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A tenyerébôl csipegetünk

Tandori 80
Úgy alakult, hogy már gyerekként sokat
hallottam a nevét, tudniillik egykor édesapám évfolyamtársa volt a Petôfi Gimnáziumban (Tandori osztályfônöke Nemes
Nagy Ágnes – micsoda évfolyam!), s késôbb magam is petôfis lévén sokszor dicsekedtem e ténnyel, amivel különösen
magyartanárokra lehetett jó benyomást
tenni – még ha ebben vajmi kevés egyéni
érdem volt is.
Aztán mélyebben az egyetemen sikerült
elmerülni a Tandori-univerzumban; ki más,
mint Tarján Tamás által. A sakkversek kódját, melyekben néhány lépés rejti élet és halál krisztusi misztériumát, a Tarján-elôadásokon fejthettük meg. Ha Tamás még velünk lenne, nem vitás, hogy ô, a Tandori-életmû legnagyobb ismerôje (és a Könyvhét
másik nagy T-je) írná a születésnapi köszöntôt. Az életmû egyébként Tarján öt évvel ezelôtti becslése szerint – Tandori 75.
születésnapi estjén a PIM-ben – úgy huszonhat méter, könyvespolchossz mértékegységben mérve. Maga az ünnepelt nem
jelent meg ezen az esten személyesen, de
hát tudjuk, hogy Tandori a hosszú évek óta
tartó jelen-nem létével is erôsebben van jelen, mint sok más látszani oly
igen igyekvô embertársa.
Tandori maga a jelen-ség,
nem szükséges ehhez a fizikai való. Kívül- és távolmaradása híressé lett, sok oka van
ennek, a kora csak járulékos
elemként adódott hozzá –
meghatóan szépen írt errôl
2012-ben Kornis Mihálynak,
aki Tandori-estjére invitálta a
mestert, és levelezésük megjelent a litera.hu-n:
„Magam teljesen felhagytam
minden ottléttel
(csak ahol a khm, khm szervezetiség megkövetelte, jaj)
ám annak az érzetnek éltem
(bár boldog így is csak szorongások közepette voltam, és erôsen robbanásos életemet csak azért nem foglalhatom össze
»okos« szavakban, mert még semmin
sem vagyok igazán túl, attól tartok), tehát
annak az érzetnek, kb. 1999–2001 óta, no
szereplés etc.”
Szólt még e levélben – élet és halál mellett – kártyabajnokságok számáról, verebe-
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irôl és Paddington mackóról, Virginia
Woolfról, egyszóval néhány kedves életenát-társáról, akik a már említett Tandori-univerzum benépesítôi. A szereplôk persze ennél sokkal többen vannak: Szpéróval, lovakkal, madarakkal, medvékkel, presszókkal, borozókkal, sakk-lépésekkel, rajzokkal,
Sylvia Plath-szal, Salingerrel, Chandlerrel,
krimikkel telik ki az a huszonhat (azóta huszonhat és fél) méter, amelynek kezdôpontja a Töredék Hamletnek és jelenleg a
Tandori Light / Elérintés címû kötetig tart.
Elképesztô, mennyi mûfaj fér ebbe bele
(megint csak Tarján szavaival: Tandori a
magyar irodalom extrémsportolója): vers,
regény, aforizma, mese, krimi, rajz, totószelvény és sakktábla – „Mások hogyan írták / össze azt a sok micsodát, Kosztolányi
/ a hírlapi cikkeket, jesszus, mennyit”, hogy
saját sorait vonatkoztassuk rá.
De ha már a cikkek: többek közt a Könyvhét „Tandori-oldalán” csillogtatta-szikráztatta meg rendszeresen a könyvekrôl szólás
csak ôreá jellemzô retorikáját: recenzióként
épp olyan játékos-filozofikus költészeti remekléseket produkálva, mintha verset írna.
Megunhatatlan újra és újra olvasni ezeket a
kritikákat, mert ott
lapul bennük a
tandoris életbölcselet – amiképp a
lap egy 2013-as
számában írta a
Typotex
Kiadó
Hét fôbûn-sorozatáról: „Tehát az
élettel ilyen pajtáskodó, cikizôs
viszonyban lenni
nem bûn, hanem
adok-kapok,
oda-vissza. Ellenben szegényszerény szellemem nem állhatja meg maró gúny nélkül: ez az odavissza kiszúrósdi-játék volt az, amit szép életnek, jó életnek, jó firgés-forgásnak, hempergôzésnek stb. neveztünk. A bûnök helyett
mondjuk azt: szép kis életünk volt, van.
Hagyjuk a bûnöket, ott van helyettük, amit
így nevezhetünk: a »Jó«.”
Ez a pajtáskodó-cikizôs viszony (amelynek
mélyén, a felszín alatt persze döbbenetes
életismeret tôkesúlya biztosítja a vers

hattyúsima siklását) és a nagybetûs Jó a
Tandori-költészet védjegye. „Ezeket a dolgaimat vicceknek, »gondolatoknak« veszik
többnyire – írja Egy álpetôfi Hamletnek címû önfricskázó dalocskájában legfrissebb
kötetében, a Tandori Lightban –. Ezek pedig: az egzisztencialitás. Az egzisztencialitás a tematizálatlan. Csak engedményt teszek.” Egy valaminek persze sosem tesz engedményt: a tökéletesre csiszolt nyelvnek
(„Szerettem volna, ha úgy van. / Nem volt
úgy. / Kértem: legyen úgy. / Úgy lett.” – A
puszta létige szomorúsága.)
Ahogyan Mohai V. Lajos jellemzi a magyar költészet TD nevû bolygóját: „Tandori
költôi lénye példa nélküli jelenség volt és
maradt: az arisztokratikus beállítottságú, a
pátosznak könnyen engedô hazai lírafelfogáson, költôi magatartásmódokon szinte
föllépése pillanatában befoltozhatatlan lyukat ütött. Igaz ez rajzaira is. Még az elnézôbb tekintetek is óvatos derûlátással mérlegelték a kádári konszolidáció elsô évtizedében, a hatvanas években induló, különös
költô belsô univerzumát: kellett Vas István
roppant tekintélye ahhoz, hogy TD kibontakozása elé a hivatalos kultúrpolitika ne állítson leküzdhetetlen akadályt.”
S lám, végül ô maga nem kért a kultúrés semmilyen politikák játékmezôjébôl,
fölénôtt minden hatalomnak. Maradtak
hát madarai, akikbôl egyetlen verebecske
sem eshetett le a tudta nélkül, s akik immár a Tabán zöld gyepe alatt pihennek.
És „mint ha lélekvándorlásban hihetnék”,
talán mi, olvasói lettünk e madárkák örökösei, akik lelkesen csipegetjük fel a kiszórt magot, vagy egyenesen a markából
csemegézünk, hiszen a tenyeréhez szelídített bennünket. Isten éltesse a nyolcvanéves Tandori Dezsôt!
Laik Eszter
Fotó: Frank Tichy
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Magyar milliárdosok a lavina foglyai
Interjú a regényíró Kepes Andrással
Istenek és emberek címen jelent meg Kepes
András új regénye, amely félig-meddig a Tövispuszta folytatása. Három házaspárt zár
össze a szerzô egy svájci luxusvillában. Ilyen
szituációban mindenkirôl lehullanak a hétköznapokban viselt álarcok.
– Az nem meglepô, hogy a családjának ajánlja a
regényt, de az már igen, hogy „értük” is. Mit takar
ez a szófordulat?
– Féltést, aggodalmat. Azért írok, mert abban bízom, akik elolvassák, hátha elgondolkodnak rajta,
s ezzel legalább egy leheletnyivel jobb irányba terelhetem a világot. Ez alighanem hiú ábránd és
megalapozatlan optimizmus, de akinek nagy családja van, érthetô módon aggódik a jövôjükért.
Ha az ember körülnéz a világban, azt a trendet
látja, hogy a józan észt és az emberséget a politikától a hétköznapokig mindenhol háttérbe szorítja a hatalomvágy és a bírvágy. Az ilyen értékválságot a történelem során mindig véres kataklizmák követték. Legfeljebb azt remélhetjük,
hogy a világot manapság átszövô gazdasági, kommunikációs, energetikai, tudományos hálózatok stabilak, és az emberek is felismerik, hogy a
történelem során egyedül a demokratikus berendezkedés volt képes az
öngyógyításra. A többi rendszer kénytelen volt megvárni, míg megdöntik, de abba a társadalom is belerokkant.
– Lennének fikciós könyvei, ha a korábbi intenzitással folytatódott volna
a televíziós munkája?
– Az egyetemen azért tanultam magyart és esztétikát, mert eredetileg
is írónak készültem. Végzés után azonban hívtak a rádióhoz, mert már
az egyetem alatt is dolgoztam az intézménynek, majd néhány év után
átcsábítottak a televízióhoz. Szerettem a rádiót és eleinte a televíziót is,
26 évesen már két gyerekem volt, a regényírás akkoriban nem fért bele az életembe. Végül nyugdíjas koromra váltam kezdô prózaíróvá.
Egyetemista koromban az írói életmód külsôségei érdekeltek, apám kopott zakójában jártam, szakállt növesztettem, pipáztam, de szorongtam
a megmérettetéstôl, és szerencsére volt annyi minôségérzékem, hogy
kidobtam az írásaimat. El kellett jutnom odáig, hogy
senkinek ne akarjak megfelelni, elhiggyem, hogy
ahogy én látom a világot, az mást is érdekelhet. A Tövispusztában a történelem és az egyén viszonya, a feldolgozatlan traumáink pusztító hatása, a Világképben a kultúrák találkozásának következményei, az Istenek és emberekben a hatalomvágy és a kapzsiság,
a hagyományos értékrend elvetésének személyiségtorzító következményei izgattak. Az a mindenkit foglalkoztató kérdés érdekelt, hogy miként erodálják
ezek a jelenségek az emberi kapcsolatot, a barátságot, a szerelmet, a szexualitást. Ehhez kerestem a
megfelelô formát és nyelvet.
– Miért írta át a siker ellenére a Tövispusztát?
– Azt hiszem megtanultam dokumentumfilmet és
nem fikciós könyveket írni, de prózaíró gyakorlatom nem volt. Kicsit hályogkovácsként vágtam bele az elsô regénybe, ráadásul szorított a határidô, sietve kellett leadnom a kéziratot. Ugyan az év egyik legnagyobb

hazai könyvsikere lett, és megjelentette egy
londoni kiadó is, de a lelkem mélyén tudtam, és
ebben megerôsítettek a korrekt kritikák is, hogy
lett volna még mit csiszolni rajta. Így azután,
amikor tavaly a Libri felajánlotta, hogy újra kiadná a regényt, átdolgoztam a szerkezetét, pontosítottam a narrátor figuráját, stilisztikailag átfésültem a szöveget, egyes karaktereket jobban
kibontottam, és úgy érzem, minden a helyére
került. Mindenesetre nem olvasom el újra, nehogy ismét átírási ingerem támadjon...
– Elôre elhatározta, hogy lesz folytatása a Tövispusztának?
– Valójában ez nem folytatás. Egy-két karakter
kapcsolódik az elôzô regényhez, de ez önálló
mû. A Tövispusztában ábrázolt konfliktusok
persze elôrevetítették a maiakat; tovább botladozunk feldolgozatlan múltunk taposóaknái
között, elfecséreltük hagyományos értékeinket,
és félô, elszalasztottuk a vissza nem térô lehetôséget, hogy csatlakozzunk a versenyképes országokhoz.
– Miért a svájci Alpokba helyezte a cselekményt?
– Alaphangulatként Vörösmarty egyik sora kavargott bennem: „Most
tél van és csend és hó és halál”. Az évszázadon és generációkon átívelô elôzô regény után egy kamararegényt akartam írni. Három házaspár
a hó és a lavina következtében egy svájci luxusvillában reked. A férfi karakterek közül kettô politika közeli üzletember, egyikük a rendszerváltás környéki szocialista privatizáció idején, a másik ez elmúlt évtizedben
gazdagodott meg, a harmadik pedig egy volt történelemtanár. Klasszikus csapda dramaturgia, de szándékom szerint ez a kelepce korunké is.
Mi állítottuk magunknak, mert nem értjük a természetet, nem értjük
egymást, fals értékeket kergetünk, hatalmat, vagyont, dicsôséget, és
közben minden szétrohad körülöttünk: fiatalkori álmok, baráti, családi
és párkapcsolatok, anyagiassá válik a mûvészet, a szexualitás. A profetikus alkatú egykori történelemtanár, aki a villában amolyan mindenes,
fôz, takarít, felszolgál, talán tudná a helyes válaszokat, de egy agyvérzés és afázia következtében képtelen szabatosan kifejezni magát. A jól
beszélô, milliárdos kommunikációs guru és a magabiztos
atomfizikus sem sokkal sikeresebb. Ahogy tapasztalom, a
nôk látják a legvilágosabban a helyzetet, náluk még mûködik az empátia, amit a hatalmi helyzet eltompít.
– Nem zárja le végérvényesen a történetet. Lehet, hogy még
visszatér ehhez a három házaspárhoz?
– Meglátjuk, mit mûvel a hôseimmel a jövô, és mit mûvelnek az ilyen karakterek velünk. Most ugyan egy másik
történeten spekulálok. De a világ eddig is mindig beleszólt a terveimbe.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Kepes András: ISTENEK ÉS EMBEREK
Libri Kiadó, 3499 Ft
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Iskolai történet, kicsit boszorkányosan
Interjú Szécsi Noémivel
Mindenszentekkor indul és
karácsonykor ér véget a sziporkázó humorú ifjúsági regény, amelyet együtt olvashat szülô és gyerek, remekül
fognak szórakozni! A Mandragóra utca 7. címû könyvet
hat év után a Magvetô Kiadó jelenteti meg újra.
– Egy csonka családon és egy
kiskamasz osztályközösségen
keresztül társadalmi keresztmetszetet kapunk, a hétköznapok valósága mellett jelen van
egy mágikus vonal. Hogyan született a történet, és a figurák?
– Az írókat rendszerint a gyerekeik inspirálják meseírásra,
ezzel én sem vagyok másképp. Ráadásul nagyon szívesen próbálok ki új mûfajokat,
akkoriban, 2012-ben éppen a
gyerekeknek szóló regény volt
nálam soron. Az akkor kilenc
éves lányom által mesélt iskolai történeteket alakítottam át
a saját céljaimra, kicsit persze
azt is beleírtam, hogy én miért
nem szerettem iskolába járni… Ahogy hallom, az oktatásban még most sem kerül
arra nagy hangsúly, hogy egy
gyerek legalább egyvalamiben
jónak vagy kompetensnek
érezze magát, inkább hogy
minél nagyobb tananyagot
befogadjon és visszamondjon.
Pedig ha jobban belegondolok, egyáltalán nem azon
alapszik a mai hivatásom,
amit bemagoltam, hanem
azokon a szívesen gyakorolt
melléktevékenységeken, amiket jobb híján az iskola mellett
kifejlesztettem magamban…
– A Mandragóra utca 7. elsô látásra egy szokványos pesti gangos lakóépület, de kiderül, furcsa egy ház. Százéves néni, hiperaktív hörcsög, gyanús kutya,
titkos alagút… A környék rejtélyes történetei után két lány, Ida
és Tamara nyomoz. A cím, úgy
tudom, a Harry Potterbôl ered…

– Sosem felejtem el, hogy
amikor a lányom elsôs volt és
még csak elkezdett olvasni,
de annyira izgatta a Harry
Potter, hogy a barátnôjével a
délutáni játékidôben bogarászták az elsô vaskos kötetet
az iskolai könyvtárban… Velem együtt sok szülô köszönheti ennek a regénysorozatnak azt, hogy a gyermeke
megszerette az olvasást. A
Mandragóra itt a boszorkányok világának megidézését
szolgálja, de persze közvetve
utal a Harry Potterre is.
– Boszorkányok, vámpír, lidérc –
más regényeidben is elôfordulnak. Miért kerültek bele a mitikus lények a meseregénybe?
– Szeretek természetfeletti
dolgokat a regényeim központjába állítani, ez igaz, de
lehetôleg nem öncélúan.
Megvan a jelentôsége a Finnugor vámpírban a vámpír narrátornak, a Nyughatatlanokban a visszajáró kísérteteknek,
vagy itt a boszorkányközösségnek. Fontos dolog hinni a
varázslatban, legalább, amíg
gyerekek vagyunk, de néha

késôbb is segít, ha abba kapaszkodunk, hogy nem csak a
materiális világra támaszkodhatunk, és vannak csodák.
– Remekül illenek a történethez P. Szathmáry István rajzai.
Hogyan találtatok egymásra?
– Futólag ismertük egymást
már elôtte is, de István egy másik meséhez készült rajzait látva gondolkodtam el, hogy
megpróbálkozhatnék egy meseregénnyel.
Ô azóta sokat illusztrált,
többek közt
Lackfi János
és Csukás
István köteteit is, de
2015-ben is
készítettünk
egy közös
képeskönyvet, amelynek egy tetû volt a
fôhôse és
azoknak az óvodásoknak és
kisiskolásoknak szólt, akiket
ezekben a kisközösségekben
fenyeget a tetûfertôzés.

– A kalandok végén megérkezik apa, és mintha nem is
fejezôdne be a könyv… Lehetséges, hogy folytatása
következik?
– Még akkor, a regény megjelenése után elkezdtem írni
a folytatást, amit végül félbehagytam, és azóta sem folytattam. Talán már nem is
tudnám felvenni a fonalat,
mert a lányom egy teljesen
más életkorban van, nem tudom „tanulmányozni” ilyen
szempontból.
– Nemrég jelent meg egy antológia a Cser Kiadónál, a címe
És boldogan éltek? Mesehôsnôk utóélete. A kötetben
kortárs szerzôk felnôttmeséit
olvashatjuk, ismert mesehôsnôk (Hófehérke, Csipkerózsika,
Hamupipôke és mások) történeteit folytatják. Mit szóltál a
felkéréshez?
– Rendszerint nem írok szívesen novellát, de a meseátírás
annyira klasszikus írói feladat, hogy nem tudtam
visszautasítani. Ki ne képzelte
volna el a folytatást kedvenc
meséi elolvasása vagy meghallgatása után? De nekem
most valahogy egybôl a Disney-hercegnôk
jutottak
eszembe, hiszen
újabban egyre
többször gondolkodunk el azon,
milyen nôi mintát
is prezentáltak
ôk. Ezen belül
Mulant választottam, mert ô olyan
hercegnô, aki férfiruhát ölt, és harcolni indul…
Szepesi Dóra

könyvrôl
Szécsi Noémi:
MANDRAGÓRA UTCA 7.
Magvetô Kiadó, 288 oldal, 2999 Ft
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|halottak nincsenek|

Borítékból elôbújó Mándy-sorok
Mándy Iván válogatott levelezése
Eltölti valamiféle megilletôdöttséggel az embert,
ha levelezéskötetet böngészhet a 2010-es évek
végén, hiszen lassacskán csak sebtében váltott
e-mailek maradnak az írók után.
Mándy Iván válogatott levelezését Darvasi Ferenc, az életmû avatott kutatója bocsátja közre,
gazdag jegyzetanyaggal ellátva, utószóval kiegészítve. A két éve, mintegy elôfutáraként megjelent interjúkötetben megszólalók most nem egyszer a küldemények címzettjeként vagy feladóiként bukkannak fel a „Szeretve tisztelt fôcsatár”
címû válogatásban (a kitûnô sor Esterházytól származik). A Mándy századik születésnapjára megjelent levélgyûjtemény mind az
olvasónak, mind az író szellemének méltó ajándék, és jó érzékkel
nagyít rá az életmû azon fontos apróságaira is, amelyek fölött eddig elsiklott a kutatás.
Márpedig a kronologikus sorrendet követô válogatás kezdetei
darabjai színtiszta irodalomtörténet: a Csorba Gyôzô, Déry Tibor,
Mészöly Miklós, Rába György, Sarkadi Imre neve fémjelezte levélváltások közül különösen becses a Rába György-levelezés –
hívja fel a figyelmet Darvasi Ferenc az utószóban –, hiszen ritkán
maradt meg együtt levél és válaszlevél. Ennek a korai – 1946 és
a hatvanas évek vége közé esô – idôszaknak a termésébe tartoznak Tóth Judit (az író szerelme 1960 és 1964 között) Mándynak
írott lapjai, levelei is, amelyekbôl huncutság, szeretet, finom derû, nyelvi játékosság árad, vagyis mindazon jellemzôk, amelyek
Mándynak is lételemeiként szolgáltak.
A kortárs „nagyokkal” váltott sorok Mándy ízléséhez, esztétikájához adnak kulcsot – aki egyébként nem gyakran nyilatkozott meg
mûvek értékelését illetôen –, ilyen például a Mészöly Miklósnak
címzett 1966-os levél, melyben Mándy Az atléta halálát véleményezi, nem elhallgatva azt sem (a rá jellemzô végtelenül udvarias eleganciával), mely vonása idegen tôle a regénynek.
Nem egyszer a Mándy-szövegek mélyebb megértéséhez segít hozzá levél és jegyzet együttese, így
például a mûveket tápláló emberi-írói attitûdre, világlátásra derül fény a Thinsz Gézához címzett ’71es levélbôl („Tudod, én ezt a fajta modernséget
szeretem, amiben egyéniséget érzek, belsô tartást,
élménykört”), vagy a dr. Simon Juditnak (Mándy felesége, majd özvegye) címzett ’72-es sorok, amikor
a „futball-szövegkönyvrôl” nyilatkozik („Csak itt
Csempe-Pempét Minariknak hívják, és mosodája
van. (…) Lesz benne néhány szenvedô nôalak. Érdekes, nálam a nôk elég sokat szenvednek.”) S ez
utóbbi mondatához a maga jellegzetes fanyar humorával zárójelben hozzáteszi: „Csak papíron”.
A Mándy-attitûd legszebben mégis egyik olvasójának írott válaszában csillan meg: a tollat ragadó tanárnô azért kereste meg félszegen udvarias soraival
az írót, hogy megkérdezze, valós alapja van-e Hang a
telefonban címû hangjátékának, és hogy megossza vele egy igen
hasonló, megdöbbentô élményét húga elvesztése kapcsán. Mándy válaszából érezhetô, mennyire rezonál benne a hölgy története, és feledhetetlen mondatokban írja meg olvasójának, hogy ô
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is sokszor beszélget halott apjával. A levélhez tartozó jegyzet is megerôsíti: Mándynál alapgondolat, hogy „halottak nincsenek”, s e credója újra és
újra felbukkan mûveiben.
Olykor frenetikus novellák kerekednek ki a levelekbôl – kihagyhatatlan olvasmányélmény a Simon
Juditnak ’72-ben elbeszélt kávéházi és közlekedôs
élmény, melynek során az írót alaposan megtépázza a sors, elesik a buszon, összepiszkolja magát, és
kedves kávéházában szalvétába csomagolt ruhakefét szolgálnak fel neki.
Megannyi szakmai felkérés is olvasható a Mándy postaládájába
érkezô küldemények között, hol hivatalosabb-szikárabb (például
külföldi folyóiratoktól), hol egészen baráti stílusban (például Levendel Júliától), de olyanra is akad példa – az író számára nyilván
üdítô kivételként –, amikor nem tôle kérnek, hanem, mondjuk,
Kellér Dezsô „kutatásait” osztja meg vele, és príma alapanyagokat, ötleteket kínál fel novellákhoz.
Becses darabok a kortársak méltatásai, gratulációi („»Kis« prózád – nagy költemény” – sommázza más részleteiben is frappáns
elismerését Somlyó György), vagy épp olvasója-hallgatója mond
köszönetet, amiért Mándy egyik mûvében (Szívre vett tizenegyes) a levélíró édesapjáról emlékezik meg.
Szintén irodalomtörténeti kincsek a baráti képeslapváltások
például Nemes Nagy Ágnessel, Ottlikkal (“Szeretettel gondolunk
a Tengernagyra (…). Újholdnak én már eléggé fogyó hold vagyok” – firkantja Ottlik a szikrázóan elmés utalásokkal teli lapjára, Nemes Nagy sorai fölé).
De még az egészen hivatalos levélváltásokban is megcsillan
Mándy emberi-írói minôsége, így például a fôpolgármesterként
ténykedô Demszky Gábor 1991-es véleménykérô körlevelére küldött válasza, melyben az író kitér a gyalogosok kiszorulására a
városból, illetve a lakóépületek elborzasztó
higiéniai állapotára. Egy évre rá egyébként
Mándyt a fôváros díszpolgárává avatják –
ennek kapcsán is számos gratuláló levél érkezik hozzá.
Felsorolhatatlan itt a rengeteg témakör és
levélíró, amelyek-akik felvonulnak e kötetben, de az utószóban Darvasi Ferenc merev
kategorizálást kerülô összegzése tökéletes
támpontként szolgál a levelek csoportosításához. A levélanyag mellett fotók, dedikációk, gépiratok teszik átélhetôbbé azt az
írói életmûvet, melynek kezdete már történelem, vége pedig szinte csak tegnap szakadt, vagy talán sohasem.
Laik Eszter

könyvrôl
„Szeretve tisztelt fôcsatár”
MÁNDY IVÁN VÁLOGATOTT LEVELEZÉSE
Magvetô Kiadó, 488 oldal, 3999 Ft

|klasszikus|

Városalbum a fôvárosról
Száraz Miklós György apja szövegeit
frissítette fel Budapest albumában
Írói szempontból rendkívül termékeny
évet tudhat maga mögött Száraz Miklós
György. Négy könyve is napvilágot látott
az idén; tavasszal az Osztozkodók címû
regénye, kora ôsszel a Székelyek címû
esszégyûjteménye a népcsoport történelmérôl és hagyományairól, a karácsonyi
könyvvásárra pedig a boltokba kerül egy
Budapest album és egy Terézvárosról
szóló helytörténeti képeskönyv, melynek
a szövegeit a Terézváros címû újságba írt
cikkeibôl válogatta.
– A Budapest könyv egy különleges és megismételhetetlen pillanat az életedben: az album
szövegét eredetileg több mint harminc éve
meghalt, Kossuth-díjas író, drámaíró, esszéista
édesapád írta, mintegy negyven esztendôvel
ezelôtt. Ezt a szöveget vetted elô és korszerûsítetted megfeleltetve a városban történt ezernyi
változásnak.
– Tizenöt évvel ezelôtti Erdély csodái címû albumom újrakiadásának kapcsán vetette fel
Szász Zsolt, a Helikon Kiadó mostani igazgatója, hogy régi álma egy Budapest album megjelentetése, korszerû fotókkal és szöveggel.
Mire én azt mondtam, szívesen elôvenném
apám negyven éve a Corvina Kiadónál megjelent, rengetegszer utánnyomott, számos idegen nyelvre lefordított Budapest albumának a
szövegét, és átírnám ott, ahol kell. Vagyis felfrissíteném. Nemcsak azért, mert sokat változott azóta a város, de bizonyos idôszakok –
így például az 56-os események kapcsán fontos helyszínek – politikai okokból egy az egyben ki is maradtak belôle. A hidak közül kettô
még nem is létezett, nem mûködött a várba
vivô sikló, le volt meszelve a címer a Clark
Ádám téren, nem létezett MÜPA, viszont
megvolt az ún. „Spenótház”. A hetvenes
évekbeli város jellegzetes alakjai közül sokan
eltûntek (csavargók, punkok, verklisek, koldusok, a „füttyös”), de persze vannak helyettük
ma mások. Így aztán nagy kedvvel láttam neki apám erôs, közönségbarát, olvasmányos
szövegét felfrissíteni – akkor még azt hittem,
kevés idôráfordítással is hamar kész leszek vele. De nem így lett. Két héten át napi 10-12
órában írtam; tulajdonképpen apámmal
együtt dolgoztam. Apám a leírásaiban folyamatosan visszatekint a saját gyerekkorára, az
1930-as és 1940-es évek Vízivárosára, egy városra, ami akkor már csupán az emlékeiben

élt. A szövege kószál az idôben, messze kalandozva az elmúlt századokba. Mindent megtartottam, csak azt szedegettem ki, ami ma
már nem igaz, vagy nem létezik, és azzal egészítettem ki, ami viszont mai, és jellegzetes.
Különben is, a város alapvetôen ugyanaz maradt, a Duna, mint természetadta gigászi színtér, ma is meghatározza a két partján megtelepült fôvárost, egyik oldaláról a hegy-völgyes
Budával, másik oldalán a pesti síksággal. Az
utcaszerkezet is ugyanaz, eltûntek viszont a
piacok, átalakultak a csarnokok, punkok helyett hajléktalanok üldögélnek az utcákon.
Egyszerre volt kicsit megrázó, ugyanakkor kedélyes is az a két hét, amikor a harminc éve
halott apámmal intenzíven „együtt dolgoztunk”. Ha a kéziratot vagy a számítógépem
monitorján a szöveget néztem – török Budával, Mátyás korával, a kétezer éves Aquincummal foglalkozva – egyszer csak egyidôs lettem
vele, a különbség elmosódott, kvázi egy idôsíkból néztük a többezer éves város történetét. Amikor viszont kinéztem az ablakon az utcára, hirtelen ismét helyrebillent az idô, nagy
lett a távolság köztünk. Szívszorító és bensôséges élmény volt a „közös” munka.
– Nagyon furcsa élmény volt olvasni, néha
mintha elvesztem volna az idôben, nem is
tudtam hirtelen, hogy te szólalsz meg vagy
az apád.
– Örülök, hogy így látod. Magamat is figyelmeztetnem kellett néha, hogy ez mégsem irodalmi szöveg, nem tehetem meg, hogy teljesen összemosom a két személyt. De valóban
hagyok egy kis teret az olvasó képzeletének és
fantáziájának, hogy szétbogozza a szálakat.
– Nem egy és nem két albumot
összeállítottál már különbözô tájakról, térségekrôl, úgy tudom, hogy
fotózni is szoktál. Nem merült fel
benned, hogy magad fotózd végig
az apád és a saját szövegeidhez illô képeket a városról?
– Nem tartom magam fotósnak,
bár valóban sokáig sokat fényképeztem, és valóban egy sereg albumot és képeskönyvet kitaláltam, és csináltam is meg. Vannak dolgok, amiket meglátok, és azokat nem látom
viszont mások könyveiben. A kiadóval abban
állapodtunk meg, hogy egy fotós egy év alatt
végigfotografálja a várost, és a szövegekhez illô felvételeket készít. Közben egyeztetünk,

hogy mit lát ô és mit látok én fontosnak, mi
az, ami elképzelhetetlen, hogy kimaradjon a
könyvbôl, vagy mi szerepeljen más nézôpontból, mint szokásos. Aztán jön majd a neheze,
a legfontosabb és legérzékenyebb meló, a
könyvtervezôvel való együttmûködés. Képrôl
képre, oldalról oldalra. A tervezôvel való
együttmûködés sajnos elmaradt. Tulajdonképpen én is kíváncsian várom az eredményt.
– Milyen idegennyelvû kiadásai lesznek a
kötetnek?
– Felmerült, hogy ha klassz, jó az album,
akkor lesz, vagy lehetnek idegennyelvû
változatok is.
– Nem vagyok tisztában a mai viszonyokkal.
Sok album van ma a piacon?
– Ilyen jellegû, tudtommal, nincs. Vannak
gasztro jellegû képeskönyvek, vagy olyan képes városvezetôk, kalauzok, amelyekben „valaki”, egy-egy személy Budapestje jelenik
meg. Általában kisebb méretû, guide jellegû
kötetek. A 2008-as válság ugyanis totálisan
bedarálta az albumok piacát a közép-európai
régióban, ami mind ez ideáig
nem támadt fel. A kiadó úgy
véli, hogy mára megérett a
helyzet arra, hogy a klasszikus,
nagyméretû albumok visszatérjenek a könyvpiacra.
Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Száraz György – Száraz Miklós György –
Lettner Kriszta:
BUDAPEST
Helikon Kiadó, 208 oldal, 5999Ft
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Müller Péter
VALLOMÁS A
SZERELEMRÔL

Vallomás
a szerelemrôl
„Szerelmes vagyok.
Hatvankét éve. Ez a
történelmi korokon
áthúzódó személyes
élményem szülte ezt
a könyvet. Nem a tartós
párkapcsolatról, hanem
a szerelemrôl írtam.
Az öröklángról, amelyrôl
tudom, hogy nem lesz
parázs soha. Láng marad
mindig. Azt is tudom már,
hogy öregkorunkban
lobog a legszebben és
legizzóbban. A búcsú
gyönyörûbb, mint a
találkozás. Életem
összegezése ez a mû.”
MÜLLER PÉTER

A szerelem titkait keresi
ez a könyv.
Merész kincskeresés,
melynek minden fejezetét
az író személyes élménye
hitelesíti.

Rivaldafény Kiadó
336 oldal, 3900 Ft

|mesés|

Bartos Erika kapta idén a Janikovszky Éva-díjat
Beszélgetés a szerzôvel
A kortárs magyar gyerekirodalom egyik
legismertebb alkotója 2018. november
19-én vehette át a Janikovszky Éváról elnevezett elismerést a Hatszín Teátrumban. Bartos Erika többek között a munkásságában búvópatakként felbukkanó
épített környezet fontosságáról, a Brúnó Budapesten sorozatról és Janikovszky Évához fûzôdô viszonyáról beszélt.
– Sokáig óvónônek készültél, végül mégis
építészmérnökként végeztél. Gyerekirodalmi
munkásságodban egyesíteni tudtad mindkét
területet, hiszen az épített környezet minden
könyvedben fontos szerephez jut. Miért tartod fontosnak ezt a témát az óvodás korosztály számára is?
– Könyveimben a mindennapi életbôl merített konfliktusokat szövöm mesévé, igyekszem egyfajta kapaszkodót adni a legkisebbeknek. A valós környezet is fogódzó, hiszen a kisgyerek számára örömteli, amikor
ráismer egy-egy helyszínre. Van bennem ismeretterjesztô szándék is, a gyerekek nyitottak az újdonságra, ha az számukra is követhetô és érthetô. Ebben segítenek a rajzok, kép és szöveg egyszerre születik meg a
könyveimben.
– A Hoppla meséi Pécs városát mutatja be, a
hat kötetesre tervezett Brúnó Budapesten sorozat pedig a fôvárost. Hogyan készülnek
ezek az útikönyvként is kiválóan forgatható
mesekönyvek?
– Budapest esetében számtalan könyvtár, levéltár, múzeum anyagait néztem végig, rengeteg könyvet elolvastam, mielôtt hozzáfogtam a Brúnó-sorozathoz. Elôször kitalálom a
történetet, elkészítem a forgatókönyvet,
megtervezem a könyvet laponként, majd
jön egy hosszú folyamat: a rajzolás. A képeket szabadkézzel rajzolom, de a feldolgozást
számítógéppel végzem. Végül megírom a
szöveget, és beillesztem a képek mellé, majd
sokáig alakítom mindkettôt, míg a szöveg és
a rajz elnyeri az egységét.
– Elsô két felnôtteknek szóló könyved szintén
Budapestet mutatja be. Milyen kihívásokat
tartogatott a Budapest titkai és a Budapest
rajzban összeállítása, elkészítése?
– Szeretem a századforduló idôszakát. Boldogan mélyedtem el a korabeli magazinokban, kikérettem a századfordulós építészek
eredeti rajzait a levéltárakból, hogy érezzem
azt a lenyûgözô teljesítményt, tehetséget,
ami sugárzik Lechner, Ybl, Schulek munkái-

ból. Az építész pálya
sokat adott nekem,
egy olyan kettôsséget, amiben teljesnek érzem magam:
a reál és a humán tudományok elegyét.
– Az utóbbi években
számos segítô könyved jelent meg. Hogyan indult el ez a
karitatív munka?
– Kórházak kerestek
fel azzal a céllal,
hogy mesébe szôve tegyem érthetôvé a kis
beteg számára, mi vár rá. Egy súlyos betegségben szenvedô gyerek gyógyulásán sokat
nehezít az a bizonytalanság, amit az ismeretlentôl való félelem okoz. Ennek a leküzdésében tud segíteni egy olyan könyv, ami
lépésrôl lépésre elmondja, milyen vizsgálatokra, beavatkozásokra lesz szükség. Minden ilyen felkérést ingyen vállalok, a teljes
bevételrôl lemondok.
– Idén jelent meg két rövidebb köteted a
Móránál: a Születés és az Elmúlás. Miért
érezted fontosnak, hogy ezt a két örökérvényû témát egy-egy külön gyerekkönyvben
is feldolgozd?
– A Születés címû könyvben azt az eufóriát
jártam körbe, amihez semmi sem fogható.
Boldogan öntöttem rajzba ezt a szép témát,
mert néhány vonallal legtöbbször többet
tudok elmondani, mint szóval. Az Elmúlás-

A Janikovszky Éva-díjat
az íróról elnevezett irodalmi alapítvány hozta
létre azzal a szándékkal,
hogy olyan irodalmi és
mûvészeti alkotások létrehozóit díjazza, akik a
felnôtt és a felnövekvô
nemzedék együttélésének helyzeteit, történéseit életszerûen, hitelesen és humánusan képesek bemutatni.
Az eddigi díjazottak: Alföldi Róbert
(színész, rendezô), Marék Veronika
(író, illusztrátor), Lackfi János (író, költô, mûfordító), Rigó Béla (író, költô),
Varga Márta (a Janikovszky Éva iskola
igazgatója), Nógrádi Gábor (író).

kötetbe a gyereklélek viharait szôttem bele,
az elfogadhatatlannal való megbékélést.
Sok kérdés merülhet fel a gyerekben ilyenkor, de nem a válaszokat kerestem, inkább
a biztonságérzet megteremtése volt a cél.
– Mik a terveid 2019-re?
– Könyvek terén ismét vár rám egy karitatív
kötet a gyermekkori epilepsziáról, illetve
folytatom a Brúnó Budapesten sorozatot. A
negyedik kötet tavasszal, az ötödik ôsszel
jelenik meg. Rajzolok egy társasjátékot is,
amiben Budapest legtöbb érdekessége,
fontos helyszíne és jármûve feltûnik majd.
– Mennyiben hatottak a stílusodra Janikovszky Éva könyvei?
– A mi polcunkon is ott sorakoznak Janikovszky Éva könyvei. Kortalan írásai Réber
László zseniális rajzaival megbonthatatlan
egységet alkotnak. A történetek alapkérdéseket járnak körbe finom humorral: a generációk váltása, a felnôtt-gyerek kontraszt
vagy a nagy lépések: óvoda-, iskolakezdés. Ezekkel a témákkal
én is szívesen foglalkozom. Különösen kedves számomra az Örülj,
hogy fiú! és az Örülj, hogy lány!
könyvpárja. A Te is voltál kicsi,
dédpapa? – Te is voltál kicsi, dédmama? címû könyvekben én is
egyazon kérdéskört vezettem végig férfi, majd nôi olvasatban.
– Mit jelent számodra a róla elnevezett elismerés?
– Janikovszky Éva könyvei örökérvényûek,
több generáció nôtt már fel az írásain, kiállták az idô próbáját. Szerintem ez a legnagyobb elismerés egy szerzônek. Boldog lennék, ha egyszer én is elmondhatnám
ugyanezt.
Dávid Ádám
Fotó: Kosik Richárd – Why Not?! Group
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Szép karácsonyi mesék klasszikus
illusztrációkkal és aktív ismeretterjesztés
A Manó Könyvek több látványos, nagyméretû karácsonyi kiadvánnyal kedveskedik a gyerekeknek. Kate
Westerlund Állatok karácsonya címû meséje Eve
Tharlet klasszikus illusztrációival jelenik meg Nánási
Yvette fordításában. Az
óvodás korosztálynak szánt album az erdei állatok karácsonyi készülôdését meséli el egy
ôzike szemszögébôl. Kicsit nagyobbaknak szól
Alex T. Smith A kisegér,
aki elhozta a karácsonyt címû mesekönyve Schmiedl Gábor fordításában, amelynek angol eredetije is idén jelent meg. A szerzô illusztrálta gyönyörû kötet
Fülöp kisegér karácsonyi kalandjait veszi sorra.
A könyv mind a 24 fejezetéhez kapcsolódik
egy karácsonyi feladat, amivel a gyerekek ráhangolódhatnak az ünnepre, illetve egyszerû
és praktikus ajándékokat készíthetnek a szeretteiknek.
Christian Tielmann Barátom,
Berci sorozatának legújabb
darabja Berci és a fantasztikus karácsony címmel jelenik meg Sabine Kraushaar illusztrációival és NánásiYvette
fordításában. A kisiskolás korosztály fiútagjai ezúttal Berci
karácsonyi készülôdését követhetik nyomon,
akinek a szülôk távollétében a testvérével,
meg a nagyszülôkkel kell elvégeznie a karácsony estét megelôzô
összes feladatot. A Legszebb meséim címû
klasszikus mesegyûjtemény szövegét Peter Holeinone gondozta, Todero Anna fordította, a rajzokat Tony Wolf, Piero
Cattaneo, valamint Severino Baraldi készítette. A
terjedelmes mesekönyvben olyan közismert
történetek kerülnek feldolgozásra, mint A kis
hableány, A hókirálynô, a Borsószem hercegkisasszony, Jancsi és Juliska, Hófehérke, vagy
Gulliver. A 44 mesét felölelô képeskönyvet az
örökzöld történetekhez illô, múlt századi,
klasszikus mesei stílusú illusztrációkkal adja
közre a kiadó. A Napraforgó Kiadó Kará-
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csony éjjelén címû, a legkisebbeknek szóló, Ned Taylor illusztrálta mesekönyve az angolszász karácsonyi
készülôdés klasszikus jeleneteit idézi
fel. Miközben a szülô felolvassa a mesét, a kisgyerek a könyvben található ikonokat nyomogatva – melynek nyomán tizenegy hang és
dallam csendül fel – aktív részese lehet a történetnek. Ian Graham, Martin Taylor és Carles Ballesteros együttmûködésében születetett meg az Építs ûrgépeket címû interaktív
könyv, amely a kisiskolás
korosztálynak nyújt az
ismeretterjesztés mellett
tartalmas szórakozást. Az
ûrhajós palánták megtudhatják belôle, mi az ûrsikló és az ûrállomás,
milyen az élet az ûrben, vagy hogyan mûködnek a marsjárók és az ûrszondák. Emellett kilenc mûködô modell megépítésére is lehetôség van, amit egy lyukacsos munkalapra kell
felcsavarozni. Klasszikus meséket vonultat
fel a Mesék szárnyán
címû kötet, amely a
mesevilág legismertebb
örökzöldjeit gyûjtötte
csokorba a Jancsi és Juliskától, A csizmás kandúron és az Ali babán át Hófehérkéig vagy
Csipkerózsikáig, Pilar Campos kedveskedô,
„cuki” rajzaival. A könyv érdekessége, hogy
ugyanaz a tartalom két borítóval jelenik meg,
egy kékkel a fiúknak és egy lilával a lányoknak. Spanyol szerzôk
közremûködésével készült az 1100 dolog,
amit jó, ha tudsz a
világról címû vaskos
ismeretterjesztô kézikönyv, amely az iskolás korosztály történelem és biológia iránt
érdeklôdô tagjainak
nyújt röviden és tömören megfogalmazott információkat tíz nagy témakörben. A könyvben
jól megférnek egymás mellett a dinoszauroszok, a vízi és szárazföldi állatok, az emberi
test titkai, valamint az egyiptomi és a középko-

ri kultúra, a mítoszok és a közlekedés. Negyvenedik köteténél tart a Tessloff és Babilon Kiadó
megújult Mi micsoda címû ismeretterjesztô sorozta. Ezúttal a rideg és hideg jégbirodalmak világába az Arktiszra és az Antarktiszra invitálja a
kis felfedezôket: a szerzô, Manfred Baur Sarkvidékek címû kötete megismertet a pólusok
földrajzi és éghajlati jellemzôivel, a jég ezer arcával, a fák nélküli vidékek növényzetével és állatvilágával. Áttekinti a sarkvidékek felfedezésének legendás történeteit,
ugyanakkor bepillantást nyújt
a mai tudósok munkájába is. A
kiadó Kerek Világ címû,
kisiskolásoknak szóló sorozatának a célja, hogy
gyerekek ne csak megismerjék, de meg is tapasztalják a bennünket körbevevô világ csodáit. Jeny
Fretland VanVoorst és Pau Morgan Robotok címû kötete nem csupán azt magyarázza el, hogyan épül fel és mire jó egy robot,
hanem abban is segítséget nyújt, hogy mindenki elkészíthesse saját, személyre szabott
robotfiguráját. Andrea
Quigley és Pau Morgan
Méhek címû könyve
áttekinti a méhek különlegesen bonyolult
társadalmát, a bolygó
életében betöltött nélkülözhetetlen szerepüket, emellett beavat a mézkészítés rejtelmeibe
és számos, a méhek életének
megismerését célzó, veszélytelen kísérletet ajánl a kisdiákok
figyelmébe.
(szénási)

Kate Westerlund: Állatok karácsonya, Manó Könyvek, 32 o., 2490 Ft; Alex. T. Smith: A kisegér, aki elhozta a karácsonyt, Manó Könyvek, 173. o., 4490
Ft; Tony Wolf: Legszebb meséim, Manó Könyvek,
232 o., 3990 Ft; Christian Tielmann: Berci és a fantasztikus karácsony, Manó Könyvek, 96 o., 1490
Ft; Ned Taylor: Karácsony éjjelén, Napraforgó Kiadó 3490 Ft; Ian Graham: Építs ûrgépeket, Napraforgó Kiadó, 24 o., 5990 Ft; Mesék szárnyán, Napraforgó Kiadó, 188 o., 3990 Ft; 1100 dolog, amit jó,
ha tudsz a világról, Napraforgó Kiadó, 464 o., 4990
Ft; Manfred Baur: Sarkvidékek, Babilon Kiadó, 48
o., 3200 Ft; Jenny Fretland VanVorrst: Robotok,
Babilon Kiadó, 64 o., 2790 Ft; Andrea Quigley: Méhek, Babilon Kiadó, 64 o., 2790 Ft.
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Varázslatos hôsök és csodálatos asszonyok
A Harry Potter
világának szellemében született
Legendás állatok és megfigyelésük címû
film több, mint
70 évvel Potter
születése elôtt
játszódik, és a
nézôk a varázslatos kalandok
közben a varázsvilág múltját is
megismerhetik. A történetben Göthe Salmander professzor, a bûvös fenevadak és
bestiák szakembere New Yorkba érkezik,
hogy a muglik között bujkáló varázslók és
boszorkányok közösségének segítségével
megkeresse a városban élô szörnyeket. A
film folytatását éppen most mutatták be Legendás állatok – Gindelwald bûntettei címmel, amelyben: Göthe professzort újabb kalandokba sodorja varázslatos állatok iránti
vonzódása. A forgatókönyvet maga a regények szerzôje, J. K. Rowling írta – s ezúttal
már az ifjú Dumbledore is felbukkan a filmben. A filmekhez és a Harry Potter történetekhez a lehetô legaktuálisabban kapcsolódik a Móra Kiadó könyve Kövesdi Miklós
Gábor fordításában; Michael Kogge Harry
Potter & Legendás állatok, Útmutató a varázsló-világhoz címû munkája megismertet
Rowling mesei világának mágikus helyeivel,
köztük a mágikus utazási módokkal,
zsupszkulcsokkal, titkos bejáratokkal, mágikus jármûvekkel és élôlényekkel csakúgy,
mint a varázsboltok hálózatával, éttermekkel, kormányzati intézményekkel és magával a Roxforttal, Áttekintést kapunk a leghíresebb varázslók családfáiról és a varázstudók csoportosulásairól, illetve a leghíresebb
varázslatokról. A mágikus lények közül a
sárkányoktól a baziliszkuszon át a kisebb bestiákig, mumusokig és manókig jutunk el, majd a
varázstárgyakból a
pálcák, és más varázstárgyak garmadájával találkozhatunk egészen a halál
ereklyéiig. „Ti vagytok az ígéret. Ti
vagytok az erô. Ne
fogjátok vissza magatokat, és elôrehalad a világ!” – áll az

Esti mesék lázadó lányoknak címû kötet
folytatásának ajánlójában. Elena Favilli és
Francesco Cavallo sorozatának
elsô darabja – és annak magyar
verziója – itthon is nagy sikert
aratott, a szerzôk világszerte aktuális nôi problémákkal foglalkoznak bennük. Az elsô kötetet
harmincnál is több nyelvre lefordították, a világhálón és a közösségi oldalakon folyamatosan beszélnek róla, nôk ezrei osztják
meg történeteiket a világ minden
tájáról. Ôk lettek a második kötet
fôszereplôi: aktivisták, házvezetônôk, pilóták, sportolók, természettudósók, vadôrök és informatikusok – egyszóval civilek. Aztán
mozgásukban vagy szellemükben korlátozott embertársaink, akik különleges teljesítményükkel hírnévre tettek
szert. És persze akadnak ismert asszonyok is
a portrék között: Madonna, Beyoncé, Angela Merkel, Sophia Loren, Eleanor Roosevelt, Oprah Winfrey,
vagy J.K Rowling. Csupa
olyan lány/asszony, akik
járták a maguk útját, ezzel világszerte példát
mutatva
megannyi
asszonytársuknak. A
portrék alanyai térben
és idôben gyakran igen
távol esnek egymástól,
problémáik és megoldásaik mégis hasonlóak.
Az olasz származású,
ám az Egyesült Államokban élô és dolgozó
szerzôk célja, hogy a
legkorszerûbb eszközök
segítségével újrarajzolják a gyerekmédia határait. Ennek egyik állomása a gyerekmeseként és felnôttmeseként egyaránt olvasható a Nagy Andrea fordításában közzétett
Lázadó lányok kötet, amely
távlati célként az „új nôiesség” megélését is megfogalmazza. A könyvben egyegyoldalban megírt nôportrékat a világ különbözô tájairól összesereglett neves illusztrátorok festményei színesítik, felvonultatva a
kortárs könyvillusztrációk különféle irányzatait. A könyv a
feminizmus új szakasza termékének is tekinthetô.

Elisabetta Gnone Olga, a papírlány címû regényének fôhôse Olga Papel karcsú,
mint a nádszál, és
hihetetlen történeteket tud mesélni,
amelyekrôl azt állítja, megtörténtek
vele. A fôhôs útnak
indul, hogy megkeresse a varázslót,
aki ôt papírlányból
igazi kislánnyá változtathatja, mert
elégedetlen önmagával. Útja során
különbözô kalandokban van része,
barátokat és ellenségeket szerez. Az
olasz írónô, a népszerû Fairy Oak (magyarul: Az ikrek titka) és a W.I.T.C.H. sorozatok szerzôje ezúttal kiskamaszoknak ír önmaguk elfogadásáról, a nehéz témát
könnyed, mesés stílusban tálalva. Hôsnôje
a meséket elôadva legyôzi
magában a félelmeit, és
adottságaira
ráébredve
megtanulja elfogadni önmagát és a világot, ami körülveszi. Philip Reeve Ragadozó
városok címû, 2001-ben
megjelent nagysikerû regényébôl amerikai-új-zélandi
akciófilm készült, amit decemberben mutatnak be a
mozikban. A szerzô Railhead
címû, másik regénysorozatának elsô kötetét Csillagvonatok címmel jelenteti meg
a kiadó Ajkay Örkény fordításában. Zen Starling,a zilált
életû tini, ügyes kezû tolvaj és „railhead"
vagyis vonatmániás sínkósza egyszerre
rendbontó, akcióhôs, igazmondó, lázadó,
hazug, ellenség, alávaló és dicsô személyiség. A jó zsákmány reményében, de pusztán az utazás élményéért és az intelligens
mozdonyok társaságáért is gyakran nekivág a csillagok közé vezetô útnak, és egy
szép napon az a tét, hogy meg tudja -e
menteni az Univerzumot.
(szénási)
Michael Kogge: Harry Potter & Legendás állatok,
Útmutató a varázsló-világhoz, 128 o., 3499 Ft;
Elena Favilli és Francesco Cavallo: Esti mesék lázadó lányoknak 2. kötet, 212 o., 3999 Ft; Elisabetta Gnone: Olga, a papírlány, 320 o., 3499 Ft;
Philip Reeve: Csillagvonatok, 352 o, 2499 Ft.
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Görgey Artúr igazsága
Beszélgetés Görgey Gáborral
Most, hogy már megírtam Görgey Artúrról a drámámat és születésének kétszázadik évfordulója évében összeállítottam egy
rendhagyó könyvet, megnyugodtam – mondja Görgey Gábor író,
akivel dédapja testvérérôl, az 1848–49-es szabadságharc fôvezérérôl szóló kötetének megjelenése alkalmából beszélgettünk.
– A Szépmíves Kiadó által közreadott munkában (Görgey: Görgey) újra olvasható egy 1987-bôl származó írása, mellyel Rónai Mihály András Népszabadságban megjelent, a hadvezért durván lejárató cikkére válaszolt.
A mai olvasó talán nem érti, miért éppen Görgeyt támadták az állampárt
lapjában pár évvel a rendszerváltás elôtt.
– Azt hiszem, tudom rá a választ: a túlteljesítés mániája miatt. Vagyis,
ahogy Illyés Gyula zseniálisan megfogalmazta: a magánszorgalmú ebek
buzgósága szerint. Közismert, hogy Kossuth volt az elsô, aki megvádolta Görgeyt azzal, hogy árulónak bélyegezte a világosi fegyverletételért.
Korábban ôk ketten megállapodtak abban, hogy a katonai helyzet reménytelen, és Görgey teljhatalmat kapott a cselekvésre, Kossuth pedig
elpucolt, majd hírhedt vidini levelében nyilvánosságra hozta igazságtalan vádját. Erre a bélyegre aztán különbözô történelmi korszakokban
más és más szempontból volt szüksége a politikának. Sokan abban is
bizonyítékát látták Görgey árulásának, hogy nem tiltakozott Kossuth
vádja ellen. Ô kitért erre klagenfurti számûzetésében írt emlékirataiban:
a nemzetnek az önbecsülése megôrzése érdekében szüksége van egy
bûnbakra a kialakult tragikus helyzetben. Szüksége van a hitre, hogy a
nemzetet csak árulással lehetett legyôzni. Ezért nem tiltakozott és vállalta az áruló szerepét.
– Ezt a bélyeget aztán sokáig, 1945 után is Görgeyre ragasztották.
– Igen, a bolsevik politikának szüksége volt árulókra, bûnbakokra. A történetírás is alkalmazkodott a bolsevik fölfogáshoz, a történelmet fehéren-feketén rajzolták meg: Kossuth volt az idealizált hôs és Görgey a sötét áruló. Ahogy késôbb a Kádár-rendszer liberalizálódott, és a történészek között már Kosáry Domokos is szóhoz juthatott, ô fokozatosan
kezdte tisztázni Görgey Artúr valós szerepét. Késôbb már több óvatosan árnyalt, egyensúlyozó értékelés is megjelent. Ami Rónai Mihály
Andrást illeti, ô úgy érezhette, cikkével szolgálatot tesz a Pártnak, jó
pontot szerez, persze tele hibával, tévedéssel, ferdítéssel. Én ritkán szólaltam meg Görgeyvel kapcsolatban, mert nem akartam, hogy ezt családi ügynek tekintsék. De akkor nem hallgathattam.
– Ezen kívül néhány érdekes Görgey-dokumentum szerepel a
könyvben a témával kapcsolatos saját írásai és a 2012-ben róla
írt drámájának szövege mellett. Egy mondatban összefoglalva a
dráma alapgondolatát: a magyar önvizsgálatnak és történelemszemléletnek két ellentétes modellje alakult ki, egy fölfokozottan
érzelmi, romantikus, és egy a szakszerûséget elôtérbe helyezô,
racionális. Az elôbbi magatartás Kossuthot jellemzi, az utóbbi
Görgey Artúrt, és ön is vele ért egyet.
– Hangsúlyozom, a színdarab az én Görgey-képemet tükrözi,
noha tényeken alapul. A könyv tulajdonképpen azért született, hogy a darabom kötetben is megjelenhessen, kiegészítve eddig nem publikált személyes, családi emlékekkel. Ami a
lényeget illeti, Kossuth valóban egy romantikus politikai szónok volt, aki sokszor az ésszerûség helyett a hatásvadászatot
tartotta fontosnak. Görgey pedig azt vallotta, hogy a szabadságharc alkotmányos, tehát legitim küzdelem a Habsburg udvar alkotmánysértô
lépései ellen. Csakhogy a Kossuth által kierôszakolt trónfosztás – ame-

lyet nemcsak Görgey ellenzett, hanem Deák Ferenc
belügyminiszter is,
aki lemondott miatta –, semmissé
tette ezt az elképzelést.
Görgey
azért is tiltakozott
ellene, mert joggal
félt attól, hogy számos fôtisztjét elveszíti, akik a magyar
szabadságharc oldalára álltak, de
nem voltak magyarok. A darabban idézem tôle azt is, hogy a szóvirágokkal, romantikus
szólamokkal ûzött politika katasztrófához vezet, mert a nemzetet leszoktatja arról, hogy szembenézzen a múltjával. Sajnos, ez nálunk máig tartó tragikus történelmi hagyomány.
– Csakhogy Görgey azzal, hogy a „nemzeti önbecsülés” megôrzése érdekében nem védekezett a vád ellen, ugyancsak romantikus gesztust tett.
Mondhatta volna az igazat: hibás politikai döntések vezettek a szabadságharc kudarcához.
– Igen, de tudni kell róla, hogy ô fantasztikusan nagylelkû ember volt.
Odaadta életének nagy részét ennek a szörnyû szerepnek. Azt is szemére hányták, hogy miért nem lôtte fôbe magát, amikor kivégezték az aradi tizenhármat. Erre azt mondta, legszívesebben megtette volna, de akkor mindenki azt hiszi, hogy lelkifurdalás gyötörte és valóban áruló. A
bukás után nem volt módja nyilvánosan föllépni, mert Klagenfurtban
tartották fogva. De megírta emlékiratait, és ki tudta csempészni. A mû
1851-ben megjelent Lipcsében. Ebben a rá jellemzô remek szarkazmussal ír a rossz politikai döntésekrôl is.
– Idôszerû még a „Görgey-per”?
– A történésztársadalom körében mára evidencia, hogy Görgey
nem volt áruló, hanem meghatározó szerepet játszott a szabadságharcban. Értelmiségi körökben sehol sem találkozom ellenvéleménnyel. De az iskolákban generációkon keresztül sulykolták az
áruló-vádat, ami az általános köztudatból csak lassan fog eltûnni.
Ezért lesz fontos az a nagyszabású Görgey-kiállítás is, amely 2018 december 4-én fog megnyílni a Nemzeti Múzeumban. Most, hogy már
megírtam Görgey Artúrról a drámámat és születésének kétszázadik évfordulója évében összeállítottam ezt a rendhagyó könyvet, megnyugodtam. Remélem, a Görgey-kérdés a köztudatban
is végre nyugvópontra jut.
Varsányi Gyula
Fotó: Paraszkay György

könyvrôl
Görgey Gábor: GÖRGEY
Szépmíves Könyvek, 256 oldal, 3490 Ft
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Kaotikus korunk katalógusa
David Foster Wallace az azóta öngyilkosságot elkövetett amerikai író hipszterregénye, a hatalmas terjedelmû
Végtelen tréfa (Infinite Jest) két fordító – Kemény Lili és Sipos Balázs hároméves heroikus erôfeszítéseinek
köszönhetôen – végre megjelent magyarul.
A monumentális munka címe egy
Hamlet-utalás: Hamlet mondja Yorickról a koponyáját tartva a sírásó jelenetben, hogy az infinite jest embere
volt, Arany János tolmácsolásában:
„végtelen tréfás”. Wallace regényében
a Végtelen tréfa egy film címe, a több
életû James Incandenzia „félbehagyott, soha nem vetített elsô próbálkozása a kommerciális szórakoztatással.”
A nem lineáris idôkezelésû, befogadhatatlan mennyiségû katalógusszerû
adattal operáló, számtalan esetben tudatosan félrevezetô, több száz végjegyzet kezelésére kényszerítô opusz, mindezen, a befogadást megnehezítô attribútumok ellenére mégis meglehetôsen szórakoztató. A jövôben játszódó, enciklopédikus igénnyel fellépô mû három fô
cselekményszál köré szervezôdik. (Ezek a
szálak korántsem világosak az olvasó számára rögtön, fôként, hogy Wallace tudatosan játszik a nevekkel, egyes szereplôket nem mindig ugyanazon a néven emleget, hirtelen kiderül, hogy az illetônek van
egy középsô neve, vagy egyszerûen csak
monogrammal hivatkozik rá. A történések
mozaikcserepeibôl összerakni magukat a cselekményszálakat is
elég nagy erôfeszítést igényel.)
A Végtelen tréfát nevezik enciklopédikus regénynek, szatírának
és poszt-posztmodern mûnek egyaránt, mely megközelítésekben
egytôl egyig van igazság. A meglehetôsen fragmentált, illetve sajátos narratívával elôadott történetet akár kísérleti regénynek is
tekinthetjük.
De lehetne drogszótárnak és alkoholizmus kisenciklopédiának
is nevezni, hiszen olyan részletességgel taglalja a különbözô drogok (és gyógyszerek) nevét, hatásmechanizmusait, mellékhatásait, elvonási tüneteit, majd az alkohol nyomán fellépô különféle
tudatállapotokat, a legrémisztôbb elvonási tüneteket és víziókat
– melyeket olvasván biztosak lehetünk benne, hogy mindezen
képek mélyén saját élmények rejlenek.
Az 1996-ban született regény a jövôben játszódik, amikor az
évek így vannak elnevezve: a Minta Kiszerelésû Dove Fagylaltszelet éve, a Depend biztonsági alsónemû éve, a Tucks gyógyszeres
tapasz éve, a Whoper éve, a Glad éve, az emberek teleputert (TPt) használnak, a filmeket filmpatronokon nézik. A szereplôk számos, a kilencvenes években még ismeretlen találmányt használnak, mint a Netflix vagy Skype, melyek megszületését Wallace
elôre megjósolta. A jelenkor korrajzát adja, amikor a világ digitalizálódott, az emberi kapcsolatok atomjaikra hullottak, a szereplôk képtelenek a többiekhez kapcsolódni, depressziósak, gyógyszerfüggôk, drogosok és alkoholisták.
A három cselekményszál egyike az Incandenza családot mutatja be, fôként Halt, a legkisebb fiút. Az egész család élete a Hal
apja, James által alapított Enfield Teniszakadémia (ETA) köré
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szervezôdik, ott dolgoznak vagy tanulnak mindnyájan. A regény idejében az édesapa már nem él, már
halála elôtt az akadémia ügyeit felesége mostoha- vagy féltestvérére,
Charles Tavisra testálta, hogy ô a
filmezésnek szentelhesse magát.
Az oldalakon keresztül sorjázó alkotásai közül kiragyog például:
„Cím nélkül. Befejezetlen. KIADATLAN.” Több ilyen munkája is
létezik. Az édesapa helyét nem
csak az akadémián veszi át
Charles bácsi, hanem az özvegye,
Avril, Hal édesanyja életében is,
akit – ahogy szinte mindenkit a
regényben – különbözô fóbiák
kínoznak.
Hal, a regény fôszereplôje, egy
egészen különleges, fotografikus memóriával bíró zseni, aki
tudja kívülrôl az Oxford szótárat,
a teniszben is jeleskedik, és
egyik legkedvesebb idôtöltése
marihuánát szívni az ETA komplexuma alatt meghúzódó csôrendszerben. Hal és apja történetének elemei felidézik az
olvasóban az Odüsszeiát, illetve az Ulyssest is.
A második sík, ahol regény játszódik, különbözô bostoni rehabilitációs, detoxikáló, alkoholról leszokást segítô intézmények és
szervezetek, beleértve az Anonim Alkoholistákat is, mely helyszíneket természetesen tágan kell értelmeznünk, tanúi lehetünk, ahogy egy Don Gately, a drogos merô véletlenségbôl
meggyilkol valakit. Olyan elképesztô részletességgel ismerkedhetünk meg a különbözô drogok, gyógyszerek hatásmechanizmusával, hogy idônként Bret Easton Ellis katalógusregényei rémlenek fel elôttünk.
A harmadik szál a politikai, a szeparatista Les Assassins des
Fauteuils Rollents (vagyis a Kerekesszékes Orgyilkosok) és más
szervezetek tagjai, a különféle (kettôs, hármas, négyes) ügynökök elképesztô mesterkedései, melyek filmszerûségû groteszkbe hajlik. A québeci szeparatisták célja megtalálni a Szórakoztatás címû film mesterkópiáját, amit ha egyszer lát az ember,
soha többé nem akar semmi mást csinálni, és végül belehal a
szórakozásba.
A Végtelen tréfa alaptémái meglehetôsen aktuálisak ma is: a
függôségek (a drogokon kívül például a szex) a halál, a családi
kapcsolatok mibenléte, távollévô vagy halott szülôk, a mentális
betegségek, az öngyilkosság, a szórakozás fajtái, a nyelv, a tudomány, a tenisz vagy a metafizika.
Jolsvai Júlia
David Foster Wallace:
VÉGTELEN TRÉFA
Jelenkor Kiadó, 1000 oldal, 7999 Ft
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„Úgy érezzük, hogy fegyvert fog ránk
az ismeretlen” – Földes András
„A Pulitzer emlékdíjas Földes András
szórakoztató, és sokszor humoros
könyve arra keresi a választ, hogy miként lehetünk úrrá a kaotikus 21. századon. És persze, hogy mit tegyünk, ha
fegyvert fognak ránk.”
– Az Indexen megjelent videói, cikkei után
meglepô a könyve címe. Valóban fogtak önre
fegyvert?
– Kerültem meleg helyzetbe Irakban, amikor az ostromlott Moszulban egy katona
öngyilkos merénylônek nézett. A romok közül léptem ki, amikor egy gépfegyverrel találtam magam szemben. Egyébként mindketten ugyanolyan rémültek voltunk. Szerencsére hamar sikerült eloszlatni a félreértést. Bár háborús és konfliktuszónákból tudósítok, de soha nem maga a lövöldözés érdekelt, hanem hogy miként élik meg az emberek, amikor hirtelen a feje tetejére áll az
életük. A háborúról sokkal többet elmond,
ha megtudjuk, hogyan jutott át egy egész
család az Iszlám Állam frontvonalán, vagy
milyen volt az embercsempészekkel utazni
a tengeren. A cím egyébként képletesen értendô. A Közel-Kelet és Európa közt utazgatva kezdett derengeni, hogy a világ mûködése alapvetôen változott meg az utóbbi
évtizedekben. Ezzel mi itt a fejlett világban
csak most kezdünk szembesülni. Úgy érezzük, hogy fegyvert fog ránk az ismeretlen.
Pedig csak arról van szó, hogy most ébredünk rá, hogy történelmi változások zajlanak körülöttünk.
– Ön újságíró-fotós, ez lesz a harmadik könyve; hogyan dôl el, mibôl lesz egy tudósítástól
mélyebb téma?
– Ez soha nem tervezés kérdése. A három
évig tartó utazás is úgy kezdôdött, hogy a
szerkesztôm javasolta, utazzak el Koszovóba, ahonnan akkoriban ezrével érkeztek a
menekültek. Aztán az úton találkoztam irakiakkal, afgánokkal, akik beszéltek nekem
az embercsempészetrôl. Az ô történeteik
alapján jutottam el Törökországba, aztán
jött Irak, és így tovább.
– Az információhiány, a nem tudás, a modern kori szelekció legtragikusabb oka. Ön
szerint mi ebben az egyén és mi a társadalom felelôssége?
– Szerintem nem az információhiány, hanem éppen a túl sok információ a gondunk. Az internet hatalmas mennyiségben
önti ránk a híreket, amelyek egy része egy-

szerûen nem igaz. Azt kell megtanulnunk,
hogy miként tudjuk eldönteni, mi az, amit
direkt a mi félrevezetésünkre terjesztenek,
és kik azok, akikben bízhatunk. A kormányok, az oktatás és a sajtó felelôssége óriási ebben a harcban.
– Ehhez kapcsolódóan, ön szerint mi
az egyén és a társadalom túlélési lehetôsége?
– Átmeneti korban élünk, amikor az egyik
világrendszer lassan véget
ér, de még nem alakult ki
az új. Nehéz idôk ezek,
amikor nem csak a jövô bizonytalan, de az is, hogy a
jelenben mire támaszkodhatunk, miben bízhatunk.
Az egyetlen reményünk,
ha bizonyos alapértékekbôl nem engedünk. Ilyen a
humánum, a szolidaritás
és a szabadságjogok.
– A könyv 2015 és 2018
közti riport-utak története.
Megváltoztatta ez a három
év a világképét, értékrendjét?
– Alapvetôen változtatott
meg ez a hároméves utazás. Emiatt emeltem be a magánéleti szálat is a könyvbe.
A világ változását úgy tudtam a legjobban
érzékeltetni, ha megmutatom, hogyan
alakították át az élmények a szerelmi és a
baráti kapcsolataimat is.

– Mi rendítette meg legmélyebben az út során? És mi tartotta életben a reményt?
– Nehéz egyetlen élményt kiemelni, végig
erôs élmények értek. Soha nem fogom elfelejteni, ahogy Afrika partjainál, a sötét tengeren megpillantottunk egy süllyedô gumicsónakot, zsúfolásig telve kétségbe esett emberekkel. De azt sem, ahogy órákig tartó ebéden haverkodtunk össze az iraki katonákkal
az ostromlott város közepén. A reményt az
tartotta bennem, hogy a legsötétebb helyzetekben is találkoztam olyan emberekkel, akik
hajlandóak voltak tenni másokért.
– Kéziratban kaptam meg a könyvet, így nem
volt módom az illusztrációkat megismerni;
ennek ellenére azt gondolom, az út során készített fotók még mélyebbé tehetik az egyetemes emberi létezés megértésének módját.
Segíthetnek abban, hogy ki tudjunk tekinteni
a saját, burokba vont világunkból és a minket
összekötô és nagyon szoros szálra, pusztán
az esendô és kiszolgáltatott emberire fókuszálni. Nehéz volt választani vagy egyértelmû
volt, mely fotók kerülnek majd a könyvbe?
– Nem volt nehéz választani, mert újságíróként beletanul az ember, hogy nem minden
kedvenc képét oszthatja meg az olvasókkal.
A könyvbemutató alkalmából két hétre nyílik egy kis kiállítás néhány képembôl az Empathy kávézóban az Arany János utcában.
Ez is segített kezelni a helyzetet.
– Folytatja a feltáró riportírást a téma kapcsán?
– Az újságírásban és a
könyvírásnál is a kíváncsiság motivált, ez pedig
nem múlt el, úgyhogy
folytatom az utazásokat. Most szervezek egy
riportutat Nigerbe, ahol
izgalmas embercsempész-központ mûködik a
Szahara közepén.
Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl
Földes András:
MIT TEGYÜNK, HA FEGYVERT
FOGNAK RÁNK?
Útikönyv a felfordult világhoz
Libri Kiadó, 3999 Ft
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Életté formálódó
példázatok
A klasszikus ószövetségi részek
(Ádám és Éva, Noé és az özönvíz, József és testvérei, Jónás és
a cet) mellett a Biblia legismertebb történetei Jézus példázatai. A közvetlen hangon megszólaló, tanító szövegek szemléletessége mit sem kopott az
évezredek során, legtöbbjét a
ma embere is éppúgy megértheti, mint ókori elôdeink, és
sejthetô az is, hogy a példákban rejlô üzenet megvalósítása,
megélése ugyanolyan küzdelmes ma, mint egykoron.
„Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket” – inti Jézus a tanítványait. Biztos vagyok benne,
hogy sok olyan példázat elhangozhatott a beszélgetések során, amit a legkisebbek is felfoghattak, sôt akár jobban

Minden rendben?
Daniel Fusco Ôszintén Jézusról és zûrös életünkrôl címû
könyve kockázatos vállalkozás:
ki akarna megvenni egy olyan
könyvet, ami zûrzavaros életérôl szól, ráadásul keresztény
szemszögbôl. Hiába hirdeti
nagy betûkkel a címlapon az
ôszinteséget, tudjuk, milyen
képmutatók a keresztények,
hogyan tudnának bármi hiteleset mondani a zûrökrôl, amikor
folyton arról prédikálnak, hogy
minden a legnagyobb rendben
van, Jézus mindenkit szeret, legyél jó keresztény, és akkor
csak jó dolgok történnek veled.
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megérthettek, mint a felnôttek,
mert nem korlátozta értésüket a
konvenció, a törvény, az elvárás.
A Sophie Piper – Sophie Allsopp szerzô-illusztrátor páros
Jézus példázatai címû képeskönyve húsz jézusi példát dolgoz fel képes-mesés változatban. A könyvet kézbe véve leginkább az a kérdés izgatott,
van-e értelme az amúgy is könnyen olvasható, érthetô példázatokat átírni, rövidíteni? Az olvasás után azt kell mondanom,
igen, van, de csak úgy, ha képesek az alkotók az eredeti szöveget tiszteletben tartva hozzátenni valamit, segíteni a gyermek olvasót a megértésben, értelmezésben.
A kötet nagyon izgalmas csomópontok köré szervezi a húsz
példázatot, tematikusan vezeti
az olvasót, érdekes egymás mellett olvasni a különbözô evangé-

Csak az a bökkenô, hogy a kereszténység nem errôl szól, a keresztények pedig nem azt hirdetik, hogy az élet nem zûrös. Elég
Pál apostol leveleit elolvasni. Fusco tiszteletes jó laposan elolvasta
az efézusi gyülekezethez írt levelet, és úgy döntött, hogy a saját
gyülekezetében megtartott prédikációit kötetbe rendezve bevezeti az olvasókat is abba a zûrzavarba, amelyet az ember kavar
maga körül. Természetesen nemcsak addig jutunk az ôszinte beszélgetésben, hogy rájövünk arra:
a zavar oka mi magunk vagyunk,
arról is beszél, hogy van lehetôség arra, hogy a káoszban meghalljuk a zûrbe ágyazott mennyei
melódiát, az evangéliumot.
A szerzô zenész is, ezért a kötetet is négy tételbe rendezi:
beismerés, megoldás, követés
és zsoltár a rövid fejezetek címei, amelyekben az ôszinte
szembesítéstôl a hálaadásig vezeti az olvasót felmutatva az isteni melódiát zûrzavaros életünkben. A tételek rövid fejezetekre tagolódnak, mindegyiknek végén lehetôség van egy
lélegzetvételnyi szünetre: a lendületes szöveget kérdések törik
meg, amelyek beszélgetésre
késztetik az olvasót.

liumokban megjelenô történeteket, mert így például az is kiderül, milyen sok példázat szól a
vagyonról. A tematikus szerkesztés mind a családi beszélgetésekhez, mind az iskolai felhasználáshoz kiváló keretet ad.
Míg a felnôttet a struktúra
rendezettsége bûvöli el, a gyermek hallgatónak a képek adnak
segítséget az értelmezésben,
akkor is, amikor „csak” ugyan-

azt mutatják, amirôl a szövegben olvasunk, és akkor
is, amikor kiegészítik a szöveget. Ez utóbbira példa a
két házépítô példázata,
amelyben nemcsak a kétféle
építkezés közti különbséget
látjuk a szilárd alapon álló kôház és az ingoványon meredezô romok képében, hanem
azt is, hogy az elôrelátó ember kezét nyújtja szerencsétlenül járt társának. Azért is szerencsés volt ezzel a képpel lezárni a könyvet, mert szépen
összegzi mindazt a mélységet,
amit Jézus a példázatai hatásaként el szeretett volna érni – ne
csak meghallja, de cselekedetekké formálja hallgatósága a
példázatok tanulságait.
Pompor Zoltán
Sophie Piper – Sophie Allsopp:
JÉZUS PÉLDÁZATAI
Kálvin Kiadó, 48 oldal, 2100Ft

Hajlamosak vagyunk másokban, sôt egyenesen Istenben
keresni zûrös életünk okait, be
kell azonban látnunk, hogy az
életünket – és mások életét is –
leginkább mi magunk tesszük
zavarossá. És ha nem is látjuk
tisztán, milyen tervei vannak Istennek az ember életével, még
nem jelenti azt, hogy egyáltalán
nincsenek tervei vele. A beismeréshez nem kell minden eset-

ben nagy tragédia, elég egy
tükröt tartó jó barát, aki leül velünk, hogy nagyon lazán, nagyon mai hangon, de legfôképpen ôszintén beszéljen saját
zûrzavaros életérôl és a kereszténységrôl.
Pompor Zoltán
Daniel Fusco & D.R. Jacobsen:
ÔSZINTÉN JÉZUSRÓL
ÉS ZÛRÖS ÉLETÜNKRÔL
Harmat kiadó, 164 oldal, 2990 Ft

Napraforgók
MAJOR ESZTER ÉS BARÁTAI
Major Eszter dalszövegíró az Évszakok leporelló-sorozat verseiben költôként is bemutatkozott.
A kötetekbôl válogatott verseket
Dusík Gábor zeneszerzô zenésítette meg. Major Eszter (Rügy)
mellett Szekeres Adrien (Sárkányeregetés), Völgyesi Gabriella
(Napraforgó), Claudia Balla (Nyuszi), Kocsis Tibor (Madárcsicsergés), Éliás Gyula Jr. (Fagyi), Csipa (Bicikli), Siklósi Balázs (Nyári
szerelem), Lombos Marci (Szúnyog) és Bereznay Dani (Felhôk) is
megszólaltat egy-egy dalt. Olyan kuriózumokat is megtalálhatunk,
hogy Cleo Mitilineou ciprusi operaénekes magyarul énekel (Gumicsizma), vagy most hallhatjuk elôször együtt Kökény Attilát a kisfiával, Lalival (Szivárvány). A Napraforgók gyereklemez dalainak gondolat- és dallamvilága nemcsak a kicsik, hanem a felnôttek számára is
nagy élményt jelent.
Napraforgó Kiadó, CD+ 8 oldal, 2990 Ft

|könyvrôl|
Müller Péter:

Varázskô

Mindenki életében vannak megfejthetetlen
csodák.
Olvasóm mesélte, hogy halálos betegségébôl felépült.
Amikor kómájából felébredt, talált az éjjeliszekrényén egy kövecskét. Jeleket vélt rajta
kiolvasni, melyeket ma sem ért.
De harminc éve hordja magánál. Erôt ad neki.
Nem tudta, ki tette oda. Kérdezte mindenkitôl. Senki.
Angyaloknak nincsenek lábnyomai.
Müller Péter mesél. Egyszerû szavakkal, élvezetesen, bölcsen.
Mindegyik meséjében elrejtett valami titkot. Olyan magot, mely terebélyes fává növekedhet. Varázsszavakat tud, gondolatai élni segítenek.
Rivaldafény Kiadó, 256 oldal, 3600 Ft

A

új könyvei
Juhász Elôd:
TALÁLKOZÁSAIM
Zeneközelben
Álarcok sorozat, A/4, 200 oldal, színes fotókkal, 3500 Ft

Juhász Elôd ezekben a találkozásaiban – jellemzô
mozaikokat hív elô, és természetesen zenei
megvilágításban.
Több mint száz név és arc szerepel a kötetben, csak
néhányat ízelítôül: Bernstein, Bessenyei Ferenc,
Bródy János, José Cura, Cziffra György, Darvas
Iván, Placido Domingo, Esterházy Péter, Ferencsik
János,
Gregor
József,
Gross
Arnold,
Sir Elton John, Kocsis Zoltán, Lollobrigida, Yehudi
Menuhin, Pavarotti, Szvjatoszlav Richter, Arnold
Schwarzenegger, Sebestyén Márta, Sylvester Stallone, Stravinsky,
II. János Pál, Szörényi Levente, Teller Ede, Amerigo Tot, Victor Vasarely,
Vásáry Tamás.
A könyv zenei kalandozás, múltban és jelenben, itthon és külföldön,
mûvekkel és mûvészekkel.
Budapest Fôváros és a Wineconcept Zrt. támogatásával.

Szabó Vivien:

Égi segítôkkel szabadon az utadon
A CSODA TE MAGAD VAGY!
Neked szól, ha nyitott vagy az égi segítôk világára
és tudni akarod, hogy milyen lehetôségeid vannak.
Megmutatom, hogy befolyásolja a szabadság a
kapcsolatokat, a munkát és az egészségünket.
Betekintést adok az angyali tanácsokkal ellátott
út törvényeibe, olvashatsz az elengedésrôl, egóról, korlátokról és a szeretet hatalmáról.
Útmutató magad legyôzésére és az életcélod
megtalálására, soha nem késô változtatni!
Trivium Kiadó, 208 oldal, 3290 Ft
Mário Cláudio:

A tanítvány
Mester és tanítvány kapcsolatáról
sok történet szól a világirodalomban: de ezekben mindig a zseninek jut a fôszerep, míg a tanítványok meghúzódnak a második
sorban, s pusztán tanúskodnak,
beavatnak, ellenpontoznak.
Márió Cláudio portugál kortárs
író három egybefonódó kisregényében azonban mindennek
az ellenkezôje történik: a fôszereplôvé a kisember, a megfigyelô, az ihletô válik. Fernando Pessoa, a portugál költôzseni egy kereskedôsegéddel találkozik, aki valóságos imádattal övezi vállalata verselô
könyvelôjét, miközben mit sem ért igazi személyiségébôl. Leonardo da
Vinci, az itáliai reneszánsz festôgéniusza és a nála tanuló egykori fiúprostituált-utcagyerek, Salai kapcsolatát számos kötet feldolgozta már, ezúttal azonban a fárasztóan zsörtölôdô, mégis bölcs öregség és a tabudöntögetôen pimasz, mégis üdítô fiatalság csap össze a viszonyukban.
Lewis Carroll, a Csodaországban kalandozó Alice megalkotója, vagyis
Charles Lutwidge Dodgson matematikus, író, pap és fényképész pedig
nemcsak fotózza, de képeivel és személyiségének erejével szinte újra is
teremti Alice Liddell-t, fôhôsének modelljét. Vajon milyen érzés egy zseni közelében élni: megperzsel, megront vagy megvált? A gyönyörûen
fordított kötet meglepô választ ad a kérdésre.
Bárdos Dóra
Typotex Kiadó, 220 oldal, 2900 Ft
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Dallos Szilvia:
MAGYAR HANGJA
A szinkronizálás története
Álarcok sorozat, 3. javított, bôvített kiadás,
A/5, 324 oldal, fotókkal, 3300 Ft
A nemcsak szép szinkronhangjáról, hanem
íróként is egyre inkább ismert mûvésznô tanította is a szinkronizálás történetét. Azt mindannyian tudjuk, hogy a magyar szinkron
világhírû, de azt nem, hogy milyen munka
van ennek a hátterében. Dallos Szilvia
egyetlenként megírta a már 80 esztendôt is
elhagyó magyar szinkron történetét, a technikai, szakmai háttérrel együtt, de ebben a harmadik, javított, bôvített
kiadásban is megtalálhatók az izgalmas történetek, visszaemlékezések
legnevesebb mûvészeink tolmácsolásában, és mindehhez sok-sok kép is
van a könyvben…
Az NKA-EMMI támogatásával.
Mohás Lívia:
ARCKÉPVÁZLAT SZABÓ MAGDA
REJTÔZKÖDÔ SZEMÉLYISÉGÉHEZ
Különleges könyvek, AK/24, 128 oldal, 2500 Ft
Kerek születésnapot ünnepel Mohás Lívia író-pszichológus ezzel a kötetével! Mindkét „foglalkozása” jelen
van ebben a letehetetlenül izgalmas, érdekes, egy
szuszra született irodalomtörténészi-pszichológusi
portrévázlatban. Amit a pszichológus lát, azt nem
láthatja az irodalomtörténész, de megírhatja az író!
Sokat és sokan írtak a nemrég elhunyt kiváló
írónônkrôl, de errôl az oldaláról, amit ebben a „vázlatban” Mohás Lívia elénk tár, soha! A két írónô „közös
mûve” nagyszerûen sikerült!
A Hegyvidék Önkormányzat és az MMA támogatásával.
Ódor László:
BALÁZS BESZÉLNI TANUL
Jegyzetek a nyelv születésérôl
Második kiadás, AK/40, 228 oldal, 3150 Ft
Az elsô kiadás óta eltelt 38 esztendô alatt
nemhogy megkopott volna a kétnyelvûség
témája, hiszen ez a könyv arról szól,
„hogyan tanuljuk gyermekként az alig megfogant anyanyelv társául az idegen nyelvet”,
hanem egyre aktuálisabbá válik. Ahogyan a
Szerzô írja: „Reálisabbnak kellene látnunk –
hivatalosan is – a világmagyarság helyzetét.
S benne a kétnyelvûségi lavírozást.
Ezzel azt sugallom, hogy az idegenség
állapotából csak a hazatérés, a tényleges hazatérés lehet a segítség,
a megoldás. Vagy a vállalt tudatváltás, a beolvadás marad…”
Az NKA támogatásával.

www.napkiado.hu

Ajándéknak való…

A K. u. K. Kiadó ajánlata

Gottdank Tibor:
MAGYAR ZSIDÓ
ÉPÍTÔMÛVÉSZEK
ÖRÖKSÉGE
Lajtán innen és túl
A4 (album),
384 oldal, kötve,
védôborítóval,
több száz fotóval
9800 Ft
„... olyan jelentôs kiadvány, amivel régóta adós
az építész társadalom. Gyönyörû
házakkal találkozunk sétáink során, de nem
tudjuk, kik is tervezték és építették.
A kötet több száz fekete-fehér fotóval egy
évszázadon keresztül kíséri végig az
olvasó-nézôt.” – írta a munkáról Tétényi Éva.

(Vál.-szerk.:
Köves József)
BÖLCSEK
AJÁNDÉKA
NEKED
Gondolatok az év
minden napjára
216 oldal, párnázott
kék mûbôr díszkötés,
bordázott gerinccel
3300 Ft
Új kiadásban jelent meg az elegáns
ajándékkönyv, amely hol humoros, hol
elgondolkodtató mondásokat tartalmaz
bölcs gondolkodóktól, szép illusztrácókkal.

www.kukkiado.hu
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Felnôtt mese – sok kegyetlen igazsággal
Interjú Révay Gézával
A fája körül esik le minden érett alma, s
csak akkor gurul kicsit odébb, ha a fa kis
dombon áll. Révay Géza nagyapja a híres-neves tudós, író, akadémikus nyelvzseni, dr. Révay József volt. És most az
unoka is leteszi a névjegyét a magyar
irodalom képzeletbeli asztalára. Nos, akkor csapjunk a lovak közé, hogy könyved elôszavából idézzelek. Elôször is mi
a túró ez a pereputty? Kérdezhettem
volna úgy is, illetve kicsit durvábban,
hogy mi a lófütyi, mert ez a szóhasználat nálad természetes, és a mindennapok magyarjában sem ismeretlen, (sôt)
de mondjuk irodalmi nyelvezetnek nem
nevezhetô. Márpedig itt most éppen az
irodalomról beszélgetünk, mert a könyvedrôl van szó, ami nagyon is irodalom.
– A pereputty mi vagyunk. Én és a családom. Minden családtagom, akik direkt vagy
indirekt módon hozzájárultak a létemhez, a
karrieremhez, és ezzel ehhez a könyvhöz is.
Ez persze nem családregény, hanem valóságos történetek és a fantázia keveredése,
szüleménye. Olyasmi, mint egy folyamatos
beszélgetés az anyám, a Sanya és köztem,
olyan dolgokról, amiket együtt éltünk át,
vagy én nélküle, de ahányszor elmondta
történeteit a társaságban, mindig hozzátett
valamit, mindig igazított valamit rajta, kicsit
kiszínezve, de mindig szórakoztatóan. A Pereputty gyakorlatilag egy valós történeteken
és történelmen alapuló mese felnôtteknek.
– Könyved nyelvezete szokatlan. Igaz, az emberek többsége a mindennapokban ugyanígy
beszél, de ezt nem illik bevallani vagy irodalmi nyelvként használni.
– „Nem adhatok mást, csak mi lényegem”...
Megszoktam az életben, hogy ne hazudjak,
mert borzasztóan utálnám, ha rajtakapnának, és szégyenemben világgá futnék. Inkább mindig megmondom az igazat, akkor
is, ha az konzekvenciákkal jár. A könyvem
én vagyok, mert ilyen vagyok. Nem akarok
kibújni a bôrömbôl és egy okost, tudós bácsit játszani, aki soha nem voltam. Én egy
óbudai vagányról írok, vagyis magamról, aki
jól táncolt, jól bunyózott, fiatalon ivott, mint
a kefekötô, snóblizott és zsugázott, és persze megjárta a hadak útját, s szinte mindig a
nôk határozták meg az életét. Elôször az
anyám, aztán a szerelemmel imádott csajok,
késôbb a feleségem, a lányaim, szóval a Pereputty, és lettem általuk is az, ami vagyok.

– A könyvbeli sztorik olvasmányosan izgalmasak. Olyan az egész írás, mint egy krimi,
amiben van bunyó, szex, börtön, embercsempészet, és rengeteg pénz, amit rövid idô
alatt kerestél, s ami a nyolcvanas években az
ország egyik leggazdagabb emberévé tett, s
amilyen gyorsan jött, ugyanolyan gyorsan el
is párolgott.
– Ami izgalom van a könyvben, az mind igaz
és valóságos. A disszidálás egy imádott
lánnyal, de külön utakon. Megállapodtunk,
hogy ô Jugoszláviába megy, onnan átszökik
Olaszországba, én pedig Lengyelországba
utazom, onnan átlógok Svédországba, és
ott várom hívó levelét. Egy-két futó lengyel
kaland után megismerkedtem egy svéd állampolgárságú magyar lánnyal, aki a kocsija
csomagtartójában átvitt a szabadság földjére. Embercsempészembe halálosan szerelmes lettem, de közben az engem váró lány
után sóhajtoztam, ezt be is vallottam ügyeletes szerelmemnek, aki azonnal kirúgott. A
magyar nagykövetség papírjával hazajöttem, és éppen akkor jött meg a hónapok óta
hiába várt levél, hogy közben Olaszországba
érkezett a szerelmem, és nagyon vár. Svédországba szökésem miatt nem kaptam útlevelet. Gondoltam, sebaj, átlógok jugóba, és
onnan majd tovább. De elkaptak. Az elfogatásom és a tiltott határátlépési kísérlet miatti börtönbüntetésem, és ottani kalandjaim
mind valós történetek. Könyvem lényege,
hogy bemutassam: lehet egy szegény sorsú,
állami gondozottként intézetben felnövô
gyerekbôl is milliomos, ha van ambíciója, s
az a családi összetartó erô, ami segít a legnagyobb csalódásokat is túlélni. Ahogy én is mindent és
mindent túléltem. Azt is, hogy
a szerencsésen Olaszországba
érkezett szerelmem összeszûrte a levet egy ugyancsak
disszidens román szívsebésszel, és meg sem álltak
Dél-Afrikáig.
– Mit vársz ettôl a Pereputty
címû regénytôl? Regény ez
egyáltalán?
– Önéletrajzi elemeken alapuló mese. Felnôtt mese sok
kegyetlen igazsággal, sok
humorral, fájdalmas tragédiákkal, és szép
körítésekkel. Mert van benne fantázia szülte
és valóságos sztori. Vannak benne szépítések és torzítások, de hiszen valami íróféle

lennék. Számomra fontos és kielégítô, hogyha egyszer kimondom, hogy az életemben
semmilyen történést nem bántam meg. Sem
azt, hogy egykor egy másik, rólam szóló
könyvben Bélaként mutatott be az író, sem
ezt a könyvet, sem a disszidálást, sem a haza-váltást. Hiszen az egész Pereputty ezek
nélkül csak retye-rutya lenne. Azaz a család
helyett csak néhány hozzátartozó. Most, ezzel a könyvvel helyükre tettem magamban a
dolgokat, és ott folytathatom az életemet,
ahol itthon 1988-ban abbahagytam. Nem
az anyagiakra gondolok, bár én Kanadában
is, ahol immár harminc éve élek, sok munkával és küszködéssel, de megtaláltam a helyemet és a számításaimat, olyannyira, hogy a
pénz már alig-alig érdekel. Ez a könyv számomra lökést ad, hogy
végre azzal foglalkozzam,
amit igazán szeretek csinálni. A továbbiakban írni
fogok. Írni, mint egykor
Révay József, a nagyapám.
Ez részemrôl kb. ötven éves
program, aztán a többit
majd meglátjuk.
Asperján György
Fotó: PSDP.hu

könyvrôl
Révay Géza:
PEREPUTTY
Attisz Kiadó, 3480 Ft
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LUNARIMPEX KIADÓ www.lunarimpex.hu APOSZTRÓF KIADÓ 1161 Budapest, Rákóczi út 36. www.aposztrof.hu BBS-INFO
KIADÓ www.bbs.hu KRÁTER KIADÓ 2013 Pomáz, Búzavirág u. 2. www.krater.hu BALASSI KIADÓ 1136 Budapest, Hollán Ernô
utca 33. www.balassikiado.hu ZÖLD-S STUDIO 1025 Budapest, Apostol u. 27. www.zold-S.hu

LUNARIMPEX
Ni Hua-Ching:
BELSÔ ALKÍMIA
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

LUNARIMPEX
Chade-Meng Tan:
BELSÔ KERESÔ
ÖNMAGUNKHOZ

LUNARIMPEX
Dr. Yang Jwing-Ming:
QIGONG
Egészség és harci mûvészetek

Emberi lénynek lenni igencsak
terhes vállalkozás, ám a fejlôdés
elkerülhetetlen. Szellemünknek
is fejlesztésre van szüksége. A
mai túlnépesedett világban az
élet anyagi és mentális aspektusai túlhangsúlyozottak.
A spirituális szférát más
módszerekkel tanulmányozhatjuk, mint az anyagit. Sokan
csalódottak, és tagadják a szellemi birodalom létezését, mert
nem látják a rossz eszközök
használatának hibáját.
Várható megjelenés: 2019 január

A siker, a boldogság
(és a világbéke) eléréséhez
vezetô megdöbbentô ösvény
288 oldal, 3600 Ft
Nézz befelé, a belsôd a forrása
minden jónak. – Marcus Aurelius
A szemlélôdési gyakorlatok
mestereinek története mélyen
inspiráló. Példájuk igazolja, hogy
rendkívüli képességekre taníthatjuk az elménket, ami ezzel együtt
elsôsorban rendkívül békés,
boldog és együttérzô lesz. Ezek
az elmefejlesztô módszerek számunkra is elérhetôk.

192 oldal, 3600 Ft
A csikungot a kínaiak évezredek
óta alkalmazzák egészségük
megôrzésére és harcmûvészeti
teljesítôképességük növelésére.
A yin és yang elméletére is
támaszkodik, ami a kiegészítô
minôségek kapcsolatát írja le,
mint a lágy és kemény, nôies
és férfias. E szerint a természet
az egymást kiegészítô erôk
harmonikus egyensúlyára törekszik. Az emberek is a természet részei, ezért nekik is az
egyensúlyra kell törekedniük.

LUNARIMPEX
Danny és Katherine Dreyer:
CHIGYALOGLÁS
Élethosszon át egészségesen és
energikusan járható módszer
246 oldal, 3300 Ft
A lábunk nem hajtásra való.
Arra ott a gravitáció.
A gyaloglás a világ legkönnyebben hozzáférhetô fitneszprogramja, drámai módon javítja a
közvetlen és a hosszú távú
egészséget. Ebben a könyvben a
gyaloglás legforradalmibb megközelítésével találkozhat. Elmagyarázzuk a chi és a gyaloglás
kapcsolatát, és azt, hogyan találhat vissza a gyaloglás gyermekien könnyed módszeréhez.

LUNARIMPEX
Liang Shou-Yu –
Wu Wen Ching:
24 ÉS 48 LÉPÉSES TAIJIQUAN
Gyakorlati útmutató és harci
alkalmazások
176 oldal, 3600 Ft
A taijiquan (tajcsicsuan) olyan
gyógyító, illetve harci mûvészet, amely a harci alkalmazásokat ötvözi a qi (chi, energia)
keringetésével, a légzéssel és a
nyújtással. A taiji gyakorlása a
tudat, a qi és a test egyesítését
is magában foglalja. A bensô
erô küzdelem érdekében történô fejlesztésének gyakorlatai
élet- és egészségjavító, sôt fiatalító hatásúak.

APOSZTRÓF
Vidra Szabó Ferenc:
USZADÉKFA
2700 Ft
Egy fekete hajú és egy szôke
kisgyerek játszik a porban. A
szôke különleges, születésekor
egyaránt magán viselte mind a
fiúk, mind a lányok jegyeit.
Szülei nem akartak helyette
dönteni, rábízták, amikor majd
nagykorú lesz, válasszon ô maga, melyik nemhez akar tartozni. Róluk, kettôjükrôl szól a
történet. És persze a szüleikrôl,
az elfogadásról, az elutasításról, a csodákról, melyek megtörténnek, és a valóságról,
amivel meg kell küzdeniük.

MEGJELENT
a Nagy Lajos Irodalmi és Mûvészeti Társaság
2018. évi antológiája.
Az ÚJRAHASZNOSÍTOTT HAZA címû válogatás szerzôi
között találjuk – többek között – Ágai Ágnest,
Baranyi Ferencet, Birtalan Ferencet , Csokonai Attilát,
Debreczeny Györgyöt, Gyimesi Lászlót, Konczek Józsefet,
Payer Imrét, Simor Andrást és Szepesi Erikát.
BBS-INFO
Annie Shadow:
MEGKÖTÖZÖTT VÁGYAK
428 oldal, 2990 Ft

BBS-INFO
Fehér Krisztián:
HACKERTECHNIKÁK
152 oldal, 2490 Ft

Szerelem nélkül a gyönyörû, de
fölényes és öntelt Barbara sem
tud élni. Csakhogy amikor a titkos, de annál sötétebb vágyálmai
hirtelen valósággá válnak, maga
is megijed. Egy szörnyû kaland
után megváltozik, ami a szerelmet is meghozza számára. Ám a
boldogságot nem adják ingyen,
a lelki egyensúlyához, valamint
az ideális férfi megtalálásához
vezetô, váratlan fordulatokkal és
izgalmakkal teli útját számos félreértés és vívódás kíséri.
18 éven felülieknek!

A Kezdô hackerek kézikönyve
után itt erôsen gyakorlatorientált
módon, haladó szintû kiberbiztonsági témaköröket ismerhet
meg az olvasó. A könyv olyan témákkal foglakozik, mint például
a hackeléshez használható eszközök, újabb jelszófeltörési
módszerek, trójai programok
elôállítása és bevetése, levelezéstitkosítás, állományvisszaállítás,
archív weblaptartalmak, DOS támadás, számítógépek megfigyelése, wifi blokkolás, illetve igazságügyi informatika.

KRÁTER
WASS ALBERT
VADÁSZATAI
ÉS ERDÉLYI
ÉTELRECEPTJEI
2000 Ft, 212 oldal
A mezôségi ember, a vasasszentgothárdi Wass-család hétköznapjaiba nyerhetünk bepillantást az önéletrajzi ihletettségû vadásznovellák olvasása és a konyhájukban készült egyszerû
ételek megismerése során.
A kötetet az egykori vadászatokon is résztvevô
Schell József Antal grafikusmûvész tollrajzai teszik
még hitelesebbé.

BALASSI
KÁRTYA,
LÓVERSENY,
KÁVÉHÁZ
Palásthy Marcell
szerencsejátékos
hírlapíró cikksorozatai
az 1920-as évekbôl
Zeke Gyula Kellér Andornak a könyvben is közölt
írása nyomán fedezte fel
Palásthy Marcell cikksorozatait a címben szereplô témákból. Ezeket az
írásokat adja közre bevezetôvel, jegyzetekkel és
korabeli illusztrációkkal
ellátva.
176 oldal, 32 képpel, 3200 Ft,

BALASSI
IRÉN, TE ÉDES!
IN MEMORIAM PSOTA IRÉN
Keleti Éva fotóival

ZÖLD-S
IKON-NAPTÁR 2019
(Falinaptár)
14 lap, 1980 Ft

A Psota Irén Alapítvány kezdeményezte a mûvésznô emblematikus színházi pillanatairól
készült fotók és pályatársai vallomásaiból álló fényképes kötet
megjelentetését Keleti Éva Kossuth-díjas színházi fotós alkotásaiból válogatva.
A könyv kifejezetten a színmûvész szerepeire koncentrál a
mûvészi fotók közreadásával, a
visszaemlékezôk pedig a közös
munka számukra legértékesebb
emlékeinek megosztásával.
184 oldal, 4000 Ft

Ebben az évben (2018) két
könyv mellett megjelent az
Ikon-naptár c. kiadvány, most
négy (fali, hasáb, mini, CENTENÁRIUM) változatban. Az ikonok Seres Tamás festômûvész
alkotásai, amelyek a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyház
képállványát (ikonosztázionját)
ékesítik. Az egyes hónapoknál
található ikonok a fô ünnepek
ikonjai. Az ikonok és az alattuk
található idézetekkel – immár
hagyományszerûen – könyvjelzô-sorozat is készült.

216 oldal, 2000 Ft

|fülszöveg|

KORTÁRS
^
PROVENCE – COTE D’AZUR
Sárközi Mátyás soraival,
Kaiser Ottó képeivel
176 oldal, 5500 Ft
A világ egyik legszebb tájékát,
Provence-t és a francia Riviérát, az Azúr-partot barangolta
be együtt az író és a fotómûvész. Közös vallomásuk ez a
színes album: szinte elvesznek
e mesésen gazdag kulttúr-tájban, és vallanak az ott élôkrôl,
mûvészekrôl, múzeumokról,
mûtárgyakról, mûemlékekrôl
– borokról, ételekrôl, parfümrôl, természeti tüneményekrôl, flóráról-faunáról. S még a
táj magyar vonatkozásairól is.

KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu KRONOSZ KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 7624 Pécs, Kóczián
Sándor u. 1. www.kronoszkiado.hu SZÓKIMONDÓKA www.szokimondoka.hu IDÔJEL KIADÓ baranyikrisztina.7@gmail.com
www.facebook.com/IdôJel-Kiadó

KORTÁRS
Hász Róbert:
VÉGVÁR – JÚLIÁVAL AZ ÚT
Két kisregény
436 oldal, 3500 Ft

KORTÁRS
Szabó Borbála:
SZÜLÔI ÉRTEKEZLET
Öt dráma
280 oldal, 2750 Ft

A künde és a Fábián Marcell pandúrdetektív… szerzôjének két korábbi, sok éve nem kapható kisregényét vehetjük kézbe újra: a három külföldi fordításban is sikeres
Végvárt és a néhai Jugoszláviában
játszódó Júliával az útat. Az emlékezés mûködését követô történetmondás, a szubjektív és a külsô idô egymás ellen ható játéka
teszi feszültté és izgalmassá e mûvek varázslatos világát. Könyvbemutató: dec. 11., 17 ó., Somogyi
Könyvtár, Szeged.

Szabó Borbála drámáit évek óta
játsszák hivatásos és amatôr társulatok. Közülük a legnépszerûbbek
kerültek kötetbe: Telefondoktor,
Nincsenapám, Szülôi értekezlet, A
teljes tizedik évad, Valaki meghal.
Szabó B. jelenetei hétköznapjainké. Ám humorral, játékkal, képtelenségig elvitt helyzetkomikumával a feje tetejére állítja azokat, és
a karaktereiben nevetve-elborzadva ismerhetünk egymásra, önmagunkra. Könyvbemut.: dec.13.,
18 ó., Nyitott Mûhely

KRONOSZ
Kun Péter:
GOURMET CSÁRDA
36 év 36 recept
Ételek a múlt tiszteletére,
a jövô nemzedékének
80 oldal, illusztrált, 5900 Ft
Mindig is fontos volt számomra a hagyományok tisztelete, a felmenôink, szüleink
receptjei és a magyar konyha
sokszínûsége. Az innováció
viszont nem kerülheti el a
vendéglátást sem, így e két
fogalom összegyúrásával tudnám jellemezni a Gourmet
Csárda kifejezést. (Kun Péter)
A könyv angol nyelven is
elérhetô.

Miller-Ferjentsik Viola:
SZÓKIMONDÓKA
Testrészek mesesorozat
A mesében a legfontosabb
szavakat kiemeltük, mellette a
jelentésüket lerajzoltuk, így a
még olvasni nem tudó gyerekek a képrôl tudják mondani a
következô szót, megértve az
olvasás lényegét.
Lackfi János-versek; dalok,
mondókák tarkítják a szöveget
és teszik még teljesebbé a szülô-gyermek közös élményt.
52 oldal, 2390 Ft A sorozat
eddig megjelent 4 része (Láb
és kéz, Szem és száj, Orr és
fül, Fej és szív) együtt 6490 Ft
www.szokimondoka.hu

IDÔJEL
Domonkos László:
LÉLEK ÉS
SZÖGESDRÓT
Szolzsenyicin,
magyar ecsettel
224 oldal, 2990 Ft
A 100 éve született író
életét és munkásságát különleges magyar szemszögbôl, „magyar ecsettel” ábrázoló könyv áttekintést ad a mûvekrôl, beavat egy forgatagos, nagy
élet részleteibe és igyekszik megvilágítani Szolzsenyicin nem mindennapi személyiségét is.

|könyvrôl|
A városi levegô szabaddá tesz?
Rengeteg prognózis támasztja alá, hogy nagyjából
harminc év múlva az emberiség mintegy kétharmada
városokban él majd. A szám annak fényében válik
döbbenetessé, ha belegondolunk, hogy a városi élet
milyen hosszú ideig számított luxusnak és kiváltságnak. Tetszik, nem tetszik, a város létét ma is nagyrészt a vidék teszi lehetôvé – ettôl válik a rohamos urbanizáció olyan bizonytalan kimenetelû történetté.
Az ördög falra festése helyett azonban sokkal tanulságosabb elolvasni Eberhard Straub Az élô város címû könyvét, amely nemcsak azt térképezi fel
bámulatos részletességgel és hatalmas mûveltséganyaggal, hogyan alakult át mindennapi létezésünk színtere és annak funkciói az évezredek folyamán, hanem a kölcsönhatás mûködését is – miként alakítja az ember a várost és a várost, az embert. E mesterségesen létrehozott civilizációs tér
ugyanis megteremtésével egy idôben életre is kelt, és lélegzô
organizmusként kiköveteli magának a megfelelô bánásmódot és a
rendeltetésszerû használatot.
A szerzô az ókortól napjainkig követi végig az urbanizáció történetét – például a híres várospusztító, majd a romokon új civilizációkat
emelô hellén uralkodóktól a római fürdôkön (melyek a demokrácia
és társasági élet központi színhelyéül szolgáltak) és egyéb színtereken át az abnormitást és a csúfságot a szépségtôl és elôkelôségtôl
nem elszeparáló középkori terekig, majd következnek az újkor átpolitizálódó ünnepi közterei, és végül a neurotikus modern ember tömegnyomor szülte nyûgei.

Budapest 360°

Építsd fel!

ÚTIKALAUZ
MOBILALKALMAZÁSSAL
8 NYELVEN

DIVATSTÚDIÓ

A magyar fôváros történelmi
nevezetességeit és turisztikai
látnivalóit gazdag képanyaggal és 12 panorámavideóval
bemutató könyv 8 nyelven
érhetô el: angolul, franciául,
japánul, kínaiul, németül,
olaszul, oroszul és spanyolul.
A könyvhöz ingyen letölthetô Panorama Budapest
mobilalkalmazással virtuális sétákon vehetünk részt: bejárhatjuk például
a Hôsök terét és környékét, bemehetünk a Parlamentbe, utána pedig
egy kávé mellett megpihenhetünk a New York kávéházban. Olyan, a
külföldiek által kevésbé ismert helyekre is elkíséri a turistákat, mint a
Normafa vagy a Kopaszi gát. És nem feledkezik meg a gyerekekrôl sem:
az ideérkezô családok több izgalmas lehetôség közül választhatnak.
A könyv segít eligazodni a magyar fizetôeszközök között és a budapesti tömegközlekedésben (pl. metrótérképpel), valamint hasznos vásárlási és étkezési tanácsokkal is szolgál – többek között a hungarikumok és a jellegzetes magyar ételek bemutatásával. És ha a turista nemcsak megkóstolni szeretné a magyar konyha remekeit, hanem elkészíteni is, ajánljuk a Magyaros konyha öt (angol, francia, olasz, orosz és
német) nyelven megjelent, sok képpel illusztrált szakácskönyvét.
Budapest 360°, Panem Könyvek
WWW.PANEM.HU
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Az egyik legszemléletesebb és legelképesztôbb rész a kötetben, amikor Straub
bemutatja a középkori ember hétköznapi
világát, és az olvasó óhatatlanul összeveti
ezt mai nyavalygós, érzékenykedô létélményünkkel. Hiszen a középkori házakban ismeretlen volt az intimitás, a privát szféra; a
gyerekek mindent végignéztek és -hallgattak, mindenki ugyanúgy elviselte és természetesnek tartotta a bûzt, a zajokat, a jövésmenést; az élet legjava az utcán zajlott, a
saját hajlék inkább csak alvásra szolgált.
Nem kevésbé tanulságos az a folyamat,
hogyan fordul meg a városban lakás kiváltsága teherré: hogyan kezd az elit az egyre
zsúfoltabbá váló városból kifelé vágyni. Az
Escorial például, a II. Fülöp építtette Madrid
közeli rezidencia, amely a tájélménnyel és a
friss levegôvel vonzotta oda az uralkodót,
végül maga is várossá nôtte ki magát (kicsit
ahhoz hasonlóan, ahogyan manapság az agglomerációkba menekülôk csak fokozzák a városi légszennyezést).
Straub könyve, bár nem könnyû szöveg, alapmûve nemcsak a város evolúciója, de a demokrácia, a nyilvános és privát tér, a polgári
létforma, a közízlés alakulása történetének, valamint az emberi környezet megdöbbentôen radikális átalakulásának.
Laik Eszter
Eberhard Straub:
AZ ÉLÔ VÁROS
Typotex Kiadó, 232 oldal, 3200 Ft

Legyen saját divatszalonod! A
dobozban mindent megtalálsz
hozzá: részletes útmutatót,
sablonokat, színes papírokat
tíz stílusos öltözék, táska és
cipellô elkészítéséhez. A sablonokat kombinálhatod is, és kitalálhatsz még több öltözéket egyedi stílusodban. Ha kész a kollekciód, mutasd be a saját szalonodban!
A dobozban található: kihajtható divatszalon, sablonok, papírok és
matricák, bemutatóállványok és akasztók, tervezôi kézikönyv.
Babilon Kiadó, 5490 Ft

Wu, Bin-Jiang Dr.

Dr. Wu féle arc- és fejmasszázs
138 oldal, 3600Ft
Meghatározó könyvében Dr. Wu egy könnyen
végrehajtható fejmasszázs-programot mutat be,
ami alkalmas lehet sok, a modern társadalmunkban gyorsan szaporodó, stresszel kapcsolatos betegség kezelésére. Alig fél óra alatt oldhatjuk párunk, barátunk vagy páciensünk fejében a felgyûlt feszültséget, s közben elôsegíthetjük bôre kisimulását, szervei egészségének javulását, általános jó közérzetét. A
gyakorlat a hagyományos kínai gyógyászaton alapul, elméleti gyökerei a Sárga Császár Belsô Könyvéig (Huang Di Nei Jing) nyúlnak vissza.

A Trivium Kiadó ajánlja
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Sue Johnson:

Ölelj át!
7 LÉPÉS AZ ÉLETRE SZÓLÓ
SZERELEMÉRT
A szerelem és a párkapcsolat mindenekelôtt az érzelmi kötôdésrôl szól,
állítja Susan Johnson, az Érzelmekre
Fókuszáló Terápia megteremtôje.
Arról a mély belsô szükségletrôl,
hogy legyen mellettünk valaki, akire számíthatunk, egy szeretett személy, aki elfogad és szeret minket, és aki mellett biztonságban érezzük
magunkat. Ha a kötôdés veszélybe kerül vagy lazulni kezd, gyakran vádaskodni és követelôzni kezdünk, vagy visszahúzódunk és magunkba
zárkózunk. Kötôdési jelzéseink valójában segélykiáltások, mintha azt
kérdeznénk: „Mellettem állsz? Fontos vagyok számodra? Számíthatok
rád?” Ám az érzelmi eltávolodás elleni tiltakozásunk gyakran félreérthetô, vagy éppen az ellenkezôjét üzeni annak, amirôl valójában szól.
A neves pszichológus és párterapeuta szerzô könyvében közérthetôen és sok példán keresztül mutatja be a pároknak, hogy miként kerülhetik el az érzelmi kötôdést akadályozó zsákutcákat és buktatókat,
vagy ha már belekerültek, hogyan léphetnek ki a vádaskodás vagy a dacos elzárkózás ördögi köreibôl. A könyvben bemutatott egymásra épülô beszélgetések lépésenként segítik a párokat abban, hogy megteremtsék a nyíltság, az egymásra hangolódás és az érzelmi válaszkészség
pillanatait, hogy a szerelem életre szóló tapasztalat lehessen.
LT
Harmat Kiadó, 310 oldal, 3500 Ft

Iskender Pala: A BÁNAT CSEPPJE
Isztambuli tulipán
Tudta, hogy a tulipán honnan származik,
hogy pénzt és életeket követelt
a XVIII. században, mire elterjedt?
Két szerelmes egy gyilkosság nyomába ered
és megkísérlik visszaszerezni a kiváltságosság
szimbólumát a tulipánt Isztambulban,
egy hanyatló birodalom fôvárosában.
Az író a kortárs török irodalom kiemelkedô alakja.
3990 Ft, 456 oldal
Peter Krassa: AKASHA KRÓNIKA
Sorsunk elrendeltetett vagy a szabad
akaratunk mûködik?
Számunkra az idô véges, míg az Akasha krónika
szempontjából közömbös.
Számos történelmi személyiségnek már sikerült
megfejteni az idô titkát.
Ernetti páter idôgépének leírását is hitelesen
ismerteti, ami a világ elôtt rejtve van.
3790 Ft, 280 oldal
Gay Talese: KUKKOLÓ MOTEL
Igaz történet alapján
Gerald több ezer szeretkezô párt figyelt
meg titokban a motelje rejtett szobájából.
Látott házasságtörôket, rejtôzködô leszbikus
párokat, prostituáltakat, selyemfiúkat,
gruppenszexeket, swingereket.
Soha nem bukott le.
Izgalmas, megdöbbentô és felkavaró!
3490 Ft, 256 oldal

Trivium Kiadó 1112 Budapest, Menyecske utca 3.
Telefon: (1) 248 1263 www.triviumkiado.hu

A HUNGAROVOX
KIADÓ AJÁNLATA

Bölcsföldi András (szerk.)

Karácsony ideje

Szabó Balázs Ákos VÁGYTÓL

MAGYAR ÍRÓK NOVELLÁI
ADVENTTÔL VÍZKERESZTIG
A karácsonyi ünnepkörnek szép íve
van, mert hozzátartozik az adventi
készülôdés, a négy hét varázsa, amit
sokan jobban szeretnek, mint magát
a reménybeli ünnepet. Majd az ünnep közelében felgyorsul minden...
A szent éjszakához fogható hangulatú nap kevés van. Aztán maga az
ünnep kicsit fáradt órái. Benne vagyunk, de már kifele tartunk belôle. (…) A karácsonynak szomorúsága is van. Nem hiába keletkezett több száz keserû
hangvételû írás, amely a gyászt, halált, betegséget, hiányt látják még
az ünnepben is. Ezt az ívet követi a novelláskötet. Az advent beköszöntétôl az ünnep elhagyásáig 15 magyar író rövid történetével
hozza közelebb a karácsony idejét.
A fejezetek elején található bibliai idézeteket és az elmúlt száz év
karácsonyait idézô írásokat olvasva összekapcsolódhat bennünk a
Megváltó születésének égi és a mi életünknek e világi története, valódi világosságot hozva az ünnepbe.
A szerzôk: Fekete István, Tar Sándor, Szombathy Viktor, Lázár
Ervin, Kosztolányi Dezsô, Gárdonyi Géza, Szabó Magda, Kincs István, Darkó István, Cs. Szabó László, Toma István, Wass Albert, Sík
Sándor, Tamási Áron, H. Németh István.
Kálvin Kiadó, 188 oldal, 2000 Ft
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GIRHES címû regényében egy jótékony
cselszövényekért lelkesedô, aranyszívû
szurikáta budapesti kalandjait meséli el.
Szuri, bár testben szurikáta, emberfeletti
képességekkel bír, melyeket bevetve segít
a rászorulókon, kik oly sokan vannak…

200 oldal
3190 Ft
www.hungarovox.hu

info@hungarovox.hu

Telefon: 06-1-340-0859

www.kissjozsefkonyvkiado.hu

|fejlôdés|

Két regény egy-egy életútról
– egy kötet a délszláv háborúról
Interjú Hász Róberttel
A regénykötet mindkét mûve megélte
már a maga sikereit, több nyelvre is lefordították Hász Róbert Végvár és Júliával az út címû mûveit. A szerzô több
tíz év után most mégis a már ismert
munkáival tér vissza.
– Mi hívta életre a gondolatot, hogy ezt a két
regényét újból kiadja?
– A Végvárt 2001-ben a Tiszatáj folyóirat
adta ki alacsony példányszámban. 1-2 év
alatt el is fogyott, és tizenöt évig inkognitóban létezett, leszámítva, amikor felbukkant egy-egy antikváriumban. Majd amikor Olaszországban díjat nyert, az olvasók
nálam keresték. Amíg volt példányom,
küldtem, de ez is elfogyott. Viszont 2006tól a Kortárs Kiadónál jelennek meg a köteteim. A kiadó vezetôjével, Horváth Bencével még régebben jött szóba az újabb kiadás, aztán mindig tolódott. Egy kiadó
számára nem a több tíz éves kötetek jelentik a prioritást, és ez érthetô. Engem is
meglepett, amikor értesültem, hogy újra
megjelenik. A Júliával az útnak más a története. 2010-ben jelent meg, majd idôközben elfogyott. Mivel nem egy vaskos
regény, úgy ítélték meg, hogy a két mû
szépen megfér egymás mellett. Ami közös
bennük (ez is igazolja a döntését), hogy
mindkettô ahhoz a letûnt atlantiszi világhoz köthetô, a nyolcvanas évek Vajdaságához, amelyben fiatalságomat leéltem.
– Néhány év is elég, hogy egy irodalmi mû
új értelmet nyerjen, más esetben több száz
év után is ugyanazt mondja. Jelenleg nyolc
és tizenhét évrôl beszélünk. Ez hogy hat a
regényekre?
– Nagyon jó a kérdés, olyannyira, hogy
magam is elgondolkodtam a Végvár esetében, vesztett-e aktualitásából az elmúlt
tizenhét év alatt?
– Vesztett?
– 2001-ben az olvasókban még elevenen élt
a balkáni háborúk emléke. Másképpen hatott a regény akkor, és másképpen ma, fôleg, ha olyan olvasó veszi a kezébe, aki a
délszláv háborút csak a történelemkönyvekbôl ismeri. Ha egyáltalán ismeri. De a Végvárnak van egy olyan tulajdonsága, ami –
legalábbis szeretném ezt hinni – idôn kívülivé avanzsálja: térben és idôben be nem azo-
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nosítható helyen játszódik, ezért bárhol és
bármikor értelmezhetô. A Júliával az út esetében sem tartok attól, hogy elsô megjelenése óta veszített az aktualitásából, hiszen
egy szerelmi történetrôl van szó. A mû egy
lány elbeszélése, amit egy autó ülésén
mond el a sofôrnek, miközben ô türelmesen hallgatja. A kilométerek telnek, az idô
végtelenné tágul, kibontakozik elôttünk egy
család magánmitológiája. Nem tudni, órák
vagy napok telnek el, míg az autó halad, a
lány mesél, s mikor megérkeznek úticéljukhoz, akkor derül ki, milyen viszony fûzi ôket
egymáshoz.
– „… a szubjektív és a külsô idô egymás ellen ható játéka teszi feszültté és izgalmassá
e mûvek varázslatos világát, lebontva és újrateremtve az életút és az erôd ôsi toposzait.” Idézet a fülszövegbôl, melyet a szerzô
legtöbbször a kiadás elôtti utolsó pillanatban
lát. Helyes ez a bélyeg?
– Szerintem nagyon is, éppen ezért ódzkodtam mindig attól, hogy saját könyveimnek
fülszöveget írjak. Mások mindig ügyesebben megoldották helyettem. Viszont mindkét regényben másképpen erôd az erôd, és
másképpen életút az életút. A Végvárban
az erôd valóságos, kézzelfogható kôfal,
mely egy irracionális közeget zár közre,
ahonnan ki kell törni. Ezzel szemben a Júliában az erôd egy belsô, a lélek mezején
emelt építmény, melynek képzelet-falai mögé a regény hôsnôje elbújhat a
külsô világ embertelensége
elôl. Elôbbi hôse a kiutat keresi az irracionálisból a realitásba, utóbbié a valóság elôl menekül a képzelet világába.
– Az út mindkét regényben
többszörösen visszatér. „Nem
a cél a lényeg, ami felé haladunk, hanem az út, amin haladunk” – és még sorolhatnám.
Hogy tekint erre az „egyszerû” szóra?
– Ha egyetlen szóval kellene
válaszolnom arra a kérdésre,
hogy mi jut eszembe az útról, azt mondanám: a fejlôdés. Na jó, legyen két szó: a fejlôdés és a változás. A kettô ugyanis nem feltétlenül fedi egymást, a fejlôdés mindig változás, de a változás nem okvetlenül fejlôdés.

Mindkét regény fôhôse megteszi a maga útját, egyfajta El Caminóját. De nem mondok
újat azzal, hogy bizonyos értelemben minden történetre épülô regény szerves része az
út. Minden regényhôsnek el kell jutnia A
pontból B pontba – ahogyan az olvasónak is.
Ha utóbbi sikeres, akkor tudjuk megelégedéssel letenni a könyvet.
– Szintén visszaköszön a katonai behívó,
mellyel Ön is találkozott korábban, és hôseihez hasonlóan nem fogadta éppen kitörô
örömmel.
– A behívó levél megkerülhetetlen eleme a
’90-es évek Vajdaságának, akár a néhai Jugoszláviának. Hatására nemcsak a Vajdaságból kerekedtek fel sokan és vették nyakukba
a világot, hanem egész Jugoszláviából. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy jóval korábban, még 1984–85-ben leszolgáltam a katonaságomat. ’91-ben mint tartalékost hívtak
(volna) be. Ez volt az a „levél”, amit nem voltam hajlandó átvenni, több tízezer sorstársammal egyetemben. Regényeket lehetne írni arról, hogy ki milyen fortéllyal cselezte ki a
behívóparancsot, és kerülte el, hogy valamelyik harctéren kössön ki. A legtöbb háború
értelmetlen, a délszláv
meg pláne az volt. A „levél” emberek ezreit indította útnak, sorsokat, karriereket, kapcsolatokat
tört meg. A Júliával az út
többek között errôl szól, a
maga kissé nosztalgikus,
kesernyés, olykor tragikus
módján.
Vermes Nikolett
Fotó: Frank Yvette
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