hanem arról is, ami utána évtizedeken át következett –, az már
fölsejlik talán azokból a flashback-ekbôl is,
amelyek a regényben Kádár
eme hét napján
kívül bizonyos, a
személyiség formálódásában
meghatározó
eseményekrôl
szólnak.
Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Benedek Szabolcs:
KÁDÁR HÉT NAPJA
Helikon Kiadó, 376 oldal, 3299 Ft
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Álság és válság:

a József Attila-értelmezés hamis mítoszai
Monográfiaértékû, noha nem monografikus szándékkal íródott kötetet vehet kezébe a József Attila-kutatás iránt érdeklôdô
olvasó. Tisztázó szándékú tanulmánygyûjtemény ez, amely – mint szerzôje rögtön
elôrebocsátja –, nagy vitákat és kirekesztést is eredményezett Sárközy Péter tudományos pályáján. A pártos kultúrpolitika
talaján fogant József Attila-értelmezések
– Révai Józsefé, Szabolcsi Miklósé, Tamás
Attiláé – a hibás interpretációk, a „készpénznek” vett túlzó kultuszelemek által a
modern kutatásra is rányomták bélyegüket (Agárdi Pétertôl Mórocz Zsolton át
Horváth Iván mûveiig), de épp ilyen óvatosságra int a szerzô Szántó Judit vagy
József Jolán „hiteles” visszaemlékezései
tekintetében. A „Miért ne legyek tisztességes!”címû tanulmánykötet a Nap
Kiadó Magyar Esszék sorozatának új darabja, és tartalmazza az irodalomtudós
1996-ban és 2001-ben kiadott József
Attila-könyvei (Kiterítenek úgyis – József Attila kései költészete) szövegét, kiegészítve a szerzô magyar és
olasz szakfolyóiratokban megjelent tanulmányaival.
E gyûjtemény azzal a céllal született, hogy rávilágítson a „József
Attila-kultuszhoz kötôdô manipulációkra, hazugságokra”, fogalmaz
a szerzô. A legendaoszlatás vezet majd oda, hogy a különbözô ideológiai, irodalompolitikai játszmák számára „ügyes” hangsúlyeltolásokkal kisajátított verseket megtisztítva, önmaguk mélységében és
szépségében olvashassa bárki.
A leghangsúlyosabb ciklus épp ezért „A legenda oda” – József Attila-problémák a tények tükrében címû egység. Kevés olyan mítoszokkal dúsított életmûvel találkozhatunk a 20. századi költészetben, mint a József Attiláéval, amely 1945 után kiváló „alapanyagnak” bizonyult az ideológiai kisajátításhoz és hamis üzenetek megfogalmazásához. Sárközy éles fényû kutatói lámpásával rávilágít arra, hogy a „legendák” kialakításához javarészt már maga a költô is
hozzájárult. Németh Lászlót idézve: „József Attila jellegzetes (…) soha el nem felejthetô József Attilát faragott a versei elé…” Az önképét narcisztikus indulatoktól hajtva elrajzoló költô mítoszait a túlélô
barátok, ismerôsök, pályatársak, különösen a politikát kiszolgáló irodalmárok – mikor milyen megfontolásból – csak sokasították, s ezek
ma töretlenül élnek a köztudatban: „a proletár ifjúkorról, a Horgerügyrôl, a Baumgarten-díjról, az állítólagos barátokról és a valós szerelmekrôl, a költô betegségérôl, a freudizmusról és a kommunista
mozgalommal való tragikus kapcsolatról”. Miközben Sárközy lehántja az életrajzra rárakódott megannyi álságot, magukhoz a versekhez visz közelebb: József Attila kései költészetének vizsgálatát a
Nagyon fáj-kötet keletkezéstörténetével kezdi, illetve verseit az
explication de text módszerével mutatja be. Elemzésében sarkalatos
jelentôséget kap az 1933-34-es válságkorszak, amely megváltoztatja a költôt – ahogy Sárközy idézi József Attila Babits Mihályhoz írt levelébôl: „Az a különös dolog történt, azaz történik velem, hogy a
saját szemem láttára átalakulok, s ennek az átalakulásnak a valódiságát még alig tudom megfogni…”
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A költô utolsó két évében egyre inkább
elmerül gyermekkora világában, az „objektív” világ pedig ezzel párhuzamosan
egyre messzebb kerül tôle.
A kommunista párttal megszakadó kapcsolata után egyre magányosabb, majd a
pszichoanalízis, illetve a Gyömrôi Edit iránt
érzett (gyermeki/férfiúi?) vágy, a visszautasítás és a nô vôlegénye ellen elkövetett
erôszakos támadást követô szanatóriumi
kezelés vezet oda, hogy a költô világa egyre inkább bezárul, és kénytelen megoldási
lehetôségeket keresni.
A Sárközy-elemzések meghatározó motívuma a bûntudat és a büntetéstôl való félelem, amely állandóan visszatér a sokáig titokban maradt Szabad ötletek jegyzékében
– ebbôl szintén olvashatunk elemzéssel
kiegészített részleteket a kötetben. A Nagyon fáj-kötet igazán nagy összegzô költeménye Sárközy Péter szerint a Kései sirató,
hiszen „az elmaradt anyai ölelést, gyöngédséget tekinti élete döntô hiányának, elrontójának.” És az ezt követô, új öncsalás, a Flóraszerelem sem válthatja meg József Attilát.
A legendák eloszlatása mellett Sárközy Péter esszégyûjteményének
másik legfontosabb vetülete az irodalomoktatás súlyos hibáinak feltárása, mivel az ötvenes-hatvanas évek óta változatlan szemléletet
tükrözô életmûtanítás rányomja bélyegét a József Attila-szövegek
befogadására és értelmezésére. A szerzô 2001-ben a finnországi
„Hatalom és kultúra” tárgykörben rendezett hungarológiai kongresszuson éppen ezért mélyedt el a forgalomban lévô tankönyvek
József Attila-fejezeteiben, s szûri le a konklúziót: „Ahhoz, hogy a
mai fiatalok valóban hozzá tudjanak férni (…) József Attila életmûvéhez, arra van szükség, hogy megszabadítsuk az elmúlt fél évszázad során rájuk húzott sémáktól, »kultusz-buroktól«.”
Laik Eszter
Sárközy Péter:
„MÉRT NE LEGYEK TISZTESSÉGES!” JÓZSEF ATTILÁRÓL
Magyar esszék sorozat, Nap Kiadó, 280 oldal, 3500 Ft
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Egy nyugati modell Magyarországon
Janzer Frigyessel, a Prospero Disztribúció
vezetôjével beszélgettünk
A ProsperoD (www.prosperod.hu) hét
éve indult, és a nagy nyugat-európai
könyvpiacok mintáját követve egy ún.
disztribúciós modellt valósított meg
Magyarországon.
Könyvhét: Régen beszéltünk egymással, és
nekem úgy tûnt, az elmúlt években csönd
volt a Prospero Disztribúció körül.
Janzer Frigyes: Valóban, az elmúlt hét év
nagy része csöndesebb volt. Nyilván részben azért, mert a közvélemény a botrányokra jobban figyel, mi pedig nyugodtan,
problémák nélkül tevékenykedtünk. A viszonylagos csönd oka az is, hogy a
ProsperoD lassan építkezett az elmúlt
években. Mostanra több mint 30 kiadónk
könyvét szolgáljuk ki 100-nál jóval több viszonteladónak, kicsiknek és a piacon meghatározó nagyoknak is. A mûködésünk elsô éveiben a nagyok felé korlátozottabb
volt a tevékenységünk, ez akkoriban korlátozta is az újonnan belépô kiadók számát.
KH: Kicsit nehéz megérteni, mit jelent a
disztribúció a könyvkereskedelemben. Mondana errôl néhány szót?
JF: Ha a legegyszerûbben akarom megfogalmazni, azt mondom, a disztribútor sok
kiadó közös kereskedelmi ügyfélszolgálata, raktára, online áruháza és egyéb szoftveres háttere, pénzügye. Tehát olyan ez,
mintha ez a 30 kiadó, vagy talán egy idô
múlva 40-50 kiadó, egy igazán nagy kiadó
lenne kereskedelmi szempontból. A disztribúciós feladatok egyszerûen ki vannak
szervezve egy hatékonyabban mûködô
egységbe, ami mi vagyunk. Gyorsabb, olcsóbb, hatékonyabb így a mûködés. Közben sok dologban azért megmarad a kiadó
döntési lehetôsége, akár az egyes viszonteladóknak adandó árrésekben is.
KH: Mi az, amit nem végez el egy kiadó helyett a disztribútor?
JF: Nem szól bele, milyen könyvet adjanak
ki, legfeljebb a másik üzletágunkból adódóan (prospero.hu) ötleteket tudunk adni
külföldi könyvek tekintetében, ha van erre
igény. Ezen kívül korlátozottan végzünk el
marketing feladatokat. Elsôsorban a viszonteladók felé marketingezünk, van például heti hírlevelünk, és ebben ismertetjük
velük az újdonságokat és egyéb, a profil-

jukba vágó könyveket ajánlunk nekik.
Egyébként elképzelhetô a disztribúció egy
olyan formája is, amikor a kiadókkal együtt
a marketing egyéb elemeiben is erôteljesen részt vesz a disztribútor, de itt még
nem tartunk.
KH: A kis kiadók folyamatosan küzdenek az
életben maradásért, a nagyokkal való versenyt sokszor nem bírják. Ebben a küzdelemben tud segíteni a disztribútor?
JF: Igen. A disztribúció klasszikus formájában, tehát mondjuk Nagy-Britanniában,
Németországban vagy Franciaországban
nem nagyon van ilyen funkciója, mert sokkal egészségesebb a piac, nem kell megvédeni a kiadókat. Nálunk viszont van szerepe annak, ki milyen nagy, és együtt nagyobbak vagyunk. Ki lehet alakítani egy
korrekt, egyenlô viszonyt a nagyokkal, és
ebben segít a disztribútor mérete. Fontosabbak ennél viszont a méretbôl fakadó logisztikai, költségben és hatékonyságban
mérhetô elônyök. Az sem mellékes, hogy a
disztribúciós mûködésnek és szigornak köszönhetôen a viszonteladók meglehetôsen
pontosan fizetnek.
KH: Mi a legfôbb akadálya a disztribúció hazai elterjedésének?
JF: Hogy miért nem indult több disztribúciós vállalkozás, annak talán az az oka,
hogy egyrészt nem ismerik, másrészt elég
nehéz terület ez, így például speciális
szoftvereket kell kifejleszteni, amit nem
kapni sehol. Mivel a Prospero másik üzletága több mint 20 éve külföldi könyvekkel
dolgozik, azaz a külföldi piacot eleve elég
jól ismerjük, könnyû volt átlátnunk, hogy
mik ennek az üzleti modellnek az elônyei.
De nagyobb akadálya a terjedésnek a
kiadói oldalon tapasztalható bizalmatlanság, aminek természetesen sok negatív tapasztalat az alapja. A viszonylag új dolgok
általában úgy terjednek, hogy egy ideig
lassú a változás, aztán evidensé válnak az
elônyök és felgyorsul az egész. Gondoljon
csak arra, tíz éve hány vietnami étterem
volt Budapesten! Nem sok: akkoriban csak
kínai éttermeket láttunk minden sarkon.
Mostanra egymást érik a vietnami éttermek, hiszen megismerték az emberek ezt
a fajta konyhát. Ha egy küszöböt áttör a
disztribúció, akkor ugyanez a tendencia

várható. Azt persze nem gondolom, hogy
sok disztribútor lesz, de azt igen, hogy a
független kiadók nagy része így fog terjeszteni.
KH: Mit tehetnek önök, hogy nagyobb legyen a bizalom?
JF: Két dolgot. Egyrészt idôt adunk, idôt
adtunk már idáig is a ProsperoD-nek, hogy
bizonyítson a piacnak. Szerintem hét év
sok idô, mostanra látható, hogy ez nem
valami elillanó kis ötletecske volt. Mostanra eljött az ideje a komolyabb mértékû növekedésnek, ezért, és ez a második dolog,
amivel elôsegítjük a bizalom növekedését,
idén indítunk egy nagyobb kampányt,
amelynek keretében csatlakozásra biztatjuk a független kiadókat, és próbaidôt, nagyon gyors és költségmentes belépési és
kiszállási lehetôséget biztosítunk. Természetesen azt gondoljuk, hogy ha valaki úgy
kerül be a disztribúcióba, hogy érti annak
lényegét, akkor marad is, ahogy sok
kiadónk a kezdetek óta velünk tart, és
eszük ágában sincsen elhagyni minket.
KH: Ha egyetlen elônyt kellene megemlítenie a disztribúcióról, mi lenne az?
JF: Ha csak egy dolgot említhetek, akkor
nem is közvetlenül a kiadó oldaláról mondanék egyet. A legfontosabb, hogy egy viszonteladó, különösen egy kis független
viszonteladó szemszögébôl ez a leggyorsabb, legkényelmesebb, legvonzóbb kiszolgálási forma. Persze ami a boltoknak
jó, az jó a kiadónak is, így körbeértünk, ez
minden szereplônek elônyös.
Könyvhét
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BALASSI KIADÓ
Juhász Ágnes:
DEMENCIA-SZAKÁPOLÁS
Érezni. Érteni. Tudni!
A könyv szerzôje diplomás ápoló, demenciaspecialista, demenciaszakápoló. Szakmai tanácsadóként több, jelenleg is folyamatban lévô,
nagyszabású projektben
dolgozik. A munkacsoportban lehetôség nyílik
az otthoni és intézményi
ápolást végzô személyzet továbbképzésére és a
szakmai tanácsadó feladatok ellátására.
332 oldal, illusztrált, 3700 Ft

BALASSI KIADÓ 1136 Budapest, Hollán Ernô utca 33. www.balassikiado.hu KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza utca 18. www.kortarskiado.hu
TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske utca 3. Telefon: (1) 248 1263 www.triviumkiado.hu

BALASSI KIADÓ
Magyar Zoltán, Varga Norbert:
ORTUTAY GYULA ZOBORVIDÉKI FOLKLÓRGYÛJTÉSE
Magyar Népköltészet Tára
Ortutay Gyula (1910–1978) zoborvidéki mese- és mondagyûjteménye
egyike azoknak a kéziratoknak, melyek nem jelentek meg a jeles néprajzkutató életében. A kötet magvát
képezô népmesék és mondák
Zoborvidék két jellegzetes faluja, Gímes és Kolon elbeszélô hagyományát tükrözik, melyek kiegészülnek
Danczi Lajos, Morvay Judit és Sima
Ferenc ugyanazon évekbôl származó mesegyûjtéseivel.

284 oldal, 24 oldal melléklet,
3400 Ft

KORTÁRS
PETRARCA
Kalauz az életmûhöz
Szerk. Lengyel Réka,
ford. uô. és mások
560 oldal, 6000 Ft
Petrarca hatalmas, olasz és latin
nyelvû életmûvén vezérel át e monografikus igényû tanulmánykötet,
kulcsot adva verseihez, leveleihez,
történelmi életrajzaihoz, Africa
eposzához, útikönyveihez, „diadalmenetei”-hez, invektíváihoz, szónoklataihoz. Nemzetközi tudósgárda munkája, bôvítve a magyar vonatkozásokkal, naprakész bibliográfiával, mutatóval. E szakirodalom
megjelenése mérföldkô a hazai
Petrarca-recepcióban.

TRIVIUM
Ôszentsége a Dalai Láma
és Dr. H.C. Cutler:
A BOLDOGSÁG MÛVÉSZETE
Kézikönyv az élethez
Egy pszichológus és a Dalai Láma
beszélgetése arról, hogyan férnek
meg egymás mellett a keleti és nyugati ember által képviselt hitelvek,
hogyan találjuk meg lelki békénket,
küzdhetjük le félelmeinket, negatív
szemléletmódunkat. Tiszta és bölcs
tanácsai által derûlátóbban tekinthetünk mindennapi problémáinkra.
Nemzetközi bestseller, kultuszkönyv,
97 hétig az elsô helyen, 50 nyelven,
több millió eladott példány!
3990 Ft

TRIVIUM
Dolores Redondo:
MINDEZT NEKED ADOM
20 nyelv, 16 ország, 300.000
példány! A spanyol Twin Peaks!
Díjnyertes nemzetközi bestseller
a thriller koronázatlan királynôjétôl egy férfi rejtélyes haláláról és
családi titkairól.
Álvaró gyanús körülmények között
életét veszti egy autóbalesetben, a
misztikus lényekkel teli Galíciában.
A férje nyomozásba kezd és ráébred, hogy nem ez az egyetlen balesetnek álcázott haláleset a családban. Megdöbbenve szembesül a
párja titkos életével, amely mindent megváltoztat…
3690 Ft

TRIVIUM
Charlotte Lucas:
A TÖKÉLETES ÉV
Mi az élet értelme?
Jonathan mára elfelejtette. A 40
éves sikeres férfi nem tud megbirkózni a magánnyal.
Hannah számára viszont ez magától
értetôdô. A jót látni mindenben, élvezni az “itt és most”-ot és olyan
spontán dolgokat csinálni, mint mezítláb futni a réten.
Néha a sors felforgat mindent, amiben hiszünk…
Történet egy nôrôl, egy válaszúthoz
érkezô férfiról, vágyakról és arról, milyen sokat ér az élet minden pillanata.
Lehetséges-e boldogságot ajándékozni és újrakezdeni?
3590 Ft

Vörösmarty tér: 82-es pavilon. Keresse kínálatunkat kedvezménnyel a www.triviumkiado.hu weboldalon!

Papírmodell

A nyári szünet a gyerekeknek óriási örömöt, a felnôtteknek viszont sokszor nagy fejtörést okoz. Itt egy tábor, ott egy nagyinál töltött hétvége, de
mégis marad sok-sok üres óra, amit értelmes tartalommal kell megtölteni,
ha túl meleg van, vagy éppen esik az esô, legyünk bárhol is.
A Papírmodell sorozat éppen ezekre az üres órákra kínál nagyszerû elfoglaltságot. A négykötetes sorozat egy-egy látványos papírmodell összeszerelési útmutatóját és elemeit tartalmazza, melyekbôl az ügyes kezek
40–70 cm-es papírszobrokat állíthatnak össze.
A sorozat a Cápa, a Formula 1, a Dinoszaurusz és a Paripa címekkel jelent meg, így fiúk és lányok is egyaránt megtalálhatják a számukra kedves
témát, és elkészíthetik szobájuk ékét.

|lírai|

Ugyanaz, és mégis más – költôi körkérdés
Akik válaszolnak: Csontos Márta és Véssey Ede
– Mióta öntöd versbe gondolataidat?
– Csontos Márta: A középiskolás versírási gyakorlatnak egy
jó ideig nem volt folytatása, az
egyetemi évek alatt tanulmányokat és recenziókat írtam. 13
évvel ezelôtt fordult a figyelmem ismét a líra felé. 2006 óta
tíz verskötetem látott napvilágot, sok versem jelent meg és
jelenik meg mind a mai napig
mértékadó irodalmi lapokban.
Költôbarátom, a több mint egy
évvel ezelôtt elhunyt Balázs Tibor „költôiskolájában” nevelôdtem. Ô tudós költô, poeta doctus volt, hatalmas tudása, ötletei, tanácsai folyamatos inspirációt jelentettek számomra.
– Véssey Ede: Gimnazista korom óta írok verseket. Egyetemista
éveim alatt fôleg szerelmes verseket írtam, leendô feleségemhez.
Elsô gyermekünk halála után nehéz volt megszólalni, a kislányomhoz írt versciklussal próbáltam fájdalmamat enyhíteni. Az elmúlt
három évtizedben az USA-ban statikus tervezômérnökként dolgoztam, ebben az idôben csak hézagosan jutottam versíráshoz.
Négy éve abbahagytam a munkát, azóta a
versírásnak élek.
– Miért szeretnéd belsô érzéseidet feltárni a
nyilvánosság elôtt?
Cs. M.: Minden embernek lételeme, hogy
megmutassa magát a világnak, ami bármilyen
alkotáson vagy tevékenységen keresztül megtörténhet. A költészettel számomra a belsô
végtelen nyílt meg, egyfajta heideggeri értelemben
vett valóságfelnyitás történt. Van egy aforizmám,
mely költészetem lényegét tárja fel, és segít az értelmezésében. E szerint a költô megtalálja versében
azt az énjét, amit hiába keres a valóságban. S ha
ezt megtalálta, akkor örömét az olvasóval kívánja
megosztani. A leírt gondolatokban a belülrôl megélt világ és az ebbôl a világból eredô mû üzenete
találkozik az aktuális külsô világgal, és e két világ
közötti összevetés válik fontossá úgy magam,
mint az olvasóim számára. Látszat-inkognitóba rejtve tudom megvalósítani személyes önmagam takarását, s a leleplezést nyitottságként tudom értékelni.
V. E.: Ez egy összetett kérdés. A költôkbôl úgy ömlik a dal, mint az
énekes madarakból, tehát vissza sem lehet tartani, és ez mintha
nem is akaratlagos cselekvés lenne.
Minden érzô és gondolkodó ember szeretné megmutatni embertársainak az érzéseit és gondolatait, Ady szavával élve: „hogy látva lássanak”. Én nem azért írok, mert „szeretném, hogyha szeretnének”, hanem hogy a hasonló érzésû és gondolkodású embereknek lelki örömet szerezzek azzal, hogy versbe öntöm azokat a
belülrôl megélt titkokat, amelyekkel ôk is azonosulni tudnak.

Vannak sajátos zenéjû és hangulatú versek, ahol a szavak és rímek formájában elôadott játék
adja az élményt, mintha egy
Chopin etûdöt hallanánk, és ezek
inkább az érzelmeinkre hatnak. A
ritmikus, zenei versekhez jobban
vonzódom, mint például a kötött
formájú, merev szonettekhez.
Úgy érzem, hogy erkölcsi kötelességünk felhívni a figyelmet
a modern kor veszélyeire, Európa hanyatlására, a keresztény
kultúra tudatos bomlasztására,
és fel kell vennünk a harcot a
nemzetromboló globalizmussal
és az erkölcsromboló liberalizmussal, mert ezek a mi nemzeti kultúránkat veszélyeztetik. Tehát a szavak erejével harcolnunk kell a
hitünkért és a szabadságunkért, ahogy például Petôfi is tette.
– Az olvasóktól vagy a kritikusoktól vársz-e inkább visszajelzést?
Cs. M.: Olvasóktól és kritikusoktól egyaránt. A kritikusok nagymértékben befolyásolják az alkotások sikerességét, de a maradandóságot hosszú távon az olvasók biztosítják. József Attila az Esztétikai töredékekben hangsúlyozza, hogy a mûvet mindig önmagából kell magyarázni, a „tartalmas” esztétikák sokszor ráerôszakolt
sajátosságokat vélnek a mûvekben felfedezni.
V. E.: Inkább az olvasóktól. Külföldön élô költôként nehéz bekapcsolódni a hazai irodalmi életbe. A nagyszámban megjelentetett
verseskötetek között szinte elvész egy-egy új alkotó. Az internetes
lapok is legtöbbször ugyanazokat a költôket közlik. Nehéz áttörni
az ismeretlenség határvonalát. Én tudatosan vállalom, hogy a
Nyugat költôi hagyományait folytatom. Úgy érzem, hogy a divatos „avantgarde” versek nagy része sem érzelmileg, sem értelmileg, sem pedig formailag nem ad igazi élményt.
– Te adtad új versköteted címét, a borítót is te választottad.
Jelent-e ez számodra egyidejûleg ars poeticát is?
Cs. M.: A Látószögek címválasztással a világ, a valóság megközelítésének és értelmezésének sokféleségére szeretnék utalni, sokszor bölcseleti-filozófiai kérdések felvetésével. A költészet számomra egy belsô tartalék birtoklása, mellyel szimbiózisban élek
olyan módon, hogy életem minden megtapasztalt vereségét a
gyôzelem elôképének tudjam tekinteni. Legtöbbször a természetközelségbôl merítek erôt egy olyan képi világban, ahol a szakrális
és profán sajátos randevúja valósulhat meg. Az általam választott borító ezt a pozitív életérzést szeretné megerôsíteni: a Naptól eredô világosság és a belôle felsejlô életpiros szín fölülkerekedik a látszatra örök hómezôbe burkolódzó világon. Az örök tavasz, az újrakezdés, a feltámadás ígérete. Ez az én jelen kötetembe foglalt ars poeticámat is kifejezi.
V.E.: Részben igen, de a cím inkább arra akar utalni, hogy életem
jelenlegi szakaszában a változékony földi dolgok egyre inkább elvesztik a jelentôségüket, és egyre jobban az örök élet gondolatvilága felé fordulok, hitemet és önmagamat vizsgálva készülök földi életem befejezésére, és ezért is szeretnék maradandó értékeket átadni az olvasóimnak.
Szutor Ágnes
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|könyvrôl|
Az én evangéliumom
szerint
MIT MONDOTT PÁL APOSTOL
VALÓJÁBAN?
„Pál apostol legalább annyira provokatív ma, mint volt az 1. században. Akkoriban megkövezték, mostanában inkább szavakkal támadják. Néhányan még mindig ártalmas, sôt, veszélyes alaknak gondolják. Mások úgy vélik, a Mester
után közvetlenül ô a keresztyénség legnagyobb tanítója. A tudományos világra ez a szélsôségesség ugyanúgy érvényes, mint az
átlagemberekre” – állítja a szerzô. Az egyik legismertebb kortárs újszövetséges teológus, a St. Andrews-i Egyetem professzora ebben az
elôször 1997-ben megjelent, mára klasszikussá vált mûvében a hagyományos szemléletet, és egyes népszerû megközelítéseket megkérdôjelezve mutatja be a megtérése elôtti és utáni Pált, illetve arra
a kérdésre keresi a választ, hogy „mit mondott az apostol valójában”. Hiszen, ahogy ô fogalmaz: „senki sem hagyhatja ôt (Pált) figyelmen kívül, aki a keresztyénségrôl gondolkodik.”
A könyv teológiai szakkönyv, melyet több egyetemen elmondott
elôadásaiból állított össze Wright. Nem nagymonográfia, de könnyû
olvasmánynak sem nevezhetô. Ám a nem szakember olvasók számára is követhetôek gondolatai, s általuk izgalmas betekintést kaphatnak egy „ôsrégi párbeszédbe”.
Kálvin Kiadó; 216 oldal, 2200 Ft

Pénzügyeidben Te is
lehetsz szakember!
Legtöbbünk nem jártas a pénzügyekben,
s ha mégis szereztünk némi ismeretet,
leginkább reklámokból, internetrôl jutottunk hozzá. Ezek szakszerûségét és megbízhatóságát azonban nehéz megítélni.
Pedig a pénz kezelése nagy felelôsség, ha
sok van azért, ha kevés, azért.
Kezdjük mindjárt a sokakat érintô adóssággal!
Mi a különbség a rossz és jó adósság
között?
Nyaralni is elmehetsz 300 000 Ft-ért. Kellemes emlékeid és szép fotóid lehetnek, de pénzügyi értéket így biztosan nem teremtesz.
Természetesen nem minden adósság rossz. A jó adósság az,
amit megtérülô befektetésre használsz. Ha jól menedzseled, az
ilyen befektetés még növelheti is az értékét. A tandíjra felvett
kölcsön is jó hosszú távú befektetés, mivel a tanulás a keresôképességedet növeli.
Figyelem! A rossz adósságot tehát kerüld, a jó adósságból is
megárthat azonban a sok! Tedd fel ezért mindig a kérdést magadnak:
– Kell-e aggódnom azon, hogyan fogom a jövô havi költségeket
kifizetni?
– félre tudom-e tenni azt az összeget, amely céljaim megvalósításához
szükséges?
A megfelelô válaszok: Eric Tyson – dr. Veres Pál: Pénz, pénz és pénz
Tantusz könyvek!
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Mihalec Gábor:
Házasság 2.0
„A szerelem nem vírus, amit el
kell kapni és tehetetlenül elszenvedni. Hanem tûz, amely addig
lobog, míg rakják. Aki elkötelezett kapcsolatban, tíz-húsz-harminc-negyven év után is izzó
szerelemben szeretne élni, annak Mihalec Gábor szakszerû,
humoros, érzékletes stílusban
megírt könyvei nélkülözhetetlenek. Az ilyen mû igazi nehézfegyverzet a házasságunkért folytatott harcban” – írja ajánlójában Lackfi János író, költô a pár- és családterapeuta szerzô
legújabb, Házasság 2.0 címû könyvérôl.
A népszerû Gyûrû-kúra kidolgozója ezúttal azokhoz a párokhoz
szól, akik hosszú éveket, akár évtizedeket töltöttek el egymás mellett, és már nincsenek nagy álmaik a házasságukkal kapcsolatban.
„Ez már csak ilyen marad” – gondolják. Vagy: „Most vagyok a felénél. Ha most kilépek, még újrakezdhetem valaki mással.” Egy traumatikus esemény, például egy megcsalás esetén még hangosabban
üzenik az érzelmek: mindennek vége. De ha a Házasság 1.0 véget ért
is, még mindig van remény valami egészen új felépítésére. A szerzô
bemutatja azokat a szemlélet- és kapcsolatformáló lépéseket, amelyek által önerôbôl is hatalmas eredmények érhetôk el. A változásra
motiválnak a kötetben olvasható valós történetek is, melyekben magyar párok engednek bepillantást az életükbe.
Harmat Kiadó, 152 oldal, 2500 Ft

Erich Scheurman:
A Papalagi
A TIAVEAI TUIAVII TÖRZSFÔNÖK
BESZÉDEI
A papalagi szó jelentése: idegen. Így nevezték Szamoa szigetén a fehér embert,
aki „áttörte az eget”. Legalábbis ezt állítja a kötet szerzôje, a rejtélyes Ernst
Scheurmann, aki 1920-ban német nyelven adta közre ezt a rövid és meghökkentô könyvet, amelyben a tiaveai
törzsfônök, Tuiavii bölcsességeit foglalta össze. Ezekbôl megtudhatjuk, hogy
az európai ember nem hagyja „a nappal beszélni a testét”, helyette nevetséges ruhákkal fedi el. Nem akar a madarakkal szárnyalni, helyette kôfülkékbe
húzódik. Istent csinál „a kerek fémbôl és a nehéz papírból”: közben se
ideje, se tulajdona, csak zaklatott gondolatai. Szétzúzza a nagy szellem
alkotásait, hogy magát tehesse teremtôvé, de végül még a technika varázslataival sem képes gyôzedelmeskedni a világon. Ilyennek látja ôt a
romlatlan természet gyermeke, akitôl mi sem áll távolabb, mint hogy
„nemes vademberként” viselkedjék, ahogyan elvárnák tôle...
Scheurmann csodálatos irodalmi játéka, az állítólagos polinéz törzsfô soha el nem hangzott beszédeinek bravúros nyelven megírt gyûjteménye
nemsokára százéves lesz: ám változatlanul erôs és megdöbbentô olvasmány. Figyelmeztet rá, honnan jövünk és hova tartunk: s egyúttal valószínûleg az európai irodalom legmulatságosabb morálfilozófia-könyve.
Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 144 oldal, 2500 Ft

A KV-monológok nem mindennapi NÔ, verseket, prózát író
hétgyermekes háziorvos életének mindennapjaiba, „hétfôi”be vezetnek. A szabad versként hömpölygô ironikus-önironikus, empátiával, humorral
megírt szövegek akárha bármelyikünk érzéseit, örömeit, fájdalmait jelenítenék meg. Ôszinte
poétikus könyv nôknek, férfiaknak – mindnyájunknak!

A HUNGAROVOX KIADÓ ÜNNEPI KÖNYVHETI AJÁNLATA
Kaiser László
VÁNDOROK,
VÉREBEK,
ANGYALOK
Válogatott
és új versek
160 oldal, 1700 Ft

Rónay László
KÖZELÍTÉSEK
SZABÓ
DEZSÔHÖZ
Tanulmányok

235 lap
ISBN 978-963-12-9791-1
Ára 1990 Ft

KIADJA HÓRUSZ KFT.
3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz utca 22. II/10.
+36 (37) 301-431; +36 (70) 702 8344; +36 (70) 708 5000

180 oldal, 1900 Ft

www.hungarovox.hu

info@hungarovox.hu

Telefon: 06-1-340-0859

www.
mokuskonyvek.
hu

újdonság

www.
kissjozsefkonyvkiado.
hu
újdonság

újdonság

Három újdonság a könyvhétre
Királyhegyi Pál
KINYOMOZOM A SZEMÜVEGEMET
Kiadatlan írások 1945–1981

3900 Ft

Királyhegyi korábbi köteteibe fel nem vett humoreszkjeit, karcolatait tartalmazza a kötet. A lényegében ismeretlen írások
sokasága jó szórakozást nyújt majd az olvasónak.
Pápai Gábor rajzaival

Köves József
BAMBI, KÖZÉRT, KUPLERÁJ
Szubjektív szótár

2500 Ft

A szócikkek és képek a a múlt század ötvenes-hetvenes éveinek
eseményeirôl, alakjairól, tárgyairól szólnak ironikusan, játékosan –, amelyekre a fiatalabbak (a többség) nem emlékezhetnek,
az idôsebbek pedig visszamosolyoghatnak rá. A könyv egyes
írásait a 168 Óra is közli.

Selmeczi Mari
A SZÍNÉSZNÔ DÉMONJAI

2950 Ft
Regény egy szép és tehetséges falusi lányról szól, aki az
ötvenes években a Színmûvészeti Fôiskoláról egyenesen
a cannes-i filmfesztiválra kerül. De hiába a népszerûség; több
szerelmi csalódás és magányos év után megismerkedik egy
orvossal, aki mellett biztonságban érzi magát. Csakhogy a
férfi egyre féltékenyebb, retteg, hogy elcsábítják gyönyörû
asszonyát. Ezért ördögi tervet eszel ki…
Keresse a K. u. K. Kiadó 32. sz. könyvheti pavilonját
a Vörösmarty téren, a Gerbeaud-val szemben!

www.kukkiado.hu
JÓ OLVASMÁNYOK – KEDVEZMÉNNYEL

Szeretni egyszer bolondulásig

Mi MICSODA Junior
AZ ERDÔ

A szerelemhez nincs csodarecept. A boldogsághoz vezetô utat mindenkinek magának kell
megtalálnia. Érzelmek, érzések, hangulatok viharában, kusza szövevényeknek függvényében számtalan fázison, akadályon és próbatételen kell átmenni. Mert a fényhez hozzátartozik a sötétség, a hideghez a meleg, a magaslathoz a mélység. Ugyanúgy hozzátartozik a boldogsághoz a boldogtalanság és a
szerelemhez a csalódás. Ezek az átmenetek mindenkinél máshol vannak,
a találkozási pontok elmosódottak, mégis meg kell élni az ellentéteket is.
Mert mindegyik csak az ellenpárja ismeretében kapja meg igazi értékét.
Galenus Kiadó, 240 oldal, 3490 Ft

Ez a Mi MICSODA Junior kötet az erdô
mélyére kalauzolja a gyerekeket. Milyen fák nônek, és mi minden terem az
erdôben? Milyen fafajok honosak a hazai erdôkben? Hogyan változik az erdô
évszakról évszakra? Milyen nyomokkal
találkozhatunk a téli erdôben? Mit csinálnak az állatok éjszaka? Melyik állatokat nevezzük az erdô takarítóinak? Mi
az erdész feladata? A gyerekek nem csupán választ kapnak az erdôvel
kapcsolatos fontos kérdésekre, hanem a vidám feladatokon keresztül és a
kukucskálókat kinyitogatva az erdô rejtett érdekességeit is felfedezhetik.
A közös olvasás után igazi kaland lesz az erdei kirándulás!

VÉSZABÓ NOÉMI:

|könyvrôl|
Séták az Országházban
A 2015 óta, az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelenô
Országházi séták kézikönyvsorozat a magyar törvényhozás otthona, a Parlament épített kincseit, mûvészeti alkotásait és különlegességeit mutatja be tematikus kötetekben. A sorozat korábban
megjelent részeit (Országházi kalauz, Az Országház építéstörténete, Az Országgyûlési Könyvtár és Az Országház díszítôfestészete)
2017-ben két újabb kiadvány követte, amelyek az épület belsô tereit gazdagító falfestményeit, valamint a falakon látható egész
alakos szobrokat mutatják be.
Az Országház falfestményei címû
kötet szerzôje, Bojtos Anikó a fal- és
mennyezetképeket sorra véve járja
be az Országház tereit. Az 1895-tôl
1984-ig tartó idôszakban összesen
13 mûvész mintegy 86 kisebb-nagyobb fal- és mennyezetképet festett
az Országházba. Az eredeti, 19. század végi szándék szerint ezek a mûvek Magyarország múltjának ezer
évét jelenítik meg, ám végül a 20. század nagy történelmi fordulatai is rajta hagyták bélyegüket az épületen. A könyv elsôként ad teljes körû áttekintést az Országház – a látogatók által gyakran nem is látható tereiben található – festményeirôl, ráadásul háttérinformációk, magyarázatok segítségével segít értelmezni is azokat. A mûvek, amelyek egytôl egyig az olykor dicsôséges, olykor tragikus magyar történelem és mondavilág nevezetes jeleneteit idézik meg, lehetôséget teremtenek arra is, hogy általuk az olvasók-látogatók átérezzék a falakra kövült idô súlyát.

Kiút – felfelé
Akár regényként is olvashatjuk
Orsolics Zénó önéletrajzi kötetét, a
Flash-backet, noha Zénó a színtiszta valóság legmélyebb bugyraiba
utaztatja olvasóját – cseppet sem
nyomasztó módon. Egyfajta isteni
színjátéknak lehetünk részesei:
Orsolics Zénó életébe, mint megvallja, a gondviselés lépett közbe,
átírva egy lehetséges tragédiát
megtéréstörténetté. Zénó könyvébôl „klasszikus forgatókönyve”
rajzolódik ki a szakadékba zuhanó
gyerek sorsának; naplója irodalmi
értékét az adja, ahogyan az általánosból képes megformálni az
egyedit. A hetvenes évek deprimáló pesti lakótelepén, alkoholista szülôk szárnya alatt nevelkedô kissrác belekeveredik ama bizonyos „rossz gyerekek bandájába”, és a spirál megúszhatatlan:
hangulatjavítók, pia, fû, partidrogok, LSD és végül a kemény menet, a heroin, ennek minden folyományával, az állandó pénzhiánytól a bûnözésig.
A külvilág segítségkísérletei kudarcba fulladnak, talán mert a
külvilág is álszent, türelmetlen vagy nem is igazán akarja tudni,
mivel áll szemben. Végül egy kôbányai templomban két lelkészt
megismerve indul el Zénó azon az úton, ami elôéletét tekintve
valóban isteni csoda: egy rehabilitációs idôszak után a Válaszút
Missziónál köt ki, majd a Megálló Csoport belvárosi tanodájába

Kelecsényi Kristóf Zoltán Az Országház szobrai címû könyve a Steindl Imre
által tervezett Országházban és annak
homlokzatán található 242 egész alakos szoborról, készítésük történetérôl,
valamint az azokat megalkotó 29 szobrászmûvészrôl nyújt áttekintést. A szerzô a témájuk szerint egységet képezô
szoborcsoportokat külön-külön mutatja
be – a kupolacsarnokban elhelyezett
uralkodói panteontól a homlokzatokon
sorakozó királyi és fejedelmi, valamint a beltéri mesterségábrázolásokon keresztül egészen Ferenc József és Erzsébet királyné fel nem állított emlékmûvéig. A páratlan összetettségû szoboregyüttes a történelmi viszontagságok ellenére változatlanul ôrzi azt a szándékot, hogy
emléket állítson történelmi nagyjainknak, a legfontosabb államférfiúi
erényeknek és a ház falai közt képviselt magyaroknak.
A sorozat 2018-ban megjelenô kötetei az Országház nevezetes
termeit, az elmúlt több mint száz év színes parlamenti mindennapjait, valamint Munkácsy Mihály Honfoglalás címû festményét
mutatják be. A késôbbi kötetekrôl további információt a
www.orszaghazkiado.hu oldalon találhatnak.
Bojtos Anikó: AZ ORSZÁGHÁZ FALFESTMÉNYEI
Országház Könyvkiadó, 2017
112 oldal, puhafedeles
Kelecsényi Kristóf Zoltán: AZ ORSZÁGHÁZ SZOBRAI
Országház Könyvkiadó, 2017
116 oldal, puhafedeles

kerül, érettségi, fôiskola, egyetem, szociálismunkásképzés, és végül maga kezd drogfüggôkkel foglalkozni, épp annál az intézetnél, ahol ô menekült meg a
balsorsától. Családot alapít, gyerekei születnek.
Ami igazán megnyugtató e szabadulástörténetben,
az a szerzô józan higgadtsága, amellyel saját történetét szemléli. A folyamatos önvizsgálat, a rákérdezés, a
kétkedéstôl sem menekülô szilárd hit teszi Orsolics Zénót olyannyira rokonszenvessé, hogy drámája egyetlen
pillanatát sem kívánja eltávolítani magától az olvasó.
Egy esetlen kölyök botladozik át a szemünk elôtt a közel végzetes kamaszkoron, és végül maga gyúrja át magát – azaz Szabadítója, mint a köszönetnyilvánításban is
hangsúlyozza – emberré. Sosem prédikál, hanem elbeszél, mindenfajta kimódolt hatni akarás nélkül. „Programja” nem a drogok üldözése, ehelyett megkapó tisztánlátással a személyiségfejlôdés normalitásának fontosságát hangsúlyozza, amely gondos felnôttek jelenléte
nélkül lehetetlen. Nem a külvilág rántja be ugyanis áldozatait – az áldozatlét belülrôl fakad, vallja a szerzô.
Amellett, hogy mentálhigiénés szakember, Orsolics Zénó képzômûvész is, erôsen vizuális látásmódja nem egyszer átüt a mondatokon. Az ázott kartondobozra hasonlító lakótelep szürkesége
vagy az átszúrt véna alakváltozása mesteri ecsetvonások e maníroktól mentes, közvetlen hangú narráció sodrásában.
Laik Eszter
Orsolics Zénó: FLASH-BACK
Visszatértem a függôségbôl
Harmat Kiadó, 160 oldal, 2500 Ft

|www.könyvhét.hu|29|

|nyomozás|

A magyar krimi ôse
Interjú Milbacher Róberttel
Utazásra hív, egy – a teljeség igénye
nélkül – irodalmi kalandozásra. Útközben olyan kérdéseket feszeget, amelyek közelebb visznek minket önmagunk és a világ megértéséhez. A célnál
pedig lerántja a leplet, kísérleti alanyok
vagyunk csupán, és milyen jól teszi!
– Miért épp a 19. század magyar irodalomból
merítetted a témát?
– Tanult szakmám a 19. századi magyar irodalom kutatása és tanítása, ám ezúttal nem
szakmai kérdések érdekeltek, úgy is mondhatnám, hogy a 19. századi téma inkább
csak apropójául szolgált valami általánosabb
problémafölvetésnek. Már régen rájöttem,
hogy valójában „tizenkilencedik századi”
szemmel (is) látom a világot, pontosabban a
legtöbb engem ma érintô kérdésnek van 19.
századi perspektívája, ami a távolság miatt
segít rálátni a jelenre, és értelmezni az aktuális jelenséget. Némi túlzással úgy is fogalmazhatnék, hogy a 19. század nem ért véget,
vagy legalábbis nem múlt el nyomtalanul.
– Nehéz a Léleknyavalyák nyelvezete, és
hogy erre mi az indokod, csak a legutolsó lapokon adsz választ. Mi a funkciója a régies
nyelvhasználatnak?
– Az irodalom csak úgy tudja felvenni a versenyt (ha egyáltalán fel tudja) pl. a filmmel,
ha szövegként definiálja önmagát. Ez talán
furcsának tûnik, de nem minden írott mû
szövegszerû, és itt nem a posztmodern szövegirodalomról beszélek, hiszen a nyelv sok
esetben alárendelôdik a történetnek, mintegy annak hordozójává válik, történetet
azonban egyéb médiumok (tévésorozatok,
játékok, képregények stb.) sokkal hatékonyabban képesek elôállítani, ami az irodalom visszaszorulását eredményezi. Az irodalmi mû szövegszerûsége (akár a könnyebb olvashatóság rovására is) éppen azt
garantálja, hogy nem egyszerûen megkapjuk a vágyott történetet: a szöveg nem egyszerûen hordozója az egyébként nagyon is
fontos sztorinak, hanem az olvasás folyamatában teremtôdik meg annak lehetôsége. A Léleknyavalyák archaikus nyelvhasználata egyben olyan gondolkodási formát,
világtapasztalatot jelenít meg, amely arra
kényszeríti az olvasót, hogy számot vessen a
jelenhez kötôdô automatizmusaival, és levetkôzze reflektálatlan beidegzôdéseit,
amennyiben persze hozzá akar férni az
ígért, krimiszerû történethez.
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– A történet középpontjában egy nyugalmazott alkapitány nyomozása áll, aminek során
segítségül hívja az akkor még gyerekcipôben
járó pszichológiát, és sokat boncolgatja az
öngyilkosság lehetséges okait. Van ennek
valami különleges tétje?
– Nem mondok túl nagy újdonságot azzal,
ha azt állítom, hogy az ember egyik legalapvetôbb törekvése, hogy valamiképpen
megértse önmagát és a világot, szinte kényszeresen, bármi áron próbáljon magyarázatokat találni. Minden kornak voltak kizárólagos igazság státuszára igényt tartó magyarázatai az emberi viselkedés, lélektan
különféle szélsôségeire, amelyek persze innen nézve megmosolyogtatónak tûnnek,
ám akkor mégis érvényes és élhetô narratívákat kínáltak. Engem az érdekelt, hogy
miképpen lehet racionalizálni bizonyos extrém jelenségeket (mint pl. az öngyilkosság)
a korabeli tudástár segítségével, illetve
mennyit örököltünk ebbôl, és mennyit hasznosítunk belôle akár észrevétlenül ma is.
– „…ki tollat ragad, s tömegek elébe tárja
elmemûveit, mégiscsak felelôsen gondolkodik a világról…” – Egyetértesz a fôhôs –
Hummel József – gondolatával?
– Minthogy mégiscsak én írtam, egyetértek
vele. Ugyanakkor ezt pl. magamtól soha
nem mondanám így ki, mert az én számból
bizony lapos közhelynek hatna, legfeljebb
amolyan Coelho-bölcsesség lenne, viszont a
regény narrátora megteheti, mert az ô ideje még megengedi az efféle fölismerések
kommunikálását.
– Hogyan definiálnád a
Léleknyavalyákat: regény a ma olvasóközönségének, vagy egy
1867-es Kisfaludy Társaság pályázatára írt
mû leporolása? (Különösen annak fényében,
hogy 20 évvel megelôzi az elsô Sherlock
Holmes-történetek
megjelenését.)
– Olyan, a mai olvasónak szóló regény,
amely azt a lehetetlen küldetést vállalja
föl, hogy egyfajta sajátos idôutazásként megteremti a magyar
irodalmi kánon egy hiányzó elemét, történetesen a magyar krimi ôstojását. Viszont

mindezt úgy, hogy ne zárja ki az azóta eltelt
idô során felgyûlt tapasztalatokat. Egyszóval tényleg mission impossible.
– Kísérletnek nevezed a könyvet. Jó volt részese lenni ennek az irodalmi kísérletnek! De
mi a cél, mit kutatsz?
– Végsô soron kétféle gondolkodási séma,
mégpedig a világot racionális struktúraként,
ok-okozati összefüggésekben látó, és azt
megnyugtató módon leírni képes (Pirsig A
zen és a motorkerékpár ápolás mûvészete
címû könyve nyomán használt) „klasszikus”
gondolkodási modell, és a világot irracionális káoszként felfogó, azt metaforikus és
szimbolikus analógiák segítségével legfeljebb ábrázolni tudó „romantikus” értelmezôi modell összeegyeztethetôsége illetve
összeegyeztethetetlensége érdekelt. Ha van
tanulsága a dolognak, akkor azt talán abban lehet megragadni, hogy egyik a másik
nélkül csakis hiányos lehet. Nem kínál teljes
világmagyarázatot külön-külön egyik sem,
de az összeboronálásuk szinte
lehetetlen, legfeljebb csak törekedhetünk rá. Viszont ennek (mármint a világ és önmagunk megértésének) ez a törekvés az egyedüli, ha mégoly
szánalmasan is elégtelennek
tûnô formája. Bármilyen fájdalmas is: ez „csupán” ennyi. A
Léleknyavalyák ezt a törekvést
és egyben kudarcot kíséreli
meg színre vinni a maga sajátos
eszközkészletével.
Vermes Nikolett
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