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A Margó fesztiválra jelenik meg a Kis viking legendárium al-
címet viselô könyv, négy lazán összefüggô verses mesével,
benne a kötet  címadója, A szomjas troll, aztán A kíváncsi óra-
törpe, A kis hablegény és A leprikónok átka. 

– Amikor az Aki szépen butáskodik címû apukanapló megjelenésekor
beszélgettünk, azt mondtad, a kisfiaidnak írsz meséket, olyan témáról,
ami ôket érdekli és szórakoztatja.
– Ez így van. És ôk egyre nagyobbak, Misi már nyolc éves, Jancsi hat,
Béni három. Nagyon érdeklik ôket a különféle lények meg a kalan-
dos történetek. Úgyhogy a szórakoztatásukra költöttem egy verses
mesefüzért trollokról, vikingekrôl és harcimókusokról.
– Hogyan függenek össze a történetek?
– Visszaköszönnek szereplôk, helyszínek, több nézôpontból is
elôkerülnek ugyanazok a dolgok, de alapvetôen négy különálló,
magában is olvasható verses mesérôl van szó. Mindegyik észa-
kon játszódik, és kicsit a skandináv mitológiára épül. Az elsô me-
sében a bamba, jószívû, vikingevô troll, aki mindenképpen lakka-
szörpöt szeretne inni, még fôhôs, neki drukkolunk. Ugyanez a
troll a viking gyerekekrôl szóló mesében félelmetes lényként je-

lenik meg. A lakkaszörp is visszatérô motívum. Egyébként a lak-
ka, azaz mocsári hamvas szeder, a finnek kedvence, fôleg lekvárt
szoktak készíteni belôle. 
– Tetszik, hogy A leprikónok átkában az olvasónak is aktív szerepet
szánsz.
– Ez egy lapozgatós kalandmese, amiben különbözô varázstár-
gyakat kell gyûjteni, kis rejtvényeket megfejteni, lényekkel meg-
küzdeni. Az én gyerekkoromban, a nyolcvanas években voltak
divatosak ezek a „kaland, játék, kockázat” könyvek, a késôbbi
szerepjátékok elôdei. Az olvasó belebújhatott a fôszereplô bôré-
be, ô választott, hogy melyik ajtón megy be, jobbra fordul vagy
balra, megküzd egy szörnnyel vagy elbújik elôle… Tinédzser ko-
romban imádtam ezeket, és akkoriban nagyon szerettem volna
én is ilyet írni. Most eszembe jutott ez a régi ábrándom, és gon-
doltam, megpróbálok verses formában írni egy ilyen „félelmetes
fantáziajátékot.” Persze az én mesém nem olyan félelmetes,
igyekeztem kisebb gyerekek számára is élvezetessé tenni, meg-
szelidíteni ezt a fantasy világot. Egy belevaló, bátor viking vitéz-
ke bôrébe kell bújni ebben a mesében, aki mellé legnagyobb
bosszúságára kijelölik fegyverhordozónak a kistesóját, a fonák
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észjárású Tekertagyú Jorikot, aki kis baglyos hátizsákjában min-
denféle haszontalan holmit visz az útra. Kicsit ilyen együttmûkö-
dôs mese, és a hôseit persze Misirôl és Jancsiról mintáztam.
– Hogy tetszik nekik a történet?
– Lelkesen követték, ahogy írtam, folyamatosan számon kérték,
hogy lehet-e már újabb helyszínekre lapozni. Nagyon tetszett nekik,
hogy ôk dönthetnek a fôhôs helyett, és alakíthatják, hogy merre ka-
nyarodik a történet. A hároméves Béni persze még nem tudta annyi-
ra követni, neki egy másik mesét írtam, egy kis hablegényrôl, akit a
nôvérei soha nem visznek magukkal a zátonyra énekelni, mert még
kicsi, és beszélni sem tud. Viszont nagyon talpraesett (illetve uszony-
ra esett), és mikor a testvérei bajba kerülnek, nekivág egyedül az
óceánnak, hogy megmentse ôket.
– Andersen kis hableánya is megihletett?
– Persze, Andersen meséjét idézem meg, és vic-
celem ki egy kicsit ebben a történetben. Beval-
lom, hogy gyerekkoromban sem szerettem iga-
zán az Andersen meséket, szomorúak, nyo-
masztóak, ritkán jó a végük. Rengeteg a leírás
bennük, kevés dolog történik: valaki hónapo-
kon keresztül vándorol, közben reménytelenül
sóvárog, meg a szíve nagyon fáj… Ezt próbál-
tam egy kicsit karikírozni, hiszen ilyen szélsôsé-
ges érzelmek dúlnak az egy-két éves gyerekek-
ben is, az egyik pillanatban keservesen sírnak, a
másikban már ujjongva lelkesednek valami apróságért. 
– A kíváncsi óratörpe hogyan született?
– Többször is jártunk a feleségemmel és a gyerekekkel Finnországban.
Ez volt az egyik inspiráció, és a Kalevala is nagy kedvencem. Úgyhogy

ez egy kis finn minieposz. Magát a kíváncsi óratörpe figuráját a közép-
sô kisfiam, Jancsi ihlette, aki egy rendkívül kísérletezô kedvû kisfiú, és
mindenkinek lukat beszél a hasába. Gyakorló szülôként nem bírtam
megállni, hogy bele ne csempésszek egy kis tanulságot is a mesébe,
ahogy Misi meséjében is van ilyesmi. Ott a bonyodalom egy átokkal
kezdôdik, aminek hatására a viking szülôk mind nagyon gyerekesek
lesznek. Elôször örülnek ennek a gyerekek, mert akármennyi csokit le-
het enni, lehet éles baltával kardozni, nem tiltanak meg semmit a szü-
lôk, sôt együtt rosszalkodnak velük, de aztán kiderül, hogy ez így nem
tartható, mert mindenféle bajok származnak belôle, úgyhogy sajnos
muszáj visszacsinálni, hogy a felnôttek felnôttként viselkedjenek. Sze-
rencsére az a tapasztalatom, hogy a gyerekeket egyáltalán nem zavar-
ja, ha tanulság van egy mesében. Teljesen elsiklanak fölötte.

– A szórakoztató, humoros szövegek mellett az il-
lusztrációk is nagyon tetszenek!
– Nagyon szeretem Maros Krisztina rajzait. Már
dolgoztunk többször együtt, a mondókás könyve-
imet is ô illusztrálta. Nagyon hangulatosok a raj-
zok, kedvesen, finoman idézik meg ezt az északi,
vikinges világot.

Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit

Varró Dániel:

A SZOMJAS TROLL – KIS VIKING LEGENDÁRIUM

Jelenkor Kiadó, 128 oldal, 3999 Ft

könyvrôl



– A kötet címadó írása a qubit.-
hu-n jelent meg, de a fülszöveg
szerint 15 év novellatermését
fûzted össze egy kötetbe, amely-
nek szervezôelve a különbözô el-
nyomó rendszerek leírása és
azok meghaladása a „fényes jö-
vô” szellemében.
– Mióta az eszemet tudom, írok
novellákat, fontos és nehéz mû-
fajnak tartom, rengeteg olyas-
mit meg lehet csinálni ezeken a
szûk kereteken belül, amit egy

regény nem feltétlenül bírna el.
Aztán amikor négy éve megje-
lent a Máglya, elkezdtem egy
kötetre valót válogatni az elsô
három regényemmel párhuza-
mosan keletkezett novelláim
közül, és azt vettem észre, hogy
két külön halmazt alkotnak,
egy részük a zenérôl szólt,
ezekbôl válogattam az Orosz-
lánkórus címû kötetet, egy má-
sik részük pedig a hatalomról, a
rabságról és a kiszolgáltatott-

ságról – látszott, azok egy kü-
lön könyvbe illenek majd. Köz-
ben lett egy sorozatom a qu-
bit.hu-n és oda is íródtak disz-
tópikus szövegek, beemeltem
néhányat onnan is, aztán egy-
szer csak észrevettem, hogy
összeállt a kötet. Ha jól számo-
lom, hetvenegy írás került bele,
ezekbôl csak tízet közöltem a
qubiton. Abból a sorozatból
egy külön „A fényes jövô” címû
kötet lesz elôbb-utóbb.

– A novellák zömében a tét a sza-
badság: rendszerek jönnek és
mennek, de a szabadság iránti
vágy nem változik.
– Az egyik elsô írás, ami bekerült
a kötetbe, a Fuvar, abban medve-
háton csempésznek embereket
át az unió határán. Azt valamikor
az Európai Uniós csatlakozás kör-
nyékén írtam, amikor, ha jól em-
lékszem, igazán optimista volt a
hangulat; aztán valahogy utolér-
te a novellát az élet és a történe-
lem: most aktuálisabb, mint vala-
ha. A hatalom örök, és a szabad-
ságvágy is, a kettô viszonya min-
dig másként feszült.
– Mintha a jelenkori történelem
szép lassan megvalósítaná az ide-
ológiák mentén szervezôdô hatal-
mi struktúrákat, amiket a novella-
füzérben megjelenítettél…
– Én kiskoromtól meglehetôs el-
lenérzéssel viszonyultam a hata-
lomhoz, az írásaimban mindig is
alulról próbáltam megmutatni a
hatalmi viszonyokat. A hatalom
természetétôl fogva mindig a
maximális elnyomásra törekedett
és törekszik, csak voltak olyan ci-
vilizációs pillanatok, vagy éppen
rövid korszakok, amikor ezt sike-
rült korlátozni. Most mintha az
egész világon újra fokozottan
törne elôre a maga igazában irra-
cionálisan hívô, mindenható ha-
talom, és ettôl egyes novelláim
talán érvényesebben hatnak,
mint a keletkezésük idején. A
könyvnek van egy erôs disztópi-
kus vonulata, azt hiszem, a tech-
nikai feltételek sajnos adottak
már egy megdönthetetlen dikta-
túra létrehozására, de számomra
sosem ez a legfontosabb, hanem
az emberi tényezô: érzelmekrôl,
és emberekrôl, és emberi viszo-
nyokról szeretek írni, igyekszem
mindkét oldalról megvizsgálni,
hogy emberként mit is mûvel ve-
lünk a hatalom, és mi mit mûve-
lünk eközben egymással.
– A novellák némelyike misztikus,
mások húsba vágóan brutális –
halálon inneni és halálon túli tör-
ténetek.
– Néha maga a valóság a börtön,
ahonnan szabadulni kell, ezek a
történetek abszurdan misztiku-
sak tudnak lenni, de a kérdést ta-
lán a visszájáról is meg lehet kö-
zelíteni: amikor kísértetekrôl, an-

A címben emlegetett két jellemvonás legkülönfélébb megvalósulásait ábrázolja Dragomán
György Rendszerújra címû novelláskötetében, melynek szövegei az utópia negatív változatai,
a jelenleginél rosszabb világ vagy társadalom vízióját vázolják fel. Elembertelenedés, elnyo-
mó, totalitárius rendszerek uralma, természeti- illetve társadalmi katasztrófa, és a társadalom
hanyatlása jellemzi a történeteket. És mint a disztópiát bemutató alkotások általában – valós
világproblémákra hívják fel a figyelmet.

|6|www.könyvhét.hu|

|disztópia|

A rendszerek változnak,
a hatalom- és
szabadságvágy örök
Dragomán György szabadulástörténetei

A rendszerek változnak,
a hatalom- és
szabadságvágy örök



| disztópia|

gyalokról, vagy éppen idôutazók-
ról írok, akkor lehet, hogy éppen
ôk próbálnak ide, a mi valósá-
gunkba szabadulni a saját léten
túli létezésük börtönébôl.
– Egyes szövegek a szabadvers-
hez vagy a gondolati költészethez
közelítenek. 
– A költészet számomra a belsô
szabadság leglényege. A gondo-
latszabadság a szabadság utoljá-
ra megsemmisíthetô foka, a bel-
sô szabadság ennek a legutolsó
köre. Amíg a költészet nem vesz-
ti el az értelmét, addig táplálni és
ôrizni tudja ezt a szabadságot, de
ha értelmet vesztett ritmusmant-
rává válik, akkor viszont éppen
segít szétzúzni a szabadság leg-
utolsó írmagját. Egyes szövegek
ezt a lehetôséget próbálják meg-
vizsgálni, ezért hathatnak költô-
ibbnek és talán filozofikusabbnak
is a korábbi írásaimnál. 
– A novellák néha a tudományos
fantasztikum irányába mutat-
nak, de sok szöveg nagyon is
valósághûnek, jelenkorinak tû-
nik nekem.

– Számomra írás közben a törté-
net a lényeg, és a mindenkori je-
len nagyon tud inspirálni. Lehet,
hogy néha kicsit gellert kap a
valóság, de azért többnyire na-
gyon is tapintható, szagolható,
felismerhetô. Még ha éppen
szerelmes boszorkányokról írok,
mint mondjuk a Borbála lányai
ciklusban, akkor is azt kell érez-
nünk olvasás közben, hogy ez
egy kicsit a mi történetünk, és
ha mi kalandoznánk a hegyek
között, arra, ahol ezek a nôk ta-
nyáznak, mi magunk is a csap-
dájukba eshetnénk. 
– Szabadulástörténetek az alcíme
a könyvednek és a fiaidnak aján-
lod azt. Talán nem véletlenül Te
magad is egyfajta szabadulástör-
ténetbe keveredtél most, hiszen
Berlinben élsz éppen.
– Az elôzô novelláskötetemet, az
Oroszlánkórust is a fiaimnak
ajánlottam. De aztán azt gondol-
tam, mégse igazságos kettôjük-
nek egy könyvet adni, hogy oszt-
ják majd el? Úgyhogy, amikor ez
kész lett, kitaláltam, hogy ezt is

nekik ajánlom, végül is a két
könyv is testvér egy kicsit, így már
igazságos, ketten kapnak két
könyvet. Aztán majd elosztják,
ahogy tudják, én is azt tanultam
édesanyámtól, hogy az öcsém-
mel nekünk kell mindent eloszta-
ni, de csakis igazságosan. 

A szabadulástörténetek mint
mûfaji meghatározás szinte az
utolsó pillanatban született, ami-
kor a nyomdakész könyvet végig-
olvastam, és lát-
tam, hogy hiába
másfél évtized
munkája, mégis
feszes ívet alkot és
szépen összeáll,
akkor jöttem rá,
hogy így vagy
úgy, de minden
írásban a szabad-
ság és a szabadu-
lás a tét, még ak-
kor is, ha éppen csak az idillinek
mondható havasi táj a börtön.

Ami a kérdés végét illeti, Berlin-
ben a Wissenschaftskollegban
szerkesztettem a könyvet, de az

ittlétem nem szökés vagy mene-
külés, mert ez a világ egyik veze-
tô tudományos intézete, hatal-
mas dolog, hogy íróként lehetek
itt, és nagyon komoly tudósokkal
beszélgethetek egy éven át. Már
most, az elsô pár hét után látszik,
hogy rengeteget fogok mindeb-
bôl tanulni. Ez egy csodálatos in-
tézmény, büszkén vállalt célja,
hogy megszabadítsa a vendégeit
a mindennapok gondjától, és le-

hetôvé tegye számukra, hogy
csakis a munkájukra
összpontosítsanak.
Egy regény végével bir-
kózom itt. Mint min-
dig, ez most is szép
küzdelem lesz.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

Dragomán György

RENDSZERÚJRA

Szabadulástörténetek

Magvetô Kiadó, 224 oldal, 3699 Ft

könyvrôl
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Barangolás csodás tájakon
6990 Ft

Keresse a Fekete Sas Kiadónál (25% kedvezménnyel

a weboldalon keresztül), valamint a könyvesboltokban.

A könyv csaknem 800 ragyogó fotóval csábít erdélyi
barangolásra. 448 oldalon mutatja be egész Erdély
legfontosabb látnivalóit, és utazásunkkor megbízható
segítônknek bizonyul. A látnivalók bemutatásán túl hasznos
tippeket ad, hol szálljunk meg, mely templomokat érdemes
megtekinteni, milyen fontos rendezvények zajlanak az adott
helyszínen. A könyv kiváló az utazás megtervezésére,
útikönyvnek, s hazatértünk után lapozgatva segít
feleleveníteni a kedves emlékeket.
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Az ismert filmrendezô, többek között a
Szamárköhögés és A skorpió megeszi az
ikreket reggelire címû filmek alkotója a
Hajnali láz után már a második regényé-
vel jelentkezik. A Hét mocskos nap végig-
repíti az olvasót a 20. századon. Az egy-
más után sorjázó hét történet vidámnak
semmiképpen sem nevezhetô – miköz-
ben átsüt a sorokon az irónia.

– Ebben a regényben majdnem száz évet öle-
lünk át, 1912-tôl 2011-ig kígyózik a történet,
különbözô helyszínek és különbözô csomópon-
tok mentén, mintha gombostûkre lenne tûzve a
történelem, illetve a sorsok, melyek között lát-
hatatlan háló feszül.
– Ha egy szóban kellene sûrítenem a Hét
mocskos nap lényegét, akkor úgy fogalmaz-
nék, hogy ez egy puzzle-regény. Hét törté-
net illeszkedik így vagy amúgy egymáshoz,
és ezekben a históriákban még további ki-
sebb mesék, történetelemek bújnak meg.
Végül az olvasó persze megtalálhatja azokat
az átívelô hidakat, amelyek összekötik a sze-
replôk sorsát. Bár ez a hét mese különbözô
idôkben és helyen játszódik, 98 év alatt,
mégis igen erôs, elszakíthatatlan szálakkal
kapcsolódnak egymáshoz.  

A történetek tulajdonképpen három család
sorsába engednek bepillantani, olyan dra-
maturgiai csomópontokon át, amelyek az
életüket döntôen befolyásolták, illetve meg-
változtatták. Végsô soron hét szörnyû, felka-
varó, sûrû napot mesélek el a múlt század-
ból. Valamelyest belejátszik ebbe a puzzle-
ba némi transzcendencia is, fôként ha az
ember hajlamos bizonyos jeleknek szimboli-
kus jelentést tulajdonítani.  
– Mint például a négy, illetve késôbb egy fény-
kép vagy Rahmanyinov Fantázia darabok címû
zenemûve.
– Anélkül, hogy erre különösebben felhív-
nám a figyelmet, bizonyos mozzanatok –
nyilván másképpen, más hangsúllyal – de
többször, és nem véletlenül fordulnak elô a
regényben. Bizonyos zenék, zeneszerzôk
mind a három család sorsában elôkerülnek,
vagy például a víz, a tisztálkodás motívuma
visszatérô elem a szereplôk mindennapjai-
ban. A tárgyak, a mániák fura ismétlôdése
töprengésre sarkalhatja az olvasót. Ezek vé-
letlenek lennének? Ha idôben igen távolról
nézzük az eseményeket, könnyedén felfe-
dezhetünk azonos mintázatokat, és talán ki-
zárhatjuk a véletlen szerepét.   

– Három család és három
generáció, de a köztük lévô
kapcsolat is csak „magas-
ból” látható, rejtett szöve-
vény. Vannak olyan rokoni
viszonyok, melyrôl a szerep-
lôk soha nem szereznek tu-
domást, csak az olvasók. 
– Igen, vannak szereplôk,
akik a „végsô tudás” bir-
toklása nélkül élik le az éle-
tüket. Hôseim – nem is egy
– sokszor titkolóznak még a
legszûkebb környezetük-
ben is. Például az orosz
testvérpár, Olga és Tatjána
együtt nevelik Olga gyere-
két, Szvetlanát. Legféltettebb titkuk a kislány
születése körüli história, amelyet eszük ágá-
ban sincs megosztani Szvetlanával. Abban
bízom, hogy a regény egyik élvezeti forrása
éppen az, hogy az olvasó sokkal többet tud
hôseimnél, és az okok-okozatok szövevényét
hamarabb megfejti, vagy csak ô fejti meg
egyedül. 
– A könyv maga egy olvasatban a 20. század
történelmének esszenciája.
– Ez ambícióm volt. Hiszen a fikció mellett szá-
mos valódi, történelmileg igaz eleme is van a
meséknek. Berijáról, Sztálin hírhedt belügyi
népbiztosáról például azt rebesgették, hogy
éjszakánként gyakran „vadászik”. Ezzel a fo-
galommal fedték el, hogy az NKDV fônöke
autóval cirkál Moszkva utcáin, és lányokat
fogdos össze alantas, aljas céljaira. Az viszont
nem közismert, de átélt élményem 1961-bôl,
hogy miképpen csapják ki, és teszik egy életre
tönkre az egyik osztálytársamat a Hernád ut-
cai általános iskolában. 

Ilyen értelemben a regény a kiszolgálta-
tottság regénye. Szerintem ez a
védtelenség a múlt század egyik
leggyakrabban átélhetô „élmé-
nye” volt. A hét históriából négy-
ben a szereplôk végzetesen ki
vannak szolgáltatva a hatalom-
nak. A maradék három történet-
ben hôseim a fogyatékosságaik
okán kerülnek bûnbe. Van, aki
kisebb-nagyobb perverzióinak
nem tud ellenállni, van, aki ter-
mészetes, de elfojtott vágyai
vezetnek tévútra, és van, aki csak a saját
gyengeségének – félelmeinek, szorongásai-
nak – áldozata.  

Engem az is izgatott eb-
ben a könyvben, hogy eb-
ben az országban, ahol
olyan könnyen mondunk
véleményt bûnösökrôl és
ártatlanokról, mennyire
ambivalens az ítéletalkotás,
és milyen könnyen változ-
hat meg a bûn megítélése
egy szempillantás alatt. A
hatodik históriában például
egy kamasz meggondolat-
lan feljelentése egy életre
tönkreteszi az osztálytársát. 
– De valahogy nem volt az
tudatos, valahogy csak úgy
történt. 

– Ez csak magyarázza, de nem kisebbíti a
bûnt. Egyébként engem filmrendezôként is
igazából csak a bûnös ember érdekel.  Ráadá-
sul többnyire az együttérzésem is az övék. A
bûntelenségben mindig van valami iszonya-
tosan gyanús. Valójában valamennyien ki-
sebb-nagyobb bûnökkel éljük le az életünket,
az a kérdés, hogy ezeket a dolgokat mikor
valljuk be önmagunknak, mennyire nézzünk
szembe velük, vagyis mikor kerülünk konflik-
tusba saját magunkkal. A hétköznapi viszo-
nyainkban számtalan olyan dolog van, amit
bizonyos értelemben bûnnek lehet nevezni, a
jellem bûnének. Miközben a vétkeinket
igyekszünk minimalizálni és könnyedén talá-
lunk rá egy eufemisztikus kifejezést. 

A regény három családjának egyike a Bódai
család. A családfôt a nagyapámról mintáztam,
ô a legpozitívabb hôs a regényben, és ô is vét-
kezik. Ráadásul egy olyan pillanatban enged a
sóvárgásának (mondjuk ki: szexuális szenve-
délyének), amikor megmenthetné az övéit. El-
bukik, bûnös lesz. Nekem nagyon-nagyon
fontos volt, hogy a legszeretetreméltóbb figu-

rám is belebukjon egy bizonyos pró-
batételbe, holott jó ember, de
messze nem bûntelen. Abban bí-
zom, hogy az ô sorsával is érzékel-
tetni tudom azt, amit a bûnrôl-bûn-
hôdésrôl gondolok.

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit

Gárdos Péter: HÉT MOCSKOS NAP

Libri Kiadó, 380 oldal, 3699 Ft

könyvrôl

„Engem igazából csak a bûnös
ember érdekel” – Gárdos Péter
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Telibe talált Susan Sontag, amikor „az apokalip-
szis Gogolt és Melville-t idézô magyar mesteré-
nek” nevezte Krasznahorkait. Vagy a szerzô rezo-
nált most egy mûvel erre a méltatásra.

Aprómunka egy palotáért címû új regényében
egy New York-i könyvtáros huszonvalahány füzet-
be feljegyzett mondata hömpölyög végig. A szerzô
most neki kölcsönzi pontokkal meg nem szakított
lírai és filozofikus szövegét, amely tökéletesen adja
vissza a fejekben egymást kiváltó gondolatok sodró
és csapongó áramlását.

Flúgja van
A Háború és háború címû mûvének különös kézira-
tot menekítô vidéki levéltárosa, Korin után most itt
van egy újabb közgyûjteményi alkalmazott. Ezt a
kölcsönzô szolgálatnál dolgozó könyvtárost történe-
tesen Herman Melvilnek hívják, csak két betû a kü-
lönbség a XIX. századi amerikai író, Herman Melville
neve és az övé között. Mindenki kérdezi a negyven-
egy évig a New York Public Libraryban szolgálatot tel-
jesítô férfit az íróval feltehetô rokonságáról, de ô ma-
gáról, csak, mint boka-, illetve harántboltozat-süllyedéses púposról
gondolkodik: „ami mellett igazán megengedhetô tehát egy könyv-
tárosnál, hogy flúgja is van, és nálam nem kétséges, mi volt ez ere-
detileg, az ugyanis, hogy ha szagot fogtam, akkor elkezdtem szívó-
san utánamenni a dolognak”.

Melville-nek is „utánamegy”. Hetente egyszer rászánja magát a
Melville-járásra, azon az útvonalon, amelyen a Moby Dick szerzôje
rótta a New York-i utcákat, miután íróként megbukott és vámtiszt-
viselôként dolgozott: végiggyalogolt a Broadwayn a 13. Streetig, az-
tán onnan át a Gansevoort Streeten ki a Hudson partjára, s onnan
meg lefelé kicsit a Hudson oldalában.

A könyvtáros Herman mellé szegôdik két „útitárs” is, két Melville-
követô. Az egyik az 1935-tôl New Yorkban élt alkoholista angol re-
gényíró, Malcolm Lowry, akinél senki „sem bolondult bele” jobban
Melville-be, és aki a brit dzsessz-zongoristáról, Bill Plantagenetrôl
szóló, Lunar Caustic címû könyvében épp errefelé bolyongott. A
másik Lebbeus Woods építész, akire a könyvtáros mint vizionárius
látnokra tekint, és a MoMA híres Greater New Yorknak nevezett
„seregszemléjén” szeretett bele az egyik rajzába. Ez egy „gigantikus
valamit ábrázol a széthullás elôtt egy pillanattal, azaz még egy da-
rabban, egy irdatlan óriást, egy a nehézkedésre nemet mondó, ha-
talmas, egy értelmezhetetlen óriásmasinára emlékeztetô, de közben
valahogy rovarszerû, csodálatosan ijesztô szörnyet, mely valami par-
ti térbôl a móló terébe emelkedik, aztán onnan, a móló fölött meg
hirtelen egy ijedt ívben még magasabbra csapódik, hogy a végén
meg, mint valami csôr, lekonyuljon, és semmire nem emlékeztet” –
írja le a mûvet naplójában Melvil.

Szentháromság
Elsô perctôl el akarja dugni az illetéktelenek szeme elôl a füzeteket,
ahogy „odabent a kollégáimmal együtt folyton és folyamatosan
megkíséreltem, hogy az olvasók és az általuk igényelt könyvek ne
találkozzanak, az most más kérdés, hogy általában mégis találkoz-
tak, ez ellen nem tehettünk sokat, de azt a keveset, amit lehet, meg-
tettük”. Mintha folytatná Megy a világ címû, Nemzetközi Man

Booker-díjas elbeszéléskötetének gondola-
tát a könyvtáros szakma képviselôirôl: „bár-
merre néznek a raktárban, szinte minden
könyv gyûlöletre méltó, mert gyanítani le-
het róluk, hogy egyszer egy arra méltatlan
egyszer csak bejön, és minden további nél-
kül azt mondja, ezt kérem, és neki erre fel
kell hoznia, na, ez az, amibe nyilván bele
lehet ôrülni, és ezek a könyvtárosok nyil-
ván bele is ôrülnek”.

A boka-, illetve harántboltozat-süllyedé-
ses Melvil tovább merészkedik: örökre
zárt, ötvenhárom millió kötetes óriás-
könyvtárról álmodik, ahová olvasó sose
teheti be a lábát. A helyét is megtalálja a
Thomas Street 33. alatt, az AT&T tele-
kommunikációs társaság négy sima, bar-
nára festett, dísztelen betonfal határolta,
ablaktalan, egyetlen – késôbb befalazan-
dó – forgóajtóval rendelkezô gránitborí-
tású épületében, amely elôtt majd palo-

taôrök – közttük ô – látják el a biztonsági szolgálatot
Az absztrakt figura lelki utazása a szerzô korábbi mûveihez hason-

lóan ezúttal is az értékválsággal és a létezô apokalipszissel szembe-
sít. Az általa Szentháromságnak nevezett Melville-Lowry-Woods tri-
ász Manhattan-ellenessége adja az egyik közös alapot.

Rémálom
A városrész egy gigászi sziklán fekszik, amely a (napló)író nézete
szerint „létrehozza a legprecízebb összeköttetést közöttünk és a
monumentális természeti erôk között”, de a metropolisz építészete,
mûvészete és gondolata eltakarja ezt az összeköttetést. „Manhat-
tan egy fékevesztett gonosztevô megvalósult rémálma”.

Ahogy írja, mind a három géniusz pontosan tudta, hogy folytonos
katasztrófában élünk, ami a természeti erôk mellett az emberi go-
nosztól is származhat. Amint Melville már 1851-ben tudta, az uni-
verzális egész „teljes mûködése pusztítás és pusztulás, rombolás és
lerombolódás, ostobaság ellentétes erôkrôl, egymással szemben ál-
ló oldalakról, egymást kiegészítô fogalmakban leírható valóságról
beszélni, szamárság jóról és rosszról, mert minden rossz, vagy sem-
mi nem az, […] szembe kell néznünk azzal, hogy háború van a Föl-
dön, mert háború van az Univerzumban, ahol, és itt jön vissza Mel-
ville a maga kegyetlen gondolatával, mindez úgy, hogy […] a jóté-
kony, mert teremtô és ítélô Isten, az nincsen, van viszont helyette és
egyes-egyedül a Sátán” létezik.

Krasznahorkai írásmûvészetét nem csak Susan Sontag állította párhu-
zamba Gogoléval. A 2001-ben elhunyt Winfried Georg Sebald így véle-
kedett róla: „víziójának univerzalitása a Holt lelkeket író Gogoléval ro-
kon.” Ezúttal kortárs Egy ôrült naplóját tett le az asztalra. Ha eddig nem
alkalmazta volna sajátos óriásmondatait, most, a könyvtáros Herman
Melvilnek a Bellevue kórház pszichiátriai osztályán záruló naplójában
külön ki kellett volna találnia, mert ez hitelesíti.

Mátraházi Zsuzsa
Krasznahorkai László:

APRÓMUNKA EGY PALOTÁÉRT

Magvetô Kiadó, 88 oldal, 2999 Ft

|Melvil|

Egy ôrült könyvtáros naplója
Krasznahorkai László új regényérôl
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Egyetlenjeink
Páratlan ütemben növekszik a
Föld népessége, miközben pá-
ratlan módon fogy – például –
a magyar népesség. Hasonló
fogyatkozás jellemzô azonban
a Magyarországénál sokkal
jobb életkörülmények között
élô svédeknél és japánoknál is.
Az ellentmondás nem felold-
hatatlan, a népességrobbanás
nem egyenletesen oszlik el a
földön, jellemzôen a szegé-
nyebb, illetve kevésbé városia-
sodó országokban nagyobb a
családok szaporulata. Beszé-
des példája ennek Kína,
amely hatalmasat változott az
elmúlt évtizedekben: míg a
nyolcvanas években a legsze-
gényebb országok közé tarto-
zott, ma az egyik legerôsebb
gazdasággal bíró állam, a kína-
iak több mint fele már városok-
ban él, és lám, immár felesle-
ges az 1980-ban bevezetett
egy gyermekes törvény is – a
kínai fiatalok már nem is igen
akarnak több gyermeket. 

A fenti jelenség bemutatása
csupán egy szûk szelete Szávai
Ilona Az egyke címû köteté-
nek, amely komplex megköze-
lítését kínálja az egykézés
problémakörének: egyszerre
történelmi, mûvelôdéstörténe-
ti, szociológiai és személyes sí-
kon vizsgálja a kérdést, vajon
miért alakul úgy egy-egy csa-
ládban, hogy egyetlen gyerme-

kük születik. Az alakul
szó jelentôsége, hogy az
egykézés nem feltétle-
nül döntés kérdése –
Szávai Ilona könyvét ol-
vasva kiderül, hányféle
tényezô játszhat szerepet
mind az egyén, mind a
társadalom szempontjá-
ból abban, hogy egy csa-
ládba egy utód születik. 

A kötet a születéskorlá-
tozás elméleti hátterének
és az egyéni boldogulásra
irányuló jólétstratégiák fel-
tárása mellett szakavatott
„idegenvezetéssel” kalau-
zolja olvasóit a nemzetközi
példák között – részletesen

bemutatva például a fent emlí-
tett kínai helyzet elôzményeit
és következményeit. Egyik leg-
tanulságosabb fejezete a törté-
nelemben meggyökeresedett
örökösödési metódusok ismer-
tetése (vajon miért nem tár-
gyalják ezt a témát így a törté-
nelemkönyvek? Azonnal rálá-
tása lenne a diákoknak a nagy
oksági összefüggésekre).

Az elméleti részt követôen a
könyv második fele maga a kéz-
zelfogható, jelenkori valóság:
Szávai Ilona és Szávai Géza 11
és 15 év közötti magyar és erdé-
lyi gyermekek – „a rendszervál-
tás legnagyobb vesztesei” – kö-
rében vizsgálták a fiatalok viszo-
nyulását a családjuk pénzügyi
helyzetéhez és a 2008-ban ki-
robbant gazdasági válsághoz, il-
letve a jövôre vonatkozó elkép-
zeléseikrôl faggatták ôket kér-
dôívek segítségével. Ahogy egy
regény végkifejletét nem illik el-
árulni, itt sem lôjük le a tanulsá-
got, inkább csak álljon itt egy
beszédes – és szívszorító – idé-
zet egy gyergyószentmiklósi kis-
lánytól, aki arra a kérdésre vála-
szolt, szerinte ô is fogja-e érzé-
kelni, tapasztalni, hogy válság
van. „Hát, a legrosszabb eset-
ben elveszik azt a kicsi gyermek-
segélyt, amit kapok, és akkor bi-
za érezni fogom.” 

-ele-
Szávai Ilona:

AZ EGYKE

Pont Kiadó, 136 oldal, 2898 Ft

Jövôlátó múlt
Jenei Gyula Mindig más címû
verseskötete nemcsak méltó
megidézôje és folytatója A sze-
gény kisgyermek panaszainak,
de elragadtatott részrehajlás
nélkül állítható, hogy Kosztolá-
nyi óta az egyik legkiemelke-
dôbb gyerekkorciklus a magyar
költészetben. 

E tematikus gyûjteményben
Jenei utánozhatatlanul egyedi
hangon önti egyedi formába a
gyerekkort mint esszenciális
életélményt. Megállva a gye-
rekkor színhelyén „negyven
év múlva / más lenne minden”
– írja az Ahol állok kötetnyitó
versében –, „hirtelen nem
tudnám, hol vagyok”, hiszen
„negyven év múlva már nem
lenne, akit / látogassak”. Az
emlékezés álomszerû élmény
e kötetben, melyben az álmo-
dó a múltjába csöppenve egy-
szerre látja az akkori és mos-
tani jelent, azaz a jövôt: „a
kert fáit negyven év múlva is
fölsorolom majd”.

Ezekben a prózaversre haja-
zó, mégis mély líraisággal meg-
szólaló szövegekben Jenei nem
lebontja „a szép gyermekkor”
mítoszát, hanem árnyalja azt –
a lehetô legtöbb színbôl kike-
verve, melyekben nyoma sincs
a harsányságnak (giccsnek,
könnyfakasztásnak, meghök-
kentésnek), ellenben helye
van a jó arányérzéknek, a ké-
piség és a hangzás teremtô
erejének. Húsig, csontig ha-
tolóan ôszinte, (ön)hazugsá-
goktól mentes versek ezek,
amelyek kikerülik a gyerek-
kortéma két nagy csapdáját:
a nosztalgikus visszaréve-
dést és a traumává nagyí-
tást. Jenei a „semmi különös-
bôl” gyúr azonnal szerethetô
énregényt – miközben a versben
elbeszélt történetek megannyi
mozzanata ismerôs lehet a hat-
vanas-hetvenes években felnö-
vekedett generációnak (az úttö-
rôlét, a piactéri céllövölde, az is-
kolai fûtôbácsi, a rongyfoci, a
beinduló építkezések), nagyon is
saját univerzumot varázsol elô a

lapokon – az ágy alá bújás ijedel-
mét a hittan elôl, a kertjében
méhészkedô osztályfônököt, a
húsüzem szagát, a csatornaátfo-
lyó környékének titkos megfi-
gyelését, a  nagymama különle-
ges ollóját…

A versek egymástól függetle-
nül is lélegzô szövetként, mégis
egymásba szervülve keltik életre
a tiszai település lakóit, hangu-

latait, ízeit, szagait és rezdü-
léseit, nehezen feledhetô ér-
zékletességgel: „…az ásó
kavics- vagy cserépdarabokat
fordít ki a földbôl, fényes, /
kettévágott giliszták tekereg-
nek nyálasan a nyirkos görön-
gyökbôl, s járataikban meg-
kétszerezôdik / az idô.” 

Legyen szó akár a vénem-
bernek látott apáról, a Lajos
bácsival játszott sakkpartikról,
az ágyba vizelésrôl, az éneklés-
tôl való félelemrôl, a kórház él-
ményérôl, elemi erôvel lépnek
át a jelenbe az egyébként meg-
semmisülésre ítélt emlékek.

A Mindig más verseiben Jenei
Gyula a sebezhetôség, a pôre
én vállalásának nem könnyû és
bátorságot igénylô mozzanatát
emeli mûvészi szintre, ami vala-
hol az igazán jelentôs költészet
mûvelésének beavató rítusa. A
Mindig mással vitathatatlanul
jelentôs kötet született.

Laik Eszter
Jenei Gyula:

MINDIG MÁS

Tiszatáj Könyvek, 112 oldal, 2100 Ft

|könyvrôl|
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|Gyôri Könyvszalon Alkotói Díj|

2018-ban Buda Ferenc kapja a Gyôri
Könyvszalon Alkotói Díját, ebbôl az al-
kalomból kérdeztük mindennapjairól,
terveirôl, irodalomról.

– Hol tart éppen az úton? Ha most összegez-
nie kéne, mi az, amit átmentene a múltból, a
történésekbôl és mi az, ami felé halad?
– Az elismerésnek természetesen örülök,
bár nem tudom, mivel érdemeltem, egyéb-
iránt mi tagadás, az út vége felé tartok. Van
rá esélyem, hogy e szakasz még elhúzódik
egy darabig, hisz magas kort megért szüle-
imtôl – egyebek közt – elég jó genetikai út-
ravalót kaptam. Ezzel együtt számot vetek
azzal is, hogy bármely pillanatban el kell
hagynom a földi pályát. Múltbeli öröksé-
gem becses darabjai felsorolhatatlanok. Ha
egyet-kettôt mégis ki kellene emelnem kö-
zülük, úgy az anyanyelvemmel kezdeném.
Társtalan volta s beszélôinek viszonylag ke-
vés száma folytán persze némi bezártsággal
is jár, ám az a hallatlan gazdagság, hajlé-
konyság és kifejezô erô, amely a költô-író
elôdök jóvoltából rám is hagyományozó-
dott, sok mindenért – így a bizonyára elma-
radó világhírért is – kárpótol, továbbá arra
biztat, hogy erômbôl s képességeimbôl tel-
hetôen magam is hozzátegyek valamit eh-
hez az örökséghez. Nagy-nagy hála tölt el
azért is, hogy nem egymagamban kellett
idáig elbotorkálnom: társam van, családom
– fiak, lányok, unokák – „magvak a szérû

porában”. Hogy merre is tartok? Három –
nem épp derûs – soromat idézném: „Elmúl-
nak idôk és terek,/ nem vagy se felnôtt, sem
gyerek, /fölösleged mind szétpereg.”
– A múló idô megôrzi az alkotásokat, mikor
jelent meg legutóbb kötete, és mi van készü-
lôdôben?
– Verskötetem legutóbb 2014-ben jelent
meg a Holnap Kiadónál, Míg élsz címmel.
Náluk van a következô is, ennek a címe: Ha
csak estig. Prózakötetemet úgyszintén e ki-
adó vette gondjaiba, ez Világ, világom címû
visszaemlékezéseimet mondja tovább A vi-
lág folytatása címmel. Nagy András várat-
lan, korai távozása így nem csupán a szí-
vemre sújtott, de tanácstalanná is tett: ki-
nek a kezére bízzam ez utáni könyveimet?
– Hogyan telnek a napjai? Mennyire része a
mindennapjaink az alkotás?
– Napjaim hol így, hol úgy telnek. Ekkora
család esetében, mint a mienk (gyerekek-
kel, unokákkal, menyekkel-vejekkel együtt
23-an vagyunk) lépten-nyomon adódik va-
lami váratlan esemény, ami kizökkenti az
embert a kerékvágásból. Ezzel együtt ipar-
kodom igazodni a klasszikus jó tanácshoz:
„Nulla dies sine linea.” Hogy aztán az a li-
nea értelmes szóvá kerekedik-e, vagy csu-
pán ott hever hasznavehetetlenül a (fél)cé-
dulákon, az már egy másik kérdés.
– Mit gondol a mai kulturális életrôl?
– A kulturális élettel való kapcsolatom leg-
fôbb, legfontosabb szála a kecskeméti For-

ráshoz köt. A jövôre épp 50 éves folyóirat
alapítói közül alig vagyunk már egyen-ket-
ten mutatóban. Öröm és megtiszteltetés
számomra, hogy a lapot mûködtetô fiata-
labbak és még fiatalabbak számot tartanak
rám. Kecskemét városának pedig becsületé-
re válik, hogy nem hagyja veszendôbe men-
ni ezt az örökséget sem. Ami az országos
kulturális életet illeti, idômbôl, s energiáim-
ból már nem telik ki, hogy következetesen
figyelemmel kísérjem. Olykor kedvemet sze-
gi ez az idôhiány, no meg az is, hogy – akár-
csak égboltunkat a számtalan légifolyosó – a
kultúra egét, s horizontját is át meg átszövi
barbár vonalaival a napi politika.
– A verseken kívül mely területek felé kalan-
dozott még?
– A prózáról már szóltam. Ezen felül még a
mûfordítást említeném. Fôleg török népek
(kazak, kirgiz, baskír, ujgur) meg finnugo-
rok népköltészetébôl fordítottam s fordítok.
Elsôsorban a kíváncsiság vitt rá, ezen felül
pedig a lehetetlen megkísértésének vágya.
Jó ideje rá kellett ébrednem ugyanis, hogy
egyik nyelvrôl a másikra pontosan, híven
(mû)fordítani képtelenség. S ez még közeli
rokon nyelvek esetében is így van.
– A lírától nem áll távol a mesevilág sem,
ahogyan Öntôl sem. Mi a véleménye a gyer-
mekirodalom helyzetérôl?
– Felelôs véleményt nem mondhatok a ha-
zai gyermekirodalom helyzetérôl: nem jut rá
annyi idôm, hogy kellô- s méltóképp figye-
lemmel kísérjem.  Egyébként: hajdanában a
mese nem – avagy: nemcsak – a gyerme-
keknek szólt. Az igazán jó mese – szerintem
– ma sem.
– Mostanában volt az Olvasás Éjszakája, mit
gondol errôl a programsorozatról? Részt vett
az eseményen?
– Valaha, diákkoromban napi rendszeres-
séggel megtartottam a magam Olvasás Éj-
szakáját. Apám egy idô után erélyesen ki-
szólt a szobából a konyhába (ahol az én fek-
vôhelyem volt): „Most már ne égesd azt a
villanyt!” Attól fogva zseblámpa fényénél, a
pokróc alatt folytattam az olvasást. Tréfát
félretéve: jó ötletnek tartom, ám idô híján,
sajnos, nem tudok bekapcsolódni. Így hát
továbbra is csak magam égetem a villanyt
egy könyv, folyóirat vagy a saját céduláim
fölött. (A laptop az maga is elvilágít.) Apám,
sajnos, már 17 év óta nem szólhat rám,
hogy ne égessem.

Illényi Mária

„Egy nap se múljék el vonás nélkül”
Beszélgetés Buda Ferenccel
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Kutyafajták könyve
Ember és kutya együtt-
élése ôsidôk óta tart. A
biológusok szerint a ku-
tya avagy eb (Canis lu-
pus familiaris) a gerince-
sek törzsébe, az emlô-
sök osztályába, a raga-
dozók rendjén belül a
kutyafélék családjába
tartozik. Valószínûleg
elsô háziállatunk, és
már a kôkorszakban
domesztikálták.

A Nemzetközi Kino-
lógiai Szövetség mint-
egy 430 kutyafajtát
tart nyilván, és máig
folyik az új fajták ki-
tenyésztése. Az emlí-
tett szövetség hiva-
talosan kilenc önálló
ôshonos magyar kutyafajtát ismer el: puli, pumi, mudi, ku-
vasz, komondor, rövid szôrû és drótszôrû magyar vizsla, magyar
agár, erdélyi kopó. Ezeknek a kutyafajtáknak a megôrzése nem-
zeti érdekünk.

Rácz János Kutyaszótára 410 szócikkben dolgozza fel szinte
teljeskörûen a kutyafajtákat, feltüntetve több nyelven a nevüket,
a hozzájuk kapcsolódó mûvelôdéstörténeti ismeretet. A szócik-
kek elején forrásmegjelölés található arról, hogy az adott kutya-
fajta neve mikor és hol bukkan fel elôször a magyar írásbeliség-
ben. A szócikk magyarázó része foglalkozik a kutyafajta nevének
eredetével, ismerteti a névadás indítékát, illetve az idegen nyelvi
megfelelôket. Mindezek után a kutyafajta bemutatása követke-
zik. A szótár eredeti funkcióján túllépve több kutyatartási, kutya-
ápolási tudnivalót is közöl.

Például a barzoj néven is ismert kutyafajta az „orosz agár” cím-
szó alatt lett megírva, s a könyvben fekete-fehér illusztráció is
van róla. Orosz agár neve a magyarban 1864-ben bukkan fel,
Eredetileg az orosz nemesség kedvence volt. Farkasra vadásztak
vele úgy, hogy falkában engedték a ragadozó után, és ha beér-
te, nyakon ragadta és a földhöz vágta, a vadászok pedig tôrrel
végeztek az ordassal. Az orosz agár gyors, erôs, elegáns megje-
lenésû kutya, élénk, értelmes, nem ugatós, nem harapós. Kitûnik
éles látásával és harcos, bátor magatartásával. Rendszeresen kell
sétáltatni, ha lehet, futtatni.

A magyar kutyafajták ismertetése különösen igényes. A pumi szó-
ról megtudhatjuk például, hogy német jövevényszó ugyan, de maga
a kutya a puli mellett legfontosabb terelôkutyánk, s Fekete István
Bogáncsa is pumi volt.

A Kutyaszótár szerzôje Rácz János, aki számos szótárt állított
össze, köztük az Állatnevek enciklopédiáját. Növény- és állatneveket
tárgyaló szófejtéseit rendszeresen közli a Magyar Nyelvôr. A szépen
kivitelezett, az idegen szavak esetében is gondosan szedett, illuszt-
rált könyv a Tinta Könyvkiadót dicséri.

Galambos Kristóf

Rácz János: KUTYASZÓTÁR

410 kutyafajta nevének eredete és a fajták bemutatása

Tinta Könyvkiadó, 235 oldal, 3490 Ft
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A sporteseményekben gaz-
dag nyár után a Babilon Ki-
adó folytatja 30 másodper-
ces sorozatát, ezúttal a
Sport és Az ókori görö-

gök világába vezetve ifjú
olvasóikat. John Brewer
sportkönyve a sport és az
olimpiák történetének át-
tekintésén túl a sportolás
fiziológiai oldalával
is foglalkozik. Az
ókori görög társa-
dalomról szóló kö-
tetben Cath

Senker játékos és szórakoztató mó-
don vezeti be a gyerekeket az ókori
görögök mindennapjaiba. Foglalko-
zik az életmóddal, a görögök ottho-
naival, étrendjükkel, öltözékükkel és
hiedelmeikkel, de a gyerekkorral és

az oktatással is.
Kezdô olvasóknak szól a ki-
adó Szeretek olvasni címû so-
rozata. A mini meseregények-
re jellemzô a könnyen érthetô
szöveg, a szokásosnál na-

gyobb betûk, a vidám il-
lusztrációk és az elgon-
dolkodtató történet. Sep-
si László Gogol, a sze-
métmágus címû könyve
a mágus és a borzalmas
Trutymák esetét meséli
el, míg Deres Kornélia
Emma és Elefánt címû
meséje egy különös ba-

rátság története. Elôbbit Kelemen Czakó Rita,
utóbbit Kállai Nagy Krisztina il-
lusztrálta. 50 tuti tipp, hogy sze-
resd a tested! címmel jelent meg
Marawa Ibrahim elôadómûvész
kalauza tini lányoknak. A szerzô
kertelés nélkül beszél benne olyan
dolgokról, amik gyakran még ma
is tabunak számítanak. Szó esik a
mellkérdésrôl, a menzeszrôl, a

szôrtelenítés
problémáiról, de a hormo-
nok kiszámíthatatlan mû-
ködésérôl is. A vicces szto-
rikra felfûzött praktikus ta-
nácsokat Sinem Erkas pop
art jellegû, egyszerre figye-
lemkeltô és vidám alkotásai
teszik még érthetôbbé.

Neked is lehet egy
kutyád! – lehetne a
Napraforgó Kiadó
k i s i sko lásoknak
szánt könyvének cí-
me. Kay Woodward
A tökéletes kisku-
tya címû kiadványa
egy virtuális játékhoz kapcsolódik, le kell tölteni
egy applikációt a netrôl és máris ott a kutyus, ami-

rôl gondoskodni lehet.
Ovisoknak szól az Évsza-
kok címû leporelló soro-
zat, amelynek ôszi darab-
jai – Ôszi álom és Ôszi
kaland – címmel az ôsz
szépségeibe és az ôszi te-
endôkbe, szokásokba

avatják be kis olvasóikat. A
könyveket Major Eszter írta és
Kecskés Anna illusztrálta. 3 éves
kortól ajánlja

a kiadó a Kis Felfedezôk címû,
kemény lapra nyomtatott, ki-
hajtható ablakokkal ellátott so-
rozatát. Minden, ami tenger
címmel a vizek birodalmának
legérdekesebb helyeit, úszóbaj-
nokait, kincseit és veszélye-
it ismerhetik meg az olva-
sók. A másik kötet Boga-
rak címmel a rovarok szer-
teágazó családjának leg-
szebb, legszorgalmasabb
és valamilyen szempontból
rekorder egyedeit veszi sor-
ra. 5–8 éveseknek szánják
Porzsolt Ami Ubukubu zûrkalandjai címû mese-

regényét, amelynek második Tájékozó-
dás a Labirintusbolygón c. kötetében a
kis hôsök elveszett barátaik felkutatására
indulnak a galaxisban. A történet – a ko-
rosztályra szabott feladatokon keresztül –
az olvasó aktív bevonásával bontakozik
ki. A kötet a térbeli tájékozódásban segít
a kisiskolás korosztálynak, a betûtípus pe-
dig a diszlexia-gyanús gyerekek számára
is vonzóvá teheti az önálló olvasást.

A Manó Könyvek ôszi újdonságaiból a kisiskolá-
soknak szól Sir Steve Stevenson fordulatos, varázs-
latos mesesorozata, melynek fôhôse Benji az isko-
lai gondok elôl Varázsberekbe menekül, ahol Hu-
bert medvevarázslóval, Hédi mosómedvével, Lili
tündérrel, Ottó vakonddal és Brünhilda mókussal
különféle kalandokba keveredik. A varázsvilágban
ô a Messzi Földek Legyôzhetetlen Bajnoka, aki a

Bajnok a pácban címû kö-
tetben barátaival ellátogat a
Szörny-erdôbe, hogy a víz
alá merüljön, majd a tûzbe
nyúljon és végül legyôzze a
rettenetes Megatalpus
Monstruosust. A Vadkanka-
land címû kötetben pedig a

Sziklavárat megtámadó rette-
netes vaddisznókkal kell meg-
küzdenie. A mesekönyv vicces
és jópofa rajzait Ivan Bigarella készítette. Helaine
Becker Bízz magadban! címû könyve minden is-
kolás korosztálynak hasznos tippeket
és trükköket ad az ellazulásra, az is-
kolai és a társas kapcsolatokban mu-
tatkozó stressz kezelésére. A nyelve-
zete nemcsak kamaszok, de felnôt-
tek számára is könnyen befogadható
és értelmezhetô – szülô és gyerek
együtt is végezheti a feladatokat! A

szerzô azt vallja, hogy a helyes
lélegzés és étkezés, valamint a
nevetés mindenkinek megszépíti az életét!
Dagmar Hossfeld Az élet, a szerelem meg
miegymás címû regénye szer-
zô Bori és barátai sorozatának
elsô, magyarul is megjelenô kö-
tete. A német nyelvterületen
népszerû sorozat elsô darabja a

serdülôk ezernyi testi és lelki problé-
májára rámutatva meséli el Bori 15.
születésnapjának történetét, az is-
kolai élet viszontagságait, a barátsá-
gok és szerelmek nem mindig felhôtlen alakulá-
sát, a gyermek és a felnôttlét között átmenet ér-
zékeny idôszakát.

(szénási)

John Brewer: Sport 30 másodpercben, Babilon Kiadó,

96 o., 2750 Ft; Cath Senker: Az ókori görögök 30 másod-

percben, Babilon Kiadó, 96 o., 2750 Ft; Deres Kornélia:

Emma és Elefánt, Babilon Kiadó, 31 o., 800 Ft; Sepsi

László: Gogol, a szemétmágus, Babilon Kiadó, 31 o., 800

Ft; Marawa Ibrahim: 50 tuti tipp…, Babilon Kiadó, 214

o., 3890 Ft. Major Eszter: Ôszi kaland és Ôszi álom, Nap-

raforgó Kiadó, 7-7 o., kötetenként 890 Ft; Porzsolt Ami:

Ubukubu 2. Tájékozódás a Labirintusbolygón, Naprafor-

gó Kiadó, 128 o., 3490 Ft; Kay Woodward: A tökéletes

kiskutya, Napraforgó Kiadó 30 o., 3990 Ft; Minden, ami

tenger, Napraforgó Kiadó, 16 o,2990 Ft; Bogarak, Napra-

forgó Kiadó, 16 o.2990 Ft; Steve Stevenson: Benji – Baj-

nok a pácban, illetve Vadkankaland, Manó Könyvek, 96

-96 o. 1290 Ft; Helaine Becker Bízz magadban!, Manó

Könyvek, 96 o., 1990 Ft; Dagmar Hossfeld: Az élet, a sze-

relem meg miegymás, Manó Könyvek, 276 o., 2990 Ft.
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Ôszi kalandok, romantika és tudomány
kicsiknek és nagyobbaknak
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Mándy Iván születé-
sének 100. évfordu-
lóján, a régi klasszi-
kusok újra felfedezé-
se és a retró jegyé-
ben Csutak a mik-
rofon elôtt címmel
Mándy Iván klasszi-
kus regény-sorozatá-
nak utolsó darabját is
új köntösben jelen-
tette meg a Móra Ki-
adó, ezúttal Németh
Gyula illusztrációival.

A regény fôhôse, Csutak kamaszéveit tapossa,
keresi helyét a fiúk között és a lányok világá-
ban, barátság, szerelem, álomvilág és valóság
kavarog a lelkében. Az eredetileg 1961-ben
kiadott regény vezérfonala a Miénk a játszótér
címû rádiójáték elkészítésének története, ami-
ben Csutak elôször csak mellékszereplôként,
késôbb már fôszereplôként van jelen. Vajon
hogyan éli meg a sikert? A regény érdekessé-
ge, hogy a rádiójáték-készítés kulisszatitkaiba
betekintve egy mára – a Rádiószínház felszá-
molásával – végleg eltûnt mesterségbe is be-
pillantást kapunk. Megtudhatjuk, hogyan szü-
lettek a Magyar Rádió aranykorában az Ifjúsá-
gi Osztályon nagy mennyiségben készülô
hangjátékok és rádiójátékok; hogyan válogat-
ták és képezték ki a gyerekszínészeket; milyen
szerepe volt a munkában az írónak, a drama-
turgnak, a rendezônek és a rendezôasszisz-
tensnek, vagy ügyelônek? Darvasi Ferenc írja a
könyv utószavában, hogy Mándy Iván benn-
fentes volt a Rádióban, több klasszikus ifjúsá-
gi regény rádióváltozatában részt vett, majd
önálló rádiójátékait is bemutatták. Mivel meg-
lehetôs rutinra tett szert a fiataloknak írt és
gyerekszereplôket (is) felvonultató darabok-
ban, nem volt ismeretlen számára a terep,
amelyben fôhôsét elhelyezte. Mándy mesteri-
en jeleníti meg Csutak jellemfejlôdését, vissza-
húzódó antihôsbôl vezér-
egyéniséggé válását, a vi-
haros kamaszévekben oly
jellemzô pozícióharcokat
és érzelmi hullámzást. 

A gyerekirodalomba a
Bogyó és Babóca köny-
vekkel berobbanó, és az-
óta is rendkívül sikeres író-
illusztrátor Bartos Erika
részben visszatért eredeti,
építészmérnöki szakmájá-
hoz, amikor útjára indítot-

ta Brúnó Budapesten címû, hatrészesre ter-
vezett, ovisoknak szóló városismereti soroza-
tát. Korábban is voltak már városjáró könyvei:
2010-ben Hopp-
la meséi címmel
Pécs városát raj-
zolta mese-
könyvbe, míg
2016-ban meg-
jelent a Budapest
titkai címû építé-
szeti album,
melyben a fôvá-
ros századfordu-
lós remekei közül
mutatott be 28-
at, és amivel elnyerte a Szép magyar Könyv
Verseny fôpolgármesteri különdíját. A szerzô
így ír új mesesorozatáról a honlapján: „A Brú-
nó-sorozat mögött sok év munkája rejlik,
mind rajzban, mind az anyagok felkutatásá-
ban és összeállításában. A történet fôszereplô-
je egy óvodás kisfiú, Brúnó, aki szüleivel a Ba-
laton partjáról Budapestre költözik. Rokonok,
és a társasházi szomszédok segítségével
lépésrôl lépésre ismeri meg a kerületeket.
De a könyv igazi fôszereplôje maga a fô-
város.” A sorozatban a Buda tornyai és a
Buda hegyei alcímet viselô könyvek után
most Pest szíve címmel napvilágot látott a
széria harmadik darabja.  A szerzô mesés
történetbe ágyazva mutatja be Lipótváros,
a Belváros, Terézváros, és a Palotanegyed
legnevezetesebb épületeit és látnivalóit. A
nevezetes épületeken túl megismerteti a
kicsiket a városrész tömegközlekedésével
és legjobb cukrászdáival, valamint segít el-
igazodni nekik a térképen. A könyvhöz
fényképes foglalkoztató is készült.

Tapsolj! Ugrálj! Kiabálj! jelszóval jelenik meg
a Mesék Örökmozgóknak címû sorozat har-
madik kötete, amellyel már a télre készíti fel a
kiadó a folyamatosan zsizsegô, a helyhez kö-

tést nehezen tûrô, az átlagnál
aktívabb, sokszor túlterhelt, hi-
peraktív vagy figyelemzavaros
kisgyerekeket. Balázs Ágnes A
száguldó hóember címû me-
sekönyvében olvashatunk Hó-
belevancról, a hóemberrôl; a kí-
váncsi hópehelyrôl; a mohó kis-
hörcsögrôl és az erdei állatok
szilveszteri mulatságáról. Eze-
ket a meséket hallgatva nyu-
godtan lehet, sôt kötelezô tap-
solni, ugrálni és kiabálni, termé-

szetesen csak a megfelelô hívószavak elhang-
zásakor; a felolvasásra szánt, rövid, humoros
mesék egy-egy kiemelt kifejezéséhez egyszerû

mozgásgyakorlatok társulnak.
Az amerikai tinik világával ismertet

meg Jenny B. Jones Tiéd leszek!
(Neset Adrienn fordítása) címû köny-
ve, amely a kiadó LOL sorozatában je-
lent meg. A 16 éves tini lány, Harper
élete nem mondható egyszerûnek:
örökbefogadott gyerek, aki mindez
ideáig szeretetteljes családban nevel-
kedett, de az apa botlása miatt éppen
válófélben vannak a szülôk. Ráadásul
mindez nagy nyilvánosság elôtt zajlik,
mert az apa a helyi egyetemi (ameri-

kai) focicsapat közismert edzôje. A kamasz-
lány meglehetôs baráti körrel rendelkezik – a
teljes focicsapat rendszeresen megjelenik ná-
luk – mégis önbizalomhiányos, mert a család-
jában jellemzô sport helyett ôt a zene és a ta-
nulás érdekli. Na meg a fiúk, de nem tudja,
miként kell hozzájuk közeledni. Furcsa egyez-
séget köt egy a focicsapatba törekvô sport-

imádó sráccal: kor-
repetálja a tanulás-
ban, ha a másik
megtanítja neki,
hogyan kell visel-
kedni a bimbózó
érzelmi kapcsola-
tokban. Ja, és segít
neki kutyát mente-
ni, mert ez Harper
hobbyja.  Hogy mi
lesz ebbôl? A ba-
rátságokról, szerel-
mekrôl szóló re-

gény egyben az amerikai társadalom, morál
és a kiváltságos egyetemi sportvilág leképezé-
se – igazi amerikai feeling!

(szénási)
KERESIK AZ ORSZÁG LEGJOBB

LÜK-JÁTÉKOSÁT!

Ismét LÜK-bajnokság az

általános iskolák 2., 3. és 4.

osztályos tanulóinak!

Részletes felhívás és jelentkezés:

https://mora.hu/luk

Mándy Iván: Csutak a mikrofon elôtt, Móra Ki-

adó, 292 o., 2999 Ft; Bartos Erika Brúnó Budapes-

ten – Pest szíve, Móra Kiadó, 276 o., 3999 Ft; Fog-

lalkoztató füzet 1299 Ft; Balázs Ágnes: A száguldó

hóember, Móra Kiadó, 45 o., 2499 Ft; Jenny B. Jo-

nes: Tiéd leszek!, Móra Kiadó, 378 o., 2499 Ft.

Budapesti városnézés, jelenetek a rádiójáték-
készítés történetébôl és amerikai feeling
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– Kezdjük rövid, baráti beszél-
getésünket azzal, hogy meg-
említem a Malka Mai címû ki-
tûnô Mirjam Pressler-fordítá-
sodat, de voltaképpen arra
vagyok kíváncsi, az elbeszélô
prózán kívül milyen a viszo-
nyod más mûfajokhoz. Hiszen
voltál filmkritikus, írtál film-
novellákat, készítettél video-
filmet, társrendezôje voltál
dokumentumfilmnek, bemu-
tatták darabodat, és most su-
gároznak az egyik csatornán
egy 13 részes animációs fil-
met, amelyet Te írtál?
– Örökké azt keresem, ami-
ben igazán jó vagyok, és mi-
vel sosem vagyok elégedett a
végeredménnyel (legyen az
könyv, mese, novella vagy
színdarab), mindig valami új-
ba fogok bele. Ebbôl kívülrôl
valóban csak annyi látszik,
hogy szép sorban mindent
kipróbálok, és néha egyik-
másik próbálkozás sikeres
lesz. Én az a szakács vagyok,
aki mindig mást fôz, nem pe-
dig az, aki addig fôz újra és
újra egyetlen ételt, amíg tö-
kéletes nem lesz. De még vál-
tozhatok.
– Az internetrôl azt is tudhat-
juk, hogy a történet ötlete
már három éve megszületett.
Hogyan lett ebbôl elôbb ani-
mációs film?
– Amikor 2015 tavaszán
odaadtam a Szupermalac el-
sô változatát Dian Viktóriá-
nak, a Móra Kiadó fôszer-
kesztôjének, akkor ô vissza-
utasította a szöveget. Nem
találta elég színvonalasnak.
Azt mondta, írjak elôbb egy
komoly ifjúsági regényt,
most ezt várják tôlem az ol-
vasóim, s majd ha az kész
lesz, térjünk vissza erre a
malacos történetre. Így hát
dolgozni kezdtem egy
hosszabb könyvön, a Fekete
esôn, de közben felhívott
Máli Csaba rajzfilmrendezô

|mesés|

A Galaxis legbénább szuperhôsei
Beszélgetés Dóka Péterrel

Az eredetileg középiskolai magyartanár és német nyelvtanár Dóka Péter az „új magyar gyermek-
irodalom” egyik kiváló – Csukás István-díjas – képviselôje, akinek hetedik könyve jelenik meg ha-
marosan a Móra Könyvkiadónál, ahol szerkesztôként dolgozik. Egy interjúban azt mondta, hogy
azokat az írókat szereti a kortársai közül, akik nem úgy látják a világot, ahogy ô, és el kell gon-
dolkoznia azon, hogy ez hogyan lehetséges. Nekünk, olvasóknak meg azon érdemes elgondol-
kodnunk, mi az eredeti, a modern, az érték abban, ahogyan ô látja-láttatja a világot. Kiváló írók-
tól tanult, mint mondta, de most már megvan írásainak, meséinek, gyerekregényeinek a saját, ér-
zékileg leírható. például „színes” és „tapintható” világa, tehetjük hozzá.
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– aki Dargay Attila egyik utolsó tanítványa volt –, és megkérdez-
te, nincs-e valami animációs filmre kívánkozó sztorim. Csabával
korábban már dolgoztunk együtt egy Mórás kiadványon, és tud-
ta, hogy a szerkesztôi munkám mellett könyveket is írok. Mond-
tam neki, hogy kallódik itt egy nem túl nagy sikert aratott mala-
cos-patkányos történet, esetleg elküldöm, ha érdekli. Röviden el
is meséltem neki, mirôl szól, emlékszem, nem volt túl lelkes, de
azért elkérte a szöveget. Néhány nap múlva felhívott, hogy bele-
szeretett a sztoriba, már látja is maga elôtt a figurákat, és kisebb
változtatásokat is javasolt rögtön, például Fáraó feleségét az ô
tanácsára neveztem át Kleónak. Csaba elkészítette a figuraterve-
ket, aztán a Magyar Rajzfilm Kft. mögénk állt, pályáztunk az
MTVA-nál, és támogatást nyertünk két hétperces rész elkészíté-
sére. Azóta is folyamatosan pályázunk – és szerencsére nyerünk
–, a cél egy tizenhárom részes sorozat elkészítése, jelenleg Csa-
ba éppen a hatodik epizódon dolgozik. Az eddig elkészült öt
részt folyamatosan játssza az állami televízió.
– Tisztázzuk, hogy egyértelmû legyen: a filmforgatókönyv meg a
Szupermalac és Ûrpatkány trilógia különbözik-e egymástól, és ha
igen, miért és mennyiben?
– Nagyon különbözik. A hétperces epizódokban – amelyekben va-
lójában hat perc a tiszta játékidô – nincs idô igazán kibontani a tör-
ténetet, nincs lehetôség a figurák és a helyzetek mélységeit meg-
mutatni. Ezt íróként elfogadtam, és inkább a feszes dramaturgiára
koncentráltam, igyekeztem jó ritmusban poentírozni. A könyvben
jóval több alak szerepel, mint a filmben, találkozhatunk például
Rosszkutyával, aki velôs csonttá akarja változtatni az embereket,
vagy Lucával, a punk malaclánnyal, aki megtetszik Szupermalac-
nak. Az animációs sorozat és a könyv rajzainak stílusa is eltér: a
könyvben kétszínû illusztrációk vannak, amelyek részletgazdagab-
bak, picit artisztikusabbak, mint a rajzfilmben. A könyv és a rajzfilm
tehát kiegészítik egymást, más-más élményt nyújtanak a nézônek,
illetve az olvasónak. Azt is el kell mondanom, hogy a trilógia –
amelynek elsô része most ôsszel kerül a boltokba – már nagyon
más, mint a 2015-ös ôsverzió, majdnem kétszer olyan hosszú, és
íve van a történetnek. A korábbi verzió epizódok sokasága volt.
– Számításaim szerint Szupermalac és Ûrpatkány valamint a Feke-
te esô sorozat elsô kötetének, a Viharlovagnak a megírása nagyjá-
ból egybeeshetett. Hogyan lehet két ilyen merôben ellentétes „me-
zôn” mozogni egyszerre? Nem is beszélve arról, hogy ezek mások,
mint például Az ellopott zsiráf, A hogyan lettem médiasztár?, A

kékhajú lány?
– Igen, egyszerre dolgoztam a két
könyvön. És még számos más szöve-
gen is. Számomra ezek a könyvek
hasonlóak, mind olyanok, mint én,
azért tûnhetnek különbözônek, mert
éppen másfajta zsánert parodizál-
tam, gondoltam újra. Hogy a szaká-
csos hasonlatnál maradjak: sorra el-
készítem a már jól ismert fogásokat
úgy, ahogy én tudom, és ahogy ne-
kem ízlik – a’ la Dóka.

Csokonai Attila
Fotó: Szabó J. Judit

Dóka Péter: HÔSÖK LESZÜNK! – Szupermalac és Ûrpatkány 1.

Ilusztr.: Máli Csaba

Móra Könyvkiadó, 112 oldal, 1999 Ft

Céltudatos
kamaszkor
Mitôl lesznek sikeres felnôttek a
kamaszokból? Vannak-e olyan
minták, példák, amelyeket követ-
ve bárkibôl elégedett, boldog fel-
nôtt lehet? Sean Covey egész
munkássága a siker titkának kere-
sésérôl és a képzések, kutatások
során leszûrt tapasztalatainak
megosztásáról szól. Nagy értéke
ennek az életmûnek, hogy nem-
csak a nagyvállalatok menedzse-
rei számára kínál tréningeket,
hanem a tinédzsereket nevelô
családok számára is könnyen fo-
gyasztható tanácsokat. Könyvei 2004 óta jelennek meg magyarul,
legutóbb (a Harmat kiadó gondozásában) A kiemelkedôen eredmé-
nyes fiatalok 7 szokása, melynek máris itt a folytatása: Életed 6 leg-
fontosabb döntése címmel. Covey több évtizedes, kamaszok kö-
zött végzett munkája és kutatásai alapján hat olyan jellemzôt talált
– nevezzük ezeket döntési helyzeteknek –, amelyek az élet hat
kulcsterületéhez kapcsolódnak, a könyv azzal kecsegteti olvasóját,
hogy ha felismerik ezeket a döntéshelyzeteket és helyes döntést
hoznak, nagy valószínûséggel sikeres és elégedett életet élnek majd
felnôtt korukban. Jó hír tehát, hogy alapvetôen csak 6 döntési hely-
zet van, rossz hír azonban, hogy ezek elég fontosak. 

A könyv sok más amerikai életvezetési tanácsadó könyvhöz hason-
lóan példákkal illusztrálva szól az olvasóhoz. Gondolhatnánk, hogy a
kamaszok amúgy gondokkal teli, nyomasztó életét felesleges továb-
bi elvárásokkal terhelni, de a szerzô vallja – tinédzserkorban kell ész-
nél lenni, jó döntéseket hozni, mert ez meghatározza majd egész to-
vábbi életünket. Szerencsére sok-sok példával, személyes történettel,
ábrával és filmidézetekkel oldja a feszültséget, könnyed hangon szól
a kamasz olvasókhoz, hamiskásan összekacsint a szülôk háta mö-
gött, olyan, mint egy jóságos nagybácsi, aki az élettapasztalatait sze-
retné megosztani fiatal rokonával. Hajlamosak vagyunk elhinni ezt a
hangot, mert amivel kecsegtet minket (jó munkahely, sok pénz, sze-
retô család, tartós barátságok, önbizalom) mindannyiunk álma.

Mi is az a 6 terület, amire érdemes kamaszkorban fókuszáltan
odafigyelni? Az elsô az iskola: a legfontosabb, hogy tilos abba-
hagyni! Másodszor fontos, hogy olyan barátokat találjunk, akik tá-
mogatnak a céljaink elérésében. A harmadik kulcs a boldogsághoz
a szülôkkel való bizalmi kapcsolat. A negyedik a randi és a szex, az
ötödik a függôségek, mindkettônél fontos a mértéktartás, az önfe-
gyelem, ami aztán elvezet a hatodik döntéshez az önbecsüléshez.

A számok fontosak, mert segítenek abban, hogy megjegyez-
zük és könnyen felidézzük a tanácsokat. (5 szeretetnyelv, 6 dön-
tés, 7 szokás) Ám mindennél fontosabb, hogy ne tévesszük szem
elôl céljainkat – lássuk magunkat 5, 10, 15 év múlva, kérdezzük
meg magunktól, mit teszünk meg azért, hogy elérjük a célunkat,
s ha úgy is tûnik pillanatnyilag a nehezebb utat választottuk és
lemondtunk valamirôl, utóbb belátjuk, ez a döntés is kellett ah-
hoz, hogy elérjük célunk – és lássuk be ez elégedettséggel, sôt
boldogsággal tölt el mindannyiunkat.

Pompor Zoltán
Sean Covey:

ÉLETED 6 LEGFONTOSABB DÖNTÉSE 

Harmat Kiadó, 328 oldal, 3500 Ft

könyvrôl
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A  K A R I Z M A K Ö N Y V K I A D Ó  A J Á N L J A
Ez a könyv az életrôl szól, azonban az író egy teljesen újfajta megközelítéssel, sajátos írásmódjában ragadja meg
ezt a témát. Egyedisége nemcsak a szerkesztési stílusban rejlik – amellyel az író aktív részesévé teszi könyvének az
olvasót –, de a kérdések megfogalmazása is az olvasó feladata. Ezzel együtt olyan témákat vet fel, amelyek eszünkbe
juttatják a háttérbe szorult emberi kapcsolataink érzelmi hátterét, értékeit, konfliktusaink forrását, az elfelejtett
természet fontosságát. Mindezt úgy, hogy az író hatalmas élettapasztalatai alapján kizárólag az adott témával
kapcsolatos gondolatait írja le, nem cél az, hogy kész válaszokat és nézôpontokat adjon az olvasó számára. Az
emberi mivoltunkkal kapcsolatos dolgozatok központi témája az elmagányosodás, a tetteink következményeitôl, az
emberi konfliktusoktól és elmúlástól való félelem, azonban az árnyoldalak objektív feltárása mellett, engedi láttatni
a jót, és azokat a lehetôségeket, amelyek elôsegíthetik a pozitív szemlélet kialakítását. Néhány novell erejéig
szerepet kap a természet, amelyek eszünkbe juttatják, hogy a mai rohanó világban, az anyagi javak és az élvezetek
érdekében folytatott mindennapi hajszában, teljesen eltávolodtunk a természet szépségeitôl és szellemi mivoltunk
lényegtôl. Ezek az alkotások rámutatnak arra, hogy a természetben való kalandozások közepette olyan alapvetô
törvényszerûségeket fedezhetünk fel, amelyeket nagyon jól tudjuk hasznosítani mindennapi életünkben is, és vissza-
vezetnek bennünket emberi létünk legfontosabb esszenciájához. Emellett természetesen nem maradhat el a misztika
sem, és más meghökkentô tárgykörök újszerû, nem mindennapi nézôpontokból.
Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki könnyen emészthetô, mégis bravúros irodalmi megoldásokat tartalmazó,
élvezetes, szórakoztató, igényes formában megalkotott, a mindenek-feletti életigenlést, az élet mindent elsöprô
szeretetét hirdetô olvasásélmény részesévé szeretne válni.

dr. Bolfán Nikoletta
Szeivolt István: DRÁGÁM, NEKEM 19
Karizma Könyvkiadó, 328 oldal Terjeszti  a Líra Könyv Zrt.,

kapható a könyvesboltokban.

„A megújulás, a jövô építése, a múlt eltemetése, ez az élet. Mert hiába veszel levegôt, a szíved is végezheti
a dolgát, ha nem tudsz odébb lépni, és egy helyben állsz, mint akit lecövekeltek."

Ubukubu zûrkalandjai
Az iskolakezdés idôszaka izgalmas és kihí-
vásokkal teli periódus kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. A gyerekek általában várják,
új kalandnak tekintik az oktatás elkezdé-
sét, míg a szülôk sokszor szorongva gon-
dolnak az iskolai oktatásra, eszükbe jut,
hogy vajon eléggé felkészült-e a csemeté-

jük a rá váró feladatokra. Az Ubukubu
zûrkalandjai-sorozat éppen azt tûzte ki
célul, hogy segítséget nyújtson az iskola-
kezdés elôtti és az elsô tanévek során je-
lentkezô, általában problémás részterü-
letek fejlesztésében. A próbáknak neve-
zett feladatokat a szerzô, Porzsolt Ami
beépíti az izgalmas meseregénybe, így a
gyerekek észrevétlenül fejlôdhetnek a
kaland olvasása közben. Az elsô kötet-
ben a figyelem és a koncentráció, a
második kötetben pedig a térbeli tájé-
kozódás fejlesztése kerül elôtérbe. 
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Szabadon tûnôdve
Az amerikában az egyik legjelentô-
sebb kortárs gondolkodónak számí-
tó Pulitzer-díjas író, kutató, esszéis-
ta Marilynne Robinson neve nem is-
meretlen a magyar olvasók elôtt
sem, Gilead, valamint Lila címû re-
génye korábban a Magvetô kiadó-
nál jelent meg. A kritikákban leg-
inkább a megrázó, meditatív, sze-
mélyes és istenkeresô jelzôkkel il-
letett írásaiban az emberi kapcso-
latok mélységeit tárja fel, keresz-
tényként közelítve az alapvetô eti-
kai kérdések felé. A Kálvin Kiadó
vállalkozott arra, hogy Robinson
nem szépirodalmi írásaiból egy
csokrot megjelentessen. A gon-
dolkodás szabadsága címû
esszégyûjtemény a szerzô három
korábbi kötetének válogatott
írásait tartalmazza a regények
fordítója, Pásztor Péter értô tol-
mácsolásában.

A kötet alcíme (Kálvinista tûnôdések) két irányból
is értelmezi a szövegeket: egyfelôl a szerzô keresztyén látásmód-
jának pozícióját jelöli ki, mindegyik írás sajátja a reflektálás a re-
formáció fél évezredes örökségére. A tûnôdések „mûfaj” a for-
mára utal: tanulmánynál kötetlenebb esszék, lehetôséget adnak

a gondolatok szabad áramlásának.
Nem könnyû olvasmányok Marilyenne Ro-

binson esszéi, a gondolatfüzérek sokszor
egymástól távol esô asszociációkat kapcsol-
nak össze. A kötet elsô két írásának címe Na-
varrai Margitra utal, a gondolatok kifejtése
azonban Kálvintól Új-Anglián át Max Weberig
terjed. Aki nem végzett teológiát és/vagy tör-
ténelem szakot nem is ajánlom, hogy ezen a
ponton lépjen be a kötetbe. Érdemesebb a
szerzô stílusát populárisabb témákon  megta-
pasztalni, ilyen a Pusztaság vagy a Család címû
esszé – elôbbiben a teremtett világért  felelôs-
séget érzô egyén aggodalmait olvashatjuk,
utóbbiban a család mint társadalmi konstruk-
ció jelenkori problémái és az azokra adható vá-
laszlehetôségek kerülnek a középpontba. Az
életrajzot kedvelôk számára pedig a Dietrich
Bonhoeffer hitvalló hôsiességérôl szóló elmél-
kedés lehet ez a kapu. 

Izgalmas szellemi kaland ráhangolódni a szer-
zôi gondolataira, amelyek mûvelt, széles látókö-
rû, a világ dolgaira nyitott elemzések. Arra veze-
tik az olvasót, hogy tágítsa ki a perspektíváját,
keresse a jelenben a szentet, a szépet és mind-
azt, ami egy kicsit emelkedett.

Pompor Zoltán
Marilynne Robinson:

A GONDOLKODÁS SZABADSÁGA

Kálvin Kiadó, 304 oldal, 3490 Ft

Három mester, három tanítvány
Nietzsche azt írja, „A mester humanizmusához tar-
tozik, hogy tanítványait óvja önmagától”. Mário
Cláudio portugál író A tanítvány címû kötete há-
rom kisregényében három különleges mester-tanít-
vány viszonyt dolgoz fel, melyekben kivétel nélkül
megcsillan a fent említett humanizmus, s ez teszi
széppé ezeket a bizarrságukban is szívmelengetô
kapcsolatokat. A történetekben a mesterek alakja
mintegy a tanítványok élettörténete árnyékaként je-
lenik meg, még közismert nevükön sincsenek meg-
nevezve (vagy csak futólag, egyikük), ha tehát az ol-
vasónak nem volna háttértudása és mûveltsége – no
meg a könyv borítója nem segítene – akár rejtvé-
nyekként is olvashatná a mûveket.

Az elsô kisregény Fernando Pessoa életének abba a
szakaszába kalauzol, amikor a nagy portugál költô le-
velezôként és fordítóként dolgozott egy kereskedelmi
vállalatnál. A regénybeli Soares úr múlhatatlanul mély
benyomást tesz egy ifjú kereskedôsegédre, aki áhítatos tisztelettel
néz fel a fordítóra, különösen, miután megtudja, hogy költô. Soares
urat, aki „ideggörcsöktôl” szenved, különös aura és szóbeszédek
övezik, melyek csak fokozzák a fiú pirulós, távoli csodálatát. Antó-
nio idoljának minden rezdülésébôl messzemenô következtetéseket
von le, hogy végül féloldalas kapcsolatuk egy banalitásában drámai
pillanatban érje el  csúcspontját.

A második történet Leonardo de Vinci és az ôt körülvevô fiatal ta-
nítványfiúk csapatából kilógó, sehová be nem illeszkedô utcakölyök
fiúprostituált története, aki amolyan kis Pinokkióként lóg mestere

nyakán és keveri a bajt, de mégiscsak
Leonardo faragta ki magának. Sôt, a
mesternek legalább olyan fontos a
lassacskán felnövekedô kölyök jelen-
léte, mint a születetten tehetséges,
kallódó kis Salai-nak a szeszélyes és
a megbízásokért hajbókolni is haj-
landó öreg zseni vigyázó tekintete.

Az utolsó kisregénybôl a zseniális
matematikus, fotográfus és író Le-
wis Carroll története bomlik ki, de
valójában az Alice-regények szüle-
téséhez kapunk kulcsot, hiszen
részletesen nyomon követhetjük a
fejfájós-neurotikus mûvész életraj-
zának mozzanatait. Az áltata fotó-
zott három lánytestvérbôl különö-
sen a kis Alice ragadja meg a fan-
táziáját – nemkülönben a kislányét

a fényképész, aki szórakoztató meséivel felkelti a
bakfis amúgy is tarka képzeletét. 

Mário Cláudio történeteit mint vékony selyemszál fûzi össze az eroti-
ka – mondhatni, a „bûnös” erotika, hiszen a regénybe foglalt mes-
ter–tanítvány viszonyok egyike sem teszi lehetôvé a comme il faut kap-
csolatot. Ez a fátyol mögül átsejlô frivolitás varázsolja olyan kellemesen
sejtelmessé e történeteket, amelyek a zseni alakjának és az emberi vi-
szonyok sokszínûségének megkapóan szép rajzai.

Laik Eszter
Mário Cláudio: A TANÍTVÁNY

Typotex Kiadó, 220 oldal, 2900 Ft
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A cím – Állami álomgyár – telitalálat, nemcsak
hangzása okán, de mert pontosan errôl volt szó a
„létezô szocializmus” évtizedeinek filmgyártásá-
ban: elôvarázsolni a keleti Hollywoodot, álmokat
gyártani a nézônek, vagy feledtetni a hétközna-
pok sivárságát – s mindezt nem a pénzben mér-
hetô haszon, hanem az igazodásra nevelés és a
szocializmus építése jegyében. Ezzel együtt –
vagy tán épp ezért – a Rákosi-diktatúra prése alól
épségben kivergôdött magyar filmgyártás a hat-
vanas évek legelejétôl a nyolcvanas évek közepé-
ig olyan fénykorát élte, amelyet sem elôtte, sem
azóta nem látott filmszeretô ember.

Gervai András könyvének elsô, történeti nagy-
fejezete a fordulat éve elôtti idôszakig vissza,
amikor „a filmesek számára is beköszöntött a
hét szûk esztendô”. Mint a szerzô találóan
megállapítja, a korszak filmtörténete valójában
cenzúratörténet; ennek szemléletes, és ma már
talán mulatságos példája a Gervai ideidézte Út-
törôk címû film a fôiskolás Makk Károlytól, amely az eredeti
direktíváktól eltérve épphogy nem felemelônek ábrázolta a mozgalmi
életet, hanem az uniformizmus terepének – le is állították a forgatását.

Az 56-os megtorlások kezdetével minden filmes gyanús lett, aki moz-
gott, és mégis, milyen ellentmondásos a filmmûvészet: ebben az idô-
szakban született például A harag napja, a Budapesti tavasz és Fábri két
óriási filmje, A körhinta és a Hannibál tanár úr.

Gervai András könyvének mintegy keretet ad, hogy a háború utáni új-
raindulást tárgyaló nyitófejezet párjaként a záróciklus „A rendszerválto-
zás után” címet viseli, és a filmszakma korábbi prominenseivel készített
hosszabb-rövidebb interjúkban tárja fel a folyamatot, hogyan sikerült a
végsôkig erodálni, majd az altalajjal egyenlôvé tenni a hajdani legendás
magyar filmmûvészetet és filmgyártást. Ami nem sikerült a diktatúrának
– pedig igazán mindent megtett –, az néhány év alatt sikerült az új „üz-
letembereknek”. Gervai nem felelôsöket keres, az interjúkból mozaik-
ként áll össze az a szociológiai-politikai-gazdasági környezet, amelyben
az elhibázott privatizáció, a felszámolások során eltûnt vagyonok, a gaz-
da nélkül maradt filmgyárak szétesése, a filmfinanszírozás megoldhatat-
lan problémái egyszerre segítették hozzá a magyar filmgyártást a halá-
lához. S mintegy visszacsatolásként a háború elôtt Magyarországon is
jól mûködô, stúdióstruktúra korához, a könyv utolsó lapjain a romokon
lassan kivirágzó új, modern mûhelyekrôl is képet kapunk.

A könyv igazán olvasmányos két fejezete középen lapul: három szí-
nészportré és a magyar zsidóság filmes ábrázolásával foglalkozó ciklus.
Ezek az írások, akárcsak a történeti fejezetek, részben megjelentek már
Gervai András korábbi köteteiben, a jelen könyv számára átdolgozva-ki-
bôvítve adja közre ôket. Bár a szerzô szintetizáló-háttérfeltáró munkája
is könnyen beszippantja az olvasót, úgy igazán ebben a két fejezetben
mutatkozik meg, hogy Gervai vérbeli kritikus és esztéta: a három szí-
nészóriás szinte csak filmcímszavakra felépített élettörténete olyan ele-
ven, hogy lelép a lapokról. Sinkovits Imre portréja a legapróbb vonáso-
kig érzékletes rajz az idôvel méltatlanul mellôzött, a szakma által elpa-
zarolt tehetségrôl, amely éppen úgy brillírozott komikus és tragikus ka-
rakterek bôrében, de leginkább a kettô között érezte magát (és a nézô
ôt) elemében. Egészen más alkat Bessenyei Ferenc, akit elôszeretettel

léptettek fel a mûvekben a hatalom repre-
zentánsaként – míg Sinkovits a jó szándékú
kis- vagy nagyembert adta remekül, addig
Bessenyeirôl mindenki az öblös hangú, tekin-
télyt parancsoló „dúvad” emlékét ôrzi. Kállai
Ferenc a skála másik végén elhelyezkedô téb-
láboló kisember, a szomorú bohóc, aki sosem
„alakított nagyszabású drámai jellemet, tragi-
kus hôst”, mégis képes volt elôhívni a tragiku-
mot egyetlen pillantásával is. Gervai jellemzései
a kronologikusan sorolt filmekben nyújtott ala-
kítások néhány mondatos elemzésére támasz-
kodnak, melyekben rendkívüli tömörséggel és
pontos kritikai észrevételekkel alkotja meg a szí-
nész és az ember karakterológiáját.

Egy 1998-ban rendezett, Bikácsy Gergely,
Herskó János, Kovács András, Lengyel László és
Simó Sándor részvételével zajló beszélgetés le-
jegyzett változata eredeti meglátásokkal árnyalja
a zsidóság filmes ábrázolásának deficitjét: példá-
ul a Hyppolitról, mint a zsidó–magyar együttélés

dilemmájának megjelenítôjérôl, vagy a hazug ábrázolásmódokról, ame-
lyek csak illusztratíve közelítenek a holokauszttémához – akár egy gye-
rek, akár egy csendôr szemszögébôl. Ugyanebben a nagyfejezetben
Gervai András egy-egy elemzése A napfény ízérôl és a Sorstalanságról
legalább ilyen fontos mozzanatai az áhítatos tisztelet és a szemlesütô
konvenciók lebontásának.

Az Állami álomgyár didaktikus magyarázatok nélkül kínálja a tanulsá-
got olvasójának: bizonyos mûfajoknak kifejezetten jót tesz a pártállami,
elnyomó struktúra – Fábri Zoltán, Keleti Márton, Radványi Géza vagy
késôbb Huszárik Zoltán életmûve ezen a talajon tudott kivirágozni,
amelyet nyilván a fenntartó állam öntözött bôségesen. Az öntözôvíz el-
apadásával pedig sajnos – ritka kivételektôl eltekintve – „dudva, mu-
har” veri fel az üszkös talajt.

Laik Eszter
Gervai András: ÁLLAMI ÁLOMGYÁR

L’Harmattan Kiadó, 350 oldal, 3450 Ft

A cenzortól a vászonig: a magyar
filmgyártás zivataros éveirôl

Mi MICSODA
Mikroszkóp – Fókuszban
a láthatatlan
Milyen mikroszkópokat használnak a kuta-
tók, és milyen mikroszkóppal fürkészheted te
a természet csodáit? Kik voltak a mikrokoz-
mosz úttörôi? Milyen részei vannak a mik-
roszkópnak, és hogyan használd? Milyen a jó
megfigyelési napló? Mennyire kicsi a kicsi? A
jegesmedve szôrétôl a növények gázcserenyílásain át a hidrogénatomig
– mi mindent mutat meg az erôs nagyítás? Lélegzetelállító szépségek és
hátborzongató lények várnak rád. Tudd meg, hogy a tudományos kuta-
tókon kívül ki mindenkinek a munkájához nélkülözhetetlen a mikrosz-
kóp! Mélyedj el a szabad szemmel nem látható parányok világában!





– Vagyis a világ keletkezésével
kezdôdik és ezzel is végzôdik a
könyv, a kelgyó enfarkába ha-
rap, miközben sor kerül az apo-
kalipszisre is. Eljô a négy lovas,
egy kerub is figyelmeztet a kö-
zelgô végre, de igazából senki-
nek nem esik le, mi jön hamaro-
san. Az egyik lovas például, a
Pestis megtestesítôje az okoste-
lefonján fészbukozik, ezzel jelez-
ve, hogy a ma ragályai már egé-
szen más természetûek, mint,
mondjuk, a középkor járványai.
– A világvége visszatérô motí-
vum a mûveiben. Miért olyan
fontos ez?
– Nemrég együtt söröztem egy
költô barátommal, aki egész es-
te azon parázott, milyen ször-
nyû, hogy nemsokára itt a vi-
lágvége, hiszen az emberiség
elpusztítja önmagát. Merthogy

ez már biztos, a folyamat
visszafordíthatatlan. Én pedig
nem értettem, ezen miért van
meglepôdve, miért éppen ettôl
borzad ennyire. Az emberi léte-
zés is visszafordíthatatlan folya-
mat, halálra szül minket az
anyánk. Ráadásul az ember az
egyetlen olyan létezô, aki ezzel
tökéletesen tisztában van, vé-
gig tudja, mi lesz. Ahogy min-
den ember megszületik és meg-
hal, úgy az emberiség is valami-
kor létrejött, és valamikor majd
elpusztul. A végeredmény
szempontjából tökmindegy,
hogy maga pusztítja el magát
vagy a Földet, vagy nekiütközik
a bolygónknak egy kurvanagy
meteorit. Ha Feri nem ivott vol-
na, öt évvel tovább élhetett vol-
na – ha az emberiség nem talál-
ja fel a mûanyagpalackot, pár

millió évig húzhatta volna még
a Földön. Persze, most nem azt
akarom mondani, hogy a kör-
nyezetvédelem hülyeség, ha-
nem csak azt, hogy a saját halá-
lunk folyamatos borzalmától
védenek a jól megtanult pszi-
chés önvédô mechanizmusok,
mint munka, vallás, szerelem,
anyagi javak hajszolása, de a vi-
lágvégére még nem vagyunk
lelkileg felkészülve. Woody Al-
len Annie Hall címû filmjében
sem azért depressziós a kis Alvy
Singer, mert rájött, egyszer
meg fog halni, hanem azért,
mert megtudta, hogy tágul a vi-
lágegyetem, és ha tágul, egy-
szer szét fog esni, és akkor
mindennek vége lesz. A világvé-
ge mindig olyan távoli, futurisz-
tikus, sci-fi dolognak tûnt, nem
is foglalkoztunk vele igazán,

nem gyártottunk erre is lelki
önvédô technikákat, és most,
hogy kezd nagyon is valóságos-
sá, közelivé, kiszámíthatóvá vál-
ni, annyi nem lesz elég ellene,
hogy „Brooklyn nem tágul”.
– Mi volt a fô gondolata, amikor
megszületett a könyv ötlete?
– Szerettem volna egy hasonló
szerkezetet létrehozni, mint
amilyen Buñuel A szabadság
fantomja címû filmjében mûkö-
dik. Hogy a történeteket éppen
csak egy pici láncszem kösse
össze, hogy csak egy kis kes-
keny pallóról ugorjunk át az
egyik történetszálról a másikra,
de azért valamennyi maradjon
az egységes regényformából.
Valamennyire azt érezhesse az
olvasó, hogy a mû kerek és
egész. Ezt a bravúrt Buñuelnek
tökéletesen sikerült abszolvál-
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Egy „rendetlen”
regényrôl
beszél
Cserna-Szabó
András

Hieronymus Bosch-festménybe illô képpel indul
és apokaliptikus jelenettel zárul legújabb regénye,
de közben nem hagyta cserben a szarkazmusa sem,
vezetem fel a beszélgetést Cserna-Szabó András
Az abbé a fejével játszik címû új könyvérôl,
amikor a szerzô máris átveszi a szót:
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nia. Aztán nálam munka köz-
ben persze más lett a szerkezet,
de az alapötlet innen jött.
Buñuel úgy tudott végtelenül
modern lenni, hogy közben él-
vezhetô maradt. Több filmjéért
is rajongok, A szabadság fan-
tomjával azonban nagyon rég-
óta valami mély rokonságot,
közösséget érzek. Azt szokták
mondani erre a filmre: szatiri-
kus, abszurd és szürrealista.
Ilyen akart lenni az Abbé is. Az
ember, aki író, beleszeret olykor
szerkezetekbe, nyelvekbe, figu-
rákba, és ô is akar valami olyat
csinálni. Aztán persze nem
olyan lesz, hanem másmilyen.
Hálistennek. Egyszer akartam
egy olyan könyvet írni, aminek
a nyelve éppen olyan véglete-
sen minimalista, mint Jon Fosse
elbeszélôinek. Ebbôl lett a Söm-
mi címû kisregényem, a végte-
lenül hosszú, túldíszített, régies
mondataival.
– A szereplôket illetôen a politi-
kai kalandor Martinovics Ignác
volt az „indítókulcs”?
– Igen, de lehetett volna más-
képpen is. Ignác mindenesetre
jó nyitásnak tûnt, hiszen a
könyv egészére jellemzô a fejet-
lenség. A regényekben általá-
ban túl nagy a rend, úgy értem,
történetvezetésileg, szerkezeti-
leg, idôrendileg, logikailag, és a
többi. Pedig az élet, a világ, a
lét nem ilyen. Az káosz. Össze-
visszaság. Fejetlenség. Persze
mi ott is összefüggést, logikát,
rendet szagolunk, ahol valójá-
ban nincs ilyenrôl szó. A regé-
nyem és a lét (az élet, a világ-
m i n d e n s é g
meg minden)
között az is
jelentôs ha-
s o n l ó s á g ,
hogy mind-
kettônek van
eleje és van
vége. A két
pont között
gyakran el-
szabadul a
pokol, az ir-
racionaliz-
mus, a zûrzavar.
– De ugye kezdetben sem csak a
címszereplô abbéról akart elsô-
sorban írni? Nem lehet véletlen,

hogy sok helyen a múltba ágyaz-
va reflektál a mára azzal, hogy
ilyen történelmi tényeket emel ki:
a Martinovics-család albán be-
vándorló, a bakó szerelme, Mári
bosnyák, Ignác éjszakánként kré-
tával firkálja a falra, hogy Lipót
buzi, néger, komcsi, és sorolhat-
nám tovább.
– Lukács György mondta a
történelmi regényrôl, hogy fa-
batkát sem ér, ha nem a jelen-
rôl szól. És tényleg, milyen
igaza volt.
– Eszébe jutott, miután elkészült
a könyvvel, hogy bizonyos érte-
lemben Az ember tragédiája
modern, szatirikus, magyar vál-
tozatát írta meg?
– Nem, de hízelgô az összeve-
tés, köszönöm.
– Egyik szereplôje, történetesen
Lenin szájába a következô sza-
vakat adja: „Boldognak lenni
annyi, mint megnyugodni a saját
testi és lelki elégedettségem-
ben.” Maga hogyan látja: hol a
boldogság mostanában?
– Lenin a történet szerint az
utolsó pillanatban meginog. Le-
het, hogy mégiscsak a boldog-
ságot kéne választani a forrada-
lom helyett? De mi az a boldog-
ság? A filozófia és az irodalom
több ezer éve keresi a választ,
mégis alig van olyan dolog,
amirôl kevesebbet tudnánk,
mint a boldogságról. Szóval ha-
lovány fogalmunk sincs, mi az,
de mindannyian erre vágyunk,
szinte eszeveszett dühvel. A
„világjobbító” még ennél is
ôrültebb, ô egyenesen a másik,
a köz boldogságát akarja, nem

csak eszeveszett dühvel, de
sokszor tûzzel és vas-
sal és vérrel. Szóval a
létben fejetlenség, ká-
osz, rendetlenség ural-
kodik. Hát akkor miért
pont a regény legyen
rendes és logikus és
következetes?

M. Zs.
Fotó: Szabó J. Judit

Cserna-Szabó András:

AZ ABBÉ A FEJÉVEL JÁTSZIK

Helikon Kiadó, 304 oldal, 3999 Ft
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A HUNGAROVOX K IADÓ ÔSZI  AJÁNLATA

Farkas Judit
A TITOKZATOS
ÁRAMLÁS ÖRÖKÖSE
Beszélgetés
Csernák Árpáddal

Keménytáblás,

Gyimesi László
SÁRKÁNYTORKÚ

ÔSZ
Válogatott és új versek

Keménytáblás,
192 oldal, 2000 Ft

144 oldal, 1900 Ft

|fülszöveg|

BALASSI KIADÓ
Juhász Ágnes:
DEMENCIA-SZAKÁPOLÁS
Érezni. Érteni. Tudni!
A könyv szerzôje diplo-
más ápoló, demenci-
aspecialista, demencia-
szakápoló. Szakmai ta-
nácsadóként több, jelen-
leg is folyamatban lévô,
nagyszabású projektben
dolgozik. A munkacso-
portban lehetôség nyílik
az otthoni és intézményi
ápolást végzô személy-
zet továbbképzésére és a
szakmai tanácsadó fela-
datok ellátására. 
332 oldal, illusztrált, 3700 Ft

E-BOOK KÖNYVHÁZ ÉS KIADÓ

Gerôcs Hilda:
LÉLEKBÛNÖSÖK 
Egy álom, egy életnyi munka
gyümölcse, mely egy pillanat
alatt semmivé válik. Egy minden-
re elszánt nô, aki egyedül harcol
az igazáért a magyar igazság-
szolgáltatással, és a maffiával
szemben. Mindenét pénzzé te-
szi, hogy fizetni tudja az ügyvé-
deket, a perköltséget, miközben
becsületét sárba tiporják, de Ô
harcol vállvetve továbbra is. A
könyv 9 küzdelmes év története.
Mert az igazságnak gyôznie kell.
Akár az életünk vagy az egészsé-
günk árán is…
96 oldal, 3000 Ft

Paládi József:
VÉR ÉS KÖNNY
Sztálin meghalt, Rákosit levál-
tották, Nagy Imre lett a mi-
niszterelnök. Megnyíltak a
börtönök. Újra temették Rajk
Lászlót és társait. 1956 októ-
berében fellángolt a szabad-
ság szent tüze. 

„A dinnyecsôsz” írójának új,
izgalmas regényében láthatjuk
a forradalom hôseit és esemé-
nyeit. A regényben Kóródi Fe-
renc, a vasgyár kohásza már
felépítette kis családi házát, s
megpróbált békében élni. Ám
a sors közbeszólt. Hullott a
vér, és hullott a könny… 
Szerzôi, 300 oldal, 2800 Ft 

KRONOSZ KIADÓ

„EZ A SUGÁRZÁS NEM ISMER
HATÁROKAT”
Dokumentumok a csernobili
katasztrófa magyarországi
következményeirôl
635 oldal, 4950 Ft
Az erômûrôl, a 1986. április 26-
án történt baleset okáról és
lefolyásáról most már széles kör-
ben hozzáférhetôek az informá-
ciók, viszont a korabeli magyar
hivatalos szervek által keletkez-
tetett iratokat, melyek megvilá-
gíthatják a baleset magyarorszá-
gi reakcióit és hatását, eddig
még csak részletekben publikál-
ták. Kötetünkkel ezt a hiányt
igyekszünk pótolni.

GEOMANTIKA BT.
Dr. Danima Damdindorj:
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK
ARANY SZUTRÁJA
Dr. Danima Damdindorj „Az
éltetô étkek arany szutrája”
címû könyve egy különleges
egészségfilozófiai írás. Rend-
kívül sajátosak és tanulságosak
a mongol fekete asztrológia
összefüggései a kozmoritmo-
lógia és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja saját éle-
tét, annak tiszteletben kell tar-
tania a Természetet és annak
törvényeit, mert az egészség
boldog életalapja a Természet
teljes körû tisztelete.
426 oldal

BALASSI KIADÓ 1136 Budapest, Hollán Ernô utca 33. www.balassikiado.hu E-BOOK KÖNYVHÁZ ÉS KIADÓ e-konyvbolt.eu
GEOMANTIKA BT. www.drdanima.hu KRONOSZ KIADÓ 7624 Pécs, Kóczián Sándor utca 1. www.kronoszkiado.hu

Tomas Espedal:

A mûvészet ellen
– A természet ellen
A jegyzetfüzetek

Ha valaki kezébe veszi az 1961-
es születésû norvég író, Tomas
Espedal könyvét, azonnal meg
kell hoznia egy döntést. Vajon
a kék borító vonzza elsôként,
és A természet ellen címû
regényt kezdi el olvasni? Vagy
inkább a vörös fedeles, né-
hány oldallal rövidebb A mû-
vészet ellen kelti fel elsôként
az érdeklôdését? A Typotex
új kötete ugyanis két kisre-

gényt tartalmaz, amelyek eredetileg három év különbséggel jelen-
tek meg hazájukban: a második megszületésétôl kezdve azonban kér-
désfelvetésük, különös, lakonikus stílusuk, s a végletekig elszemélytele-
nített, mégis személyes témájuk mindörökre összekötötte ôket. Megma-
radt azonban a puzzle-rakosgató játék lehetôsége: mást képes mondani
a két szöveg, ha külön és ha együtt olvassuk, vagy ha a korábban író-
dott felével (amely A mûvészet ellen címû), illetve a késôbbivel kezdjük
az ismerkedést. A két enigmatikus cím, amely a felvilágosodás hideg
ésszel és kérlelhetetlen logikával dolgozó filozófusainak egy-egy traktá-
tusához is jól illene, egy (vagy két) húsba vágó, bensôséges férfitörténe-
tet rejt. Kiderül belôle, milyen élni, írni, gyászolni, gyereket nevelni, ke-
resni önmagunkat a 21. század elején – s hogy milyen nehéz mindezt az
élményt találó szavakká, olvasható történetté átformálni. 

Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 292 oldal, 3200 Ft

Megjelent a színész–író
75. születésnapjára

Megjelent a költô
70. születésnapjára

www.hungarovox.hu info@hungarovox.hu   Telefon: 06-1-340-0859
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Lloyd C. Douglas:

„És köntösömre
sorsot vetettek”
Lloyd C. Douglas 1942-ben
megjelent, az újszövetségi kor-
ban játszódó történelmi regé-
nye évekig szerepelt a New
York Times bestseller listáján,
és hasonlóan a nagy sikerû elô-
dökhöz (Ben Hur, Quo vadis?)
– Hollywoodban szintén film
készült belôle – milliók kedves
olvasmánya lett. Magyarul Fü-
kô Dezsô értô és érzékeny fordításában a ’90-es évek eleje óta
hatvanezer példányban talált gazdára a kötet, amelyet hosszú szü-
net után most megújult külsôvel vehetnek kezükbe a klasszikus
nagyregények szerelmesei.

A könyv a római katona, Marcellus Gallio történetét beszéli el. Hoz-
zá kerül a sorsvetés után a keresztre feszített názáreti Jézus köntöse.
Az események azonban nem hagyják nyugodni. Görög rabszolgájá-
nak, Demetriusnak köszönhetôen útnak indulnak, hogy megtudják,
mi az igazság a különös ruhadarabbal és korábbi tulajdonosával kap-
csolatban. Egy lebilincselô történet a keresztyénség gyökereirôl, érté-
kekrôl, spiritualitásról és hitrôl, amelybe elevenen szövôdnek a Biblia
ihletett igéi arról a Krisztusról, aki tanításával, életével, halálával és
feltámadásával zsidót, pogányt, katonát, rabszolgát és a mai olvasót
is képes megszólítani, és új, teljesebb útra indítani.
Kálvin Kiadó, 740 oldal, 2500 Ft

|könyvrôl|

Tomka János és Bôgel György:

Mit hagyunk magunk után?
A Biblia és a menedzsment III.

Miközben egy vezetô döntéseket hoz,
cselekszik és számonkér, a jövôt is ala-
kítja, örökséget hagy maga után. A
szerzôpáros – dr. Tomka János, a Károli
Gáspár Református Egyetem fôiskolai
tanára és dr. Bôgel György menedzs-
mentprofesszor – trilógiájának harma-
dik kötetében a vezetôi döntéshozatal
mai, talán legnagyobb kihívásait kíván-

ja górcsô alá venni. Mint például a digitális technológiák fejlôdése
következtében bekövetkezô radikális változások hatásai a szakértôi
hivatásokra, a meggyôzés és manipuláció a kommunikációs társada-
lomban, de a családi vállalkozások sikerei és buktatói, az etikus prog-
ramozás, vagy akár a megosztásos modell, az úgynevezett „sharing
economy” térhódításának kérdései is terítékre kerülnek. Mindezek
rendhagyó módon, a jelen tükrében és többezer éves bibliai példák
tapasztalataiból is merítve.

Ahogy Reményi Csaba, az Oracle Hungary cégvezetôje írja ajánló-
jában: „A kötet számos meghatározó trendet, illetve azokkal kapcso-
latos dilemmát tár elénk, segítve, hogy széles látókörû és felelôs ve-
zetôvé válhassunk. A konkrét trendek leírásán és elemzésén túl leg-
alább olyan fontos, hogy a könyv végére megértsük: életünk során
minden megváltozhat, és ebben a mozgásban az értékrend szolgál-
tatja a tájékozódási pontokat.”
Harmat Kiadó, 304 oldal, 5990 Ft



|szükséges jó|

Kollár-Klemencz Lászlót leg-
többen a Kistehén Táncze-
nekar énekesekét ismerik,
de 2015-ös, elsô novelláskö-
tete is nagy sikert aratott.
Most hamarosan megjelenô
második könyve, A mû-
anyag kerti székek élete ap-
ropóján beszélgettünk a
szerzôvel az életrôl, vala-
mint a fôszereplô kerti szé-
kek világban elfoglalt helyé-
rôl és fontosságáról.

– Énekesként, dalszerzôként, és
filmesként is definiálják az élet-
rajzában. Hogy van ideje ennyi
mindent csinálni?
– Azért nem egyszerre csinálok
ennyi mindent, úgy értem nem
párhuzamosan. Elsôsorban
azért zenésznek tartom ma-
gam. A többit pedig egyszerû-
en csak szeretem csinálni, és
amikor csak tudok, akkor pró-
bálok rá idôt szakítani. 
– Az írás mikor jött a képbe?
– A történet ott kezdôdik, hogy
a kilencvenes évektôl kezdve
egészen 2011-ig elég aktívan
filmeztem. Reklámfilmeket csi-
náltam meg rövidfilmeket, és
terveztem a nagyjátékfilmemet.
Ezekhez persze a forgatóköny-
veket is én írtam, így az írás már
elég régóta kísért. Mindig vol-
tak történetek, amik megfog-
tak, én meg jegyzetelgettem.
Na meg ott van a dalszövegírás
is, ami régóta az életem része.
Novellát írni persze egészen
más, ez a mûfaj csak úgy 4-5
éve talált meg.
– Mikor érezte azt, hogy meg-
mutatná a novelláit a nagykö-
zönségnek?
– Ez egy furcsa helyzet, hiszen a
novellák már régóta gyûltek,
mint anyagok, amikbôl egyszer
majd talán rövidfilm, vagy éppen
nagyjátékfilm lehet, de sosem
gondoltam arra, hogy szélesebb
körben megmutassam ôket. Az-
tán Karafiáth Orsolya egyszer
csak megkérdezte tôlem, hogy

nekem van-e már kötetem. Ak-
kor csodálkoztam rá, hogy ma-
napság – talán fogalmazhatunk
így –, divatos olyan embernek
lenni, akinek van kötete. Olyan
ez, mint egy szükséges jó, úgy-
hogy elküldtem az írásaimat a
Magvetô Könyvkiadónak. Egy
dologban voltam biztos: egyálta-
lán nem akartam az az énekes
vagy zenész lenni „aki amúgy íro-
gat is”, de a könyve csak zenész
léte miatt lehet érdekes. Ezért
döntöttem úgy, hogy ha egy ne-
ves kiadó is azt mondja, hogy ne-
ki kellenek a novelláim, akkor
örömmel kiadom ôket. 
– Szóval olyan ember lett, aki-
nek van kötete, ráadásul ma már
kettô is. De vajon mûanyag kerti
széke van-e otthon?
– Kicsit hányaveti, nehézkes az
élete, de van, annak ellenére,
hogy én talán soha életemben
nem vettem mûanyag kerti szé-
ket. Pár évvel ezelôtt kezdtem el
ôket fotózni. Mindenhol mû-
anyag kerti székeket fényképez-
tem, itthon, külföldön, még
Amerikában is. Azt szerettem
volna feltérképezni, hogy az
emberek hogyan és mire hasz-
nálják ezt a tárgyat, miképp ta-
gozódik be a mindennapi éle-
tükbe a mûanyag kerti szék. A
széksorsok aztán, amikbe bepil-
lanthattam elgondolkodtattak,
hiszen ez a közkedvelt tárgy
akár a mai kor fogyasztói szoká-
sainak is szimbóluma lehetne.
Meg annak, ahogy élünk,
ahogy hozzáállunk önmagunk-
hoz meg a tárgyakhoz, amik kö-
rülvesznek minket, vagy, ahogy
megbecsüljük vagy éppen nem
becsüljük meg a világ dolgait.
De közben az is érdekes, hogy
mégiscsak szeretjük ezeket a
kérész életû, futószalagon gyár-
tott székeket. Ahogy szerethe-
tôek a kisiklott hétköznapjaink,
a botladozásaink és a hibáink is. 
– Akkor a kor emberei tulajdon-
képpen olyanok, mint a mû-
anyag kerti székek?

– Inkább úgy fogalmaznék,
hogy a világhoz és önmagunk-
hoz való bizonytalan hozzáállá-
sunk, a viselkedésünk és maga-
tartásunk az, ami párhuzamba
vonható egy mûanyag kerti
szék ideológiájával. Az ember
létrehozott egy tárgyat, ami a
világ minden táján fellelhetô,
hasznos, de hamar össze is tö-
rik alattunk. Ez a folyamat pe-
dig párhuzamba állítható a
helyzettel, amibe manapság
sodródott a világ: kerti szék ál-
lapotba. Ha dióhéjban szeret-
nénk fogalmazni, ezt a témát
fejtegetem ezekben az új no-
vellákban. 
– Hogyan születik egy ilyen no-
vella?
– A történeteim egy részének
van valós alapja. A régi tanyánk-
tól nem messze van egy aprócs-
ka tó, egyik reggel kilenckor ki-
ültem a partjára és ott ültem dé-
lig, jegyzeteltem, hogy mi törté-
nik. Semmi se történt igazából,
de én ezt a semmit megpróbál-
tam leírni. Jobbról egy szitakötô
jött, balról egy fecske. Iszonyú
szép dolgokat láthat az ember,
ha három órán keresztül néz
egy ilyen kis mikrovilágot. Ebbôl
az élménybôl lett például a Ka-
csa címû novella. 
– Érdekes helyzet-
ben van az, akiben
lakik dal, mozgó-
kép és szöveg is.
El tudná képzelni
azt, hogy ezekbôl
a novellákból
b á r m e l y i k e t
megfilmesítse,
vagy dalt írjon
belôle? 
– A Miért nin-
csen az ember-
nek hátul sze-
me címû fejezet ér-
dekes lenne kisfilmként. A tör-
ténetben ugyanis egy busznyi
ember elmélkedik a címben
szereplô kérdésrôl, miközben
Szentendrérôl Pilisszentlászlóra

utaznak. Az egész olyan ab-
szurd, olyan filmes helyzet, ami-
bôl lehetne akár egy jó forgató-
könyvet is írni. De nagyon nem
gondolkodom ma már filmben.
A filmkészítés a maga pályázta-
tásával és hercehurcájával nem
az én tempómban halad. Sok-
kal hamarabb átmennek rajtam
az ötleteim, újak jönnek és ve-
tek el korábbiakat, mintsem,
hogy kibírjak több évet egy for-
gatókönyvvel, támogatásra vár-
va, egy helyben.
– Akkor ebben a tempóban, gon-
dolom, már meg is van egy kö-
vetkezô könyv ötlete.. 
– Persze! Vidéken töltöttem a
fél gyerekkoromat. Az ott tör-
tént és megélt dolgok pedig
máig hatalmas emlékanyagként
léteznek bennem, és úgy ér-
zem, hogy ideje lenne nekiáll-
nom, kiírni magamból. Ráadá-

sul hál'istennek
még élnek idô-
sebb rokonaim a
faluban, akik tud-
nak mesélni a kis-
kertes, háztájis,
fejkendôs nénis
hetvenes évekbeli
vidéki Magyaror-
szágáról. 

Kurcz Orsi

Kollár-Klemencz László:

A MÛANYAG KERTI SZÉKEK

ÉLETE

Magvetô Kiadó, 160 oldal, 2999 Ft

könyvrôl
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„Mûanyag kerti szék állapotba sodródott
a világ” – Kollár-Klemencz László



Elsô „ránézésre” háborús sci-fi, de ne-
vezték már regénykatalógusnak is. Ne-
héz meghatározni, hogy hova húz a
Möbion. De mindez elhanyagolható, hi-
szen a mûvet olvasva olyan gondola-
tokkal találkozik az ember, melyeknek
a létezésérôl korábban nem tudott.

– A Tankom megjelenése óta egy év telt el.
Most ôsszel megjelenik a Möbion „javítgatott
változata” – ahogy te fogalmaztál. Miért?
– Az elsô kiadás képzômûvészeti album
volt, ott a regényem a festmények és szob-
rok terében kanyargott, szóval képzômûvé-
szeti alkotásokkal együtt dolgozott. Ez szép
és izgalmas helyzet, köszönet érte a Villa
Negra egyesületnek, de az olvasók jó része
nem tudott a Möbion létezésérôl. Másrészt
volt mit javítani a korábbi változaton.
– Milyen volt újra elôvenni? Sok írótól hal-
lom, hogy addig foglalkoztatja egy mû,
ameddig be nem fejezi, utána hagyja kirepül-
ni. Amikor én visszatérek egy szövegre, bele-
futok azokba az emlékekbe, melyek a szö-
veggel történô elsô foglalkozás körül kerin-
genek. Lehet úgy visszanyúlni egy korábbi
munkához, hogy azon ne érzôdjön az idô?
– Nem. És ez így normális. Viszont javítgat-
ni nehéz. Elengedni jó érzés, de ahogy ér-
keznek a visszajelzések, és most az olvasók
visszajelzéseire gondolok, akkor kiderülnek
a szakmai tökéletlenségek. A romantikus
hajlamaim és a lustaságom azt mondják,
hogy csak az alkotás mámora és a mû egy
darabban való megszületése számít, tehát
nem akarok javítgatni. A szakmaiság és a
felhasználóbarát történetek igénye viszont
azt mondják, hogy javíts. Ha tudsz. Súlyos
teher a befejezett mese. Hozzányúlni nehéz
és kockázatos. Jobb, ha elsôre simán mûkö-
dik, viszont csiszolgatni, polírozgatni mindig
lehet, és alapmûködéseket is át lehet építe-
ni, de akkor az már másik munka.
– Sci-fi a Möbion? 
– Ez nem túl fontos. Mindenesetre a mûfaji
kategóriákat azért találtuk ki, hogy beszél-
getni tudjunk az irodalomról, és ez is egy
beszélgetés, úgyhogy mondok valamit:
igen, lehet sci-fi, ahogy sci-fi Az ember tra-
gédiája, Dante Isteni színjátéka, Milton Elve-
szett Paradicsoma. Na jó, ezekhez képest itt
több a technológiai halandzsa és az irónia.
Mindenesetre a transzcendens igény kimoz-
dítja a sci-fi kategóriából.
– Rengeteg módon értelmezhetô. Gondolom,
ez szándékos.

– Minél kevesebb a szándék, és minél több
a tudattalanná vált, interiorizálódott közéle-
ti, kapcsolati érzékenység, szaktudás, szóval
minél több a spontaneitás, annál jobb. A
szándékosság didaxisba fordul, ítélkezik, ta-
nít, befolyásolni akar. Az ilyen iromány nem
önelvû, nem a saját jogán létezik, esetleg al-
kalmazott mûvészet lehet.
– A fôhôs egy möbiotron nevû szer segítsé-
gével képes befolyásolni az álmokat, és az
álmokban véghezvitt dolgokkal irányítani a
valóságot. Létezik ez a szer?
– Már Platón létrehozta, illetve már sokkal
régebben, a tudat ébredésével jött létre.
Az álmok, ábrándok, vágyak, tervek mind
a tapasztalati világ multi-
plikálódásai. A fogalmi
gondolkodás, az absztrak-
ció olyan drogok, ame-
lyekkel ezeknek a drogok-
nak a pusztító mellékha-
tásait kezelgetjük.
– Fogtad és rokonszenves-
sé tetted a sátánt. Nem ta-
szítanak a hátborzongató
tettei, sôt, szinte termé-
szetessé válnak. Tehát
nem muszáj minden áron
letenni a voksunkat a Po-
kol-Mennyország között?
– A Pokol jelkép. A men-
tális becsípôdéseink jelképe. Az eszünkkel
mindannyian a Mennyeket választjuk, köz-
ben naponta kis poklokat gyártunk ma-
gunknak meg a többieknek. De tegyük le a

voksunkat a Mennyország mellett, mint jel-
kép mellett, úgy, hogy még ráadásul azt is
tudjuk, hogy nem fog az ölünkbe hullani.
Ugyanakkor megcsinálhatjuk naponta, újra
meg újra, és percrôl percre és pillanatról pil-
lanatra, csak baromira kell figyelni. Ez körül-
belül a zen, illetve ezoterikus giccs. Viszont
nem tudok jobbat. Még ezt is csak elmélet-
ben tudom ilyen jól. Ha már tök jól megy a
gyakorlatban is, akkor majd biztosan nem
akarok irkálni – addig viszont hadd játsszak
a túl- és evilággal. Hátha másoknak is jó.
– Nehéz komolyan venni egy üvegsarkú mû-
velúr csizmában, vörös tangában és palást-
ban tipegô – korábban említett – nagyurat, a
fô-fô gonoszt. Mi volt a szándékod ezzel a
szélsôséges karakterrel?
– A szerzônek ne legyenek szándékai. Ez
nem valami nagy hókuszpókusz, hanem si-
mán szakértelem, én is most tanulgatom.
Más szavakkal: a szerzô ne akarjon semmit,
hanem hagyja, hogy a munkája megmoz-
duljon, tanuljon meg örülni ennek, tanuljon
meg a munkájával együttmûködni. Ilyesmit
minden ember csinál, amikor fôz, kártyázik,
fütyül a zuhany alatt, vagy kimegy a gyerek-
kel a játszótérre. Együtt mozgunk a feladat-
tal, és reagálunk rá, ha akar valamit. Más-
részt nem szerencsés ilyesmit kérdezni a
szerzôtôl. A szerzô ne értelmezze az iromá-
nyát, színmûvét, szobrát, festményét, film-
jét, épületét, zenéjét – esetleg viccbôl.
Komponálja a mûvét olyanra, hogy élményt
adjon. A kulcsot az értéshez, értésekhez
nem adhatjuk át a mûvön kívül. Rosszul néz
ki, ha a szerzô magyarázkodik. Az a mûvé-
szet, ami értelmezés nélkül is megél, de

mellesleg még az értelmezést
is elviseli; a többféle – esetleg
egymással ellenkezô – értel-
mezések pedig erôsítik. És ha
valaki mindenképpen értelme-
zést akar, akkor szórakozzon
vele maga. Ezt nem ironikusan
értettem; az értelmezés való-
ban lehet szórakozás, szabad-
ság, játék, kaland.

Vermes Nikolett
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„Az értelmezés valóban lehet szórakozás,
szabadság, játék, kaland” – Horváth Viktor






