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Legújabb könyve, a Cé Cé Cé Pé, avagy lassúdad haladás a
kommunizmus felé, ismét a kommunista diktatúra idejébe ka-
lauzolja olvasóit, de egészen másképp, mint korábban. Bár a
történetek ismerôsek lehetnek, a megfogalmazás módja, a já-
tékos, térben és idôben járkáló, szigorúan számozott szerke-
zet újabb perspektívából láttatja az eseményeket, és egyfajta
rejtvény elé állítja az olvasóit.

– A könyvet olvasva felidézôdnek bennem történetek, események a
Romból és a TündérVölgybôl. Jelenetek a családi legendáriumból,
epizódok a kommunista diktatúra idejébôl.
– Hozott anyag dolgozik rajtam, írás közben olykor magam is cso-
dálkozom azon, ahogy az elemei keresik a helyüket. Ahogy alakul,
és megtalálja a végsô formáját és helyét. Szoktam mondani, hogy
ezzel szórakoztatom magam, bár sokszor úgy érzem, azok szóra-
koznak velem. A kiszámíthatatlanság. Van valami rímszerû ismétlô-
dése azoknak a motívumoknak, amelyek már egyszer megjelentek.
Nem a sztori érdekel – bár számomra érdekes a sztori –, hanem a
formába öntésük. Azt gondolom, ha élvezem, az olvasó is talál ben-
ne élvezetet.
– Szokás szerint a számozással bûvészkedsz a könyvben, de talán
minden eddigit felülmúlóan. Római számmal jelölöd az adott évet, és
a fejezeteket, majd fejezeten belül a számítógépes programnyelvhez

hasonló módon az egyes történeteket, valahogy így: 2.0, 2.1, 2.3 stb.
Ezek a párhuzamosan futó szálak aztán hol összecsengenek, hol szét-
tartanak. Egy nagyobb korpuszból szabdaltad ki a rövid szövegrészle-
teket, vagy eleve így írtad meg azokat?
– Kilenc fejezetbôl áll – a kilences számot más könyveimnél is hasz-
nálom – minden fejezetet egy-egy római számmal jelzem, az utolsó
számjegyet kissé elkülönítve és „nagyítva”: MCMLX I, MCMXL II
stb, Egy (K) elnevezésû figura és családja-környezete történetei
1942 és1989 között. Nem lineárisan halad, 1961 után 1942, aztán
1973, 1964, és így tovább, a fejezetekben sem csak az adott évhez
rendeltek találhatók. Ugrál térben és idôben, a sztorik ellenpontoz-
zák egymást, ez a prózai szerkezet pedig másféle olvasási stratégiát
ajánl, mint amit a 19. századi regényeken felnôve, azon szocializá-
lódva megszoktunk, Te is, én is. „Anyanyelvi szinten” olyan jellegû
struktúrákat tudunk olvasni, ahogy Jókai csinálta, vagy Tolsztoj az
Anna Kareninában – kedvencem egyébként –, mert ezt kaptuk gye-
rekkorunkban. Ha innen nézve túl sok, túl furcsa az, ahogy szerkesz-
tek, azt megértem és akceptálom. És sajnálom. Sokan a kortársaim
közül is régi mintákat alkalmaznak mai viszonyokra turbózva, és én
is szívesen és könnyen olvasok 19. századi poétikákat, de úgy írni –
az untat és fáraszt. Egyszerûen nem érzem hitelesnek.
– Kicsit vitatkoznék veled: szerintem az idôközben felnôtt, számítógé-
pen szocializálódott korosztályoknak éppenséggel jobban fekszik a rö-
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vid, töredezett, idôben elôre-hátra ugráló történetmondás, mint az
ezer oldalon át lassan hömpölygô nagyregény. A filmekben, videók-
ban, internetes felületeken a rövid, gyorsan váltakozó, lényegre törô
tartalmakhoz szoktak hozzá.
– Talán így van. Húszegynéhány éve tartok kreatív írás kurzuso-
kat, fiatalokkal dolgozom, tapasztalok hasonlókat. Meg merev-
séget is, ez így természetes. A tanítás amúgy engem legalább
annyira inspirál, mint amennyire – reményeim szerint – én inspi-
rálom ôket. Mindenkinek szüksége van arra, hogy kívülrôl, „hi-
degen” nézzenek a munkájára. Legnagyobb bírám a húgom, aki
nem szakmabeli, szinte mindent elfogadok abból, amit javasol.
Egyedül csinálod, aztán egy jóakaratúan szigorú társaság közé
ereszted, ez több mint hasznos. Ha megkísérled a másikat, a
másságot megismerni, ezzel saját magad megértése felé lépsz,
ez a hermeneutika egyik alapja. Arra szoktam figyelmeztetni
mindenkit – magamat is –, hogy ilyenkor csöppet sem szabad a
saját álláspontot védelmezni. Így mindenféle visszajelzés haszno-
sul, még az ad hominem, a gonoszkodó is.
– A regényben nemcsak (K) a fôhôs, de az édesanyja, katonatiszt
édesapja, és a húga is fontos szereplôk. Ôk nyilvánvalóan megfelel-
tethetôk a családodnak, még ha a hozzájuk kapcsolódó cselekedetek
és történések részben fikciók.
– Mikor annak idején az egyes szám elsô személyben írt TündérVöl-
gyet odaadtam anyukámnak, kissé indignáltan közölte, hogy semmi
sem stimmel benne. Tudta, hogy nem életrajzot írtam, mégsem tud-
ta nem úgy venni. Normális, hogy referenciálisan olvasunk, mûvér
csorog, mégis félsz, ha horrorfilmet nézel. A legszigorúbb történeti
munka is puszta narratíva: amit tárgyaz, az volt valahogy, de senki
narrátor sincs az igazság a birtokában. Még ha bizonyos nevekre és
történésekre egyesek ráismerni vélnének is, ez a könyv végképp
nem önéletrajz, aki úgy olvassa, ne is olvassa. 
– Pillanatképeket kapunk a kommunizmus évtizedeibôl: egy dek-
lasszálódott család mindennapjaiból, társasági életébôl, a Szondy ut-
ca és környékén eltöltött gyermekkorodból.
– Nem hiszem, hogy bárki ebbôl a könyvbôl ismeri majd meg, mi volt
„akkoriban” a világban meg a VI. kerületben. Valamit biztos megis-

mer persze, és remélem, hogy örömet fog okozni neki
az, ahogy a szöveg megy
elôre. És vissza. Ide-oda.
– Van egy erôs „német vo-
nal”, a berlini Fallal a cent-
rumban – nyilván a családi
vonatkozások miatt is. Meg
távolabbi kapcsolódási pont-
ként egy ókori görög mitológi-
ai vonal.
– A német motívum fontos
számomra, fôként kulturáli-
san. Az istenek és emberek
ügyeiben „élô, helyszíni
közvetítést” folytató Her-
mész figurája pedig nagyon
izgatott.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit 

Kukorelly Endre:

Cé Cé Cé Pé avagy lassúdad haladás a kommunizmus felé

Kalligram Könyvkiadó, 304 oldal, 3500 Ft
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– A Kilencek költôcsoport tagja-
ként szerepelt a Nagy László elô-
szavával 1969-ben megjelent,
legendássá vált Elérhetetlen föld
címû antológiában. Alkotói léte
mellett pedagógiai, irodalom-
szervezôi tevékenysége is jelen-
tôs.  Az idei könyvhéten jelent
meg a Régi napok rendje címû
elbeszéléskötete. Vajon hogyan
fér meg ennyiféle tevékenység a
napjai rendjében? 
– Egyfajta vetésforgóban, nyil-
ván, de nevezhetném örökös tûz-
oltásnak is: szóval mindig arra a
feladatra koncentrálok száz szá-
zalékosan, amely a legsürgô-
sebbnek látszik.
– Tavaly a születésnapjára írott
köszöntôjében Toldi Éva ezt írta:
„…kánonjába mindenki bele-
fért, aki minôséget hozott létre.
Igen, erre mondhatta egykor Ott-
lik Géza, hogy a költô a létezés-
szakmában dolgozik. Ottlik, aki
szintén rokonszenvezett a kánon
peremére szorultakkal…” Mi a
véleménye errôl a megfogalma-
zásról?
– Természetesen hízelgô szá-
momra maga az Ottlikkal való
együtt-emlegetés is. Ami a kér-
dés lényegét illeti: igyekszem
nem összetéveszteni egy em-
ber, egy író, költô iránt érzett
szeretetemet vagy elutasításo-
mat az illetô szakmai megítélé-
sével. Attól még hogy valakivel
nincs – vagy éppen nem baráti
– a kapcsolatom, attól az illetô
még lehet jó író, jó alkotó. Éle-
tem során gyakran megtapasz-
taltam, hogy legtöbben egyál-
talán nem tudják, talán nem is
akarják a két dolgot szétválasz-
tani, ezért is nagyon törekszem
arra, hogy én ne kövessem el
ezt a hibát. Az ilyen elfogultság
teljesen lenullázhatja valakinek
a szakmai hozzáértését, képvi-
selt értékrendje érvényességét,
másrészt örökösen mûsoron
tartja a gyarló kedvencek és el-
utasított zsenik jól ismert szo-
morújátékát.

– Az Ismernek téged (Elbeszélé-
sek és kisregények 2001–2013)
címû kötetét még Jókai Anna mél-
tatta. Mozaikregénynek nevezte,
és elhangzott, hogy a szövegek
emlékezetjátékok, rekonstrukciók.
Egyetért ezzel?
– Számomra a prózaírás minden-
képp „emlékezetjáték”, a mûfaj-
tól függôen kisebb vagy nagyobb
hatósugarú világ-rekonstrukció.
Prózáim írásakor rákényszerülök
arra, hogy kisebb egységekbôl
rakjam össze a mûvek egészét,
mivel az idôbeosztásom jellemzô-
je, hogy általában nem tudok
egyfolytában napokon-heteken
át csak az írással foglalkozni. A
sokféle kötelezettség, a család, a
munkahely, a szakmai élet min-
dig is szétszabdalta és szétszab-
dalja az idômet. Ezért mindig az
épp soron következô „mozaik-
kockára” koncentrálok, és törek-
szem arra, hogy akár önállóan is
megállja a helyét.
– Aktuálisnak érzem ma is, amit
negyven évvel ezelôtt egyik elbe-
szélésérôl írt: „A Két kudarc arról
szól, hogyha illúziókkal, tájékozat-
lan elképzelésekkel közeledünk
embertársainkhoz, ostobán visel-
kedünk; sok szenvedést okozha-
tunk. Ha gyöngébbekkel kerülünk
szembe, oktalanul megkínozzuk
ôket is, magunkat is, s ha tapasz-
taltabbakkal, erôsebbekkel, épp-
oly oktalanul megkínoznak min-
ket. Ugyanakkor figyelmeztetni is
akar ez az írás korunk jellegzetes
hitének, a nevelés, átnevelés túl-
értékelésének veszélyeire, hazug-
ságaira.” Hogyan látja, mennyi-
ben változott mára embertársa-
inkhoz való viszonyunk?
– Úgy tapasztalom, hogy ma
nem annyira a nevelés, sokkal
inkább más, kevésbé megra-
gadható, de épp rejtettségük-
nek köszönhetôen is nagyon
hatékony eszközök kapnak fô-
szerepet az egyén és a társada-
lom mozgásának befolyásolásá-
ban. Elsôsorban az életünket
teljesen beborítani kívánó, nyílt

A régi és az újabb napok rendjérôl
Interjú Mezey Katalinnal 

|Gyôri Könyvszalon Alkotói Díj|
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vagy rejtett reklámra gondolok.
Minden más befolyásolási mód-
nál hatékonyabb az, amikor
minden látványban, a valóság
minden felületén, de a virtuális
valóság orgánumaiban: tévé-
ben, rádióban, számítógép-
képernyôkön is ugyanaz a véle-
mény, ugyanaz az impulzus,
ösztönzés éri utol a felnôttet-
gyereket. Egy példát említek a
változások irányára: azelôtt min-
den újságban fel kellett tüntetni
az újságcikk végén (pl. egy „x”
elhelyezésével), ha az az írás
megrendelésre született. Ma-
gyarul, ha nem saját meggyôzô-
dését, tapasztalatát írta meg
benne az újságíró, hanem fel-
adatot teljesített: „megzenésí-
tett” egy árucikket, valamilyen
eseményt stb. Ma semmi ilyesmi
nem szokás már, mégis sokan
úgy kezelnek mindent, amit a
sajtóban vagy a képernyôkön
látnak, mintha az tôrôl metszett
igazság volna. A rejtett reklám-
nak nagyon sok egyéb fajtája is
megengedett manapság, még a
nem tudatosuló képkockákkal
folytatott manipuláció, befolyá-
solás is pl. a mozgóképes mûfa-
jokban stb.
– Az Ön családját tekintve elmond-
ható, hogy egy igazi mûvészcsa-
lád: a férje, a nemrégiben elhunyt
Oláh János író, költô, szerkesztô, a
lánya, Oláh Katalin szobrász, az
egyik fia, Oláh Mátyás László kép-
zômûvész, aki többnyire a könyvei
illusztrációit készíti, a másik fia,
Lackfi János, pedig József Attila-
díjas költô, író, mûfordító, rendkí-
vül sokoldalú alkotó, tanár; és las-
san az unokák is termôre fordul-
nak. Mit szól ehhez?
– Természetesen
nagy öröm megta-
pasztalni a hozzánk
közel állók mûvészi
adottságait, jó
szembesülni a te-
hetségükkel. Más-
részt nagy felelôs-
ség és kihívás is ez,
hiszen a mûvész-
emberek általában
érzékenyebbek,
sérülékenyebbek családon be-
lül és kívül is. Nem állítom,
hogy mindig lépést tudok tar-
tani azzal, hogy a családtagja-

im éppen min dolgoznak, de
iparkodom. És ha valamiben
szükségük van rám, igyekszem
lehetôség szerint a segítségük-
re lenni. 
– Mezey Katalin prózáját átlengi a
költészet, de van, amit a líra nyel-
vén fogalmaz meg. Megkapóan
szép verseket találtam a Magyar
Napló 2018. májusi számában, a
Virágénekek és Az Istennek ké-
szült bejáraton át címû költemé-
nyeket. Azt erôsítik meg bennem,
hogy bizony ma, a fészbuk és az
internet világában sem lehet köl-
tészet nélkül élni…
– Azt hiszem, sokak alapvetô
igénye, hogy megosszák érzel-
meiket, tapasztalataikat a szá-
mukra fontos emberekkel, és
hogy ki tudják fejezni magukat,
meg tudják fogalmazni vélemé-
nyüket, érzelmeiket stb. Mindezt
nagy – sokszor túlzott – mérték-
ben is lehetôvé teszi az utóbbi
évtizedekben egyre jobban ránk
fonódó világháló. A világhálón
folyó szakadatlan kommunikáció
mutatja, milyen általános belsô
igény az, amit Ady így fogalma-
zott meg: „Szeretném magam
megmutatni…”. A költészet en-
nek az igénynek a legôsibb kife-
jezôeszköze, és úgy látszik, hogy
a sokféle más verbális és vizuális
„megmutatkozás” kínálkozó le-
hetôsége ellenére sem ment ki a
divatból, sôt, többen kísérletez-
nek vele, mint valaha.
– Min dolgozik éppen? Mi foglal-
koztatja mostanában? 
– Mint mindig, most is sok meg-
kezdett munkával bajlódom
egyszerre: verset, prózát, színpa-
di mûvet, rövidebb, hosszabb

esszéket felváltva
írok, miközben
mostanában is jó-
val kevesebb idôm
van az írásra, mint
ahogy elôre elter-
vezem, mint sze-
retném. 

Szepesi Dóra
Fotó: Szabó J. Judit 

Mezey Katalin:

RÉGI NAPOK RENDJE

Magyar Napló Kiadó, 156 oldal, 3000 Ft
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– Fel tudja idézni azt a szituáci-
ót, amelyben eszébe jutott, hogy
meglepi magát ezzel a kötettel a
60. születésnapjára? 
– Általában tradíció a Magvetô-
nél, hogy a kiadó a szerzôinek
fölfelé kerekedô évfordulójára
megjelentet egy-egy vászonba
kötött, ünnepi könyvecskét.
Több mint bô negyedévet tör-
tem a fejem, hogy milyen is le-
gyen ez a születésnapi díszkötet.
Mindenképpen kicsi, zsebben is
elhordozható, lehetôleg temati-
kus válogatás eddig megírt ver-

seimbôl. Végül a lírai hangzást, a
zene princípiumát választottam.
Köteteimet igyekszem valami-
képpen zeneileg és „matemati-
kailag” is úgy megszerkeszteni,
hogy a bennük szereplô dara-
bokban a hangok, hangsorok,
témák és variációk válaszolgas-
sanak egymásnak. Úgy döntöt-
tem, hogy most egy rekviem le-
gyen, de ne csak szomorú
gyászmise, hanem gunyoros,
melankolikusan játékos, hajlé-
kony és vígságos is. A könyv al-
címe: Örömzene – darabokban.

Wolfgang Amadeus Mozart és
Csokonai Vitéz Mihály a „fôsze-
replôi”, mert ilyes témájú verse-
im közül válogattam. 
– Miért pont 35 vers szerepel az
összeállításban? 
– Mert ennyi Mozart megélt
éveinek a száma. Kértem a kia-
dót, hogy a vászonkötésnek le-
gyen olyan a színe, mint Mozart
zekéjének. Ô nagyon szerette a
meggyszín vagy téglaszín mellé-
nyeket. Több ízben is lefestet-
ték, midôn klavírozván ilyen szí-
nûeket viselt. Hogy éppen az az

árnyalat sikerült, a könyvtervezô
Pintér Józsefet dicséri. Szegô Já-
nos lett a szerkesztôm, vidáman
tudtunk együtt dolgozni.
Hosszabb idôbe telt, amíg válta-
kozóan új sorrendbe raktam a
verseket, hogy egymásra épülje-
nek, finoman összefonódjanak
a dallamok, témák, ellentémák,
kibontakozzanak a hangok, a
hangsúlyok, muzsikák. Mintegy
újjá, mássá hangszereltem a
versek hullámzó anyagát.   
– Hogyan és miért jön Mozart
mellett a képbe Csokonai? 
– Miatta, érte szerepel a cím-
ben a Tzimbalom. A tanítványai
hívták így a poétát, nem gúny-
ból, hanem merô szeretetbôl:
Professzor Tzimbalom. Mozart
és Csokonai egy ideig kortársak

|60 év|

„…oltalmazz téntanyalástól, / s a bárgyú blablák / bôsz didakszisát távoztasd / tôlem el… Le-
gyints / legalább, sújtsd le pedánt / pedagógiák / pöffeszkedôit, kikért / hôs selyemhernyók /
és írástudatlanok / sunyin sercegô / imája kél nyögôdve, / nyelvvel küszködôn, / kérlek, vágd
a szemükbe / az elme üdvét…” – fohászkodik Csokonaihoz a 60. születésnapját ünneplô szer-
zô Requiem Tzimbalomra címû verseskötetében. 

Örömzenét írt a hatvanéves KAF
Kovács András Ferenc – Mozartról és Csokonairól
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voltak. Nyilván sohasem talál-
koztak. Mozart halálakor Cso-
konai csak tizennyolc éves, és
amikor németül kezd tanulni, A
boszorkánysíp címen magyarra
fordítja Emanuel Schikaneder
mozarti librettójának néhány
darabját, azaz A varázsfuvola
néhány töredékét, a Papageno-
dalt is. Noha az egyik költô, a
másik meg zeneszerzô, mégis
sok közös vonást lehet köztük
felfedezni, mert a versnek is ze-
néje van, s utólag mindkét alko-
tónak kiterjedt, színes, bár csak
posztumusz legendáriuma ala-
kult ki. Mozart is néha írt tréfás,
alkalmi verseket, és gyakran
elôfordult, hogy kiváló drama-
turgiai érzékkel beleírt operái-
nak librettóiba. Csokonai is csu-
pa muzsikáló szépség, jól tu-
dott klavírozni, fuvolázni, szé-
pen énekelt. Az ô idejében ze-
nének és költészetnek még vol-
tak találkozási pontjai, áthatot-
ták egymást. Az én Requiemem
versei az 1980-as évek elejétôl
2009-ig íródtak, válogatódtak,
majd végleg összekevertem
ôket, talán azért, hogy belôlük
így fonódjon, így kerekedjen ki
egy mindenkinek mást-mást je-
lentô, titkos, dallamos történet
a költészetben. 
– Szokott zenét hallgatni, miköz-
ben várja az ihletet? 
– Talán várnám én, de az ihlet
vár engem, csak én néha ké-
sem. Máskor meg nem jön,
meglehet, hogy nem is jövéssel
létezik, ha van. Különben régrôl
zenehallgató vagyok, a dallam
sokszor a háttér-
bôl kíséri, segíti
egy-egy vers for-
málódását, meg-
születését. Hallás
kérdése. Nagyon
szeretem a kö-
zépkori, a rene-
szánsz muzsi-
kát, a madrigá-
lokat, barokk
zenéket, operá-
kat, és persze
az angyalian ti-
tokzatos Mo-
zartot is. Meg egyáltalán szinte
mindent, ami klasszikusan
mindebbôl és utána is követke-
zik. Úgy tûnik, Mozartról tán

mindent tudhatunk, pedig
nem, mert csak hallgatni kell a
zenéjét. Persze, megjelentek a
levelei is, könyvtárnyi életrajza,
elemzése lett. Csak hát ô rop-
pant öntörvényû volt: csoda-
gyermek, szabad, kihívó, provo-
katív is. A többi a poszteritásé:
utólagosan, jóvátételül, tudato-
san megkreált, fodrosodó le-
genda. Az Amadeusé, Puskintól
Peter Shafferig. Mozartot oly-
kor csodálták ugyan, de Bécs-
ben nem volt túlzottan udvari,
sem túl népszerû. Kényelmet-
len, szeszélyes, rögtönzô lehe-
tett. Nem ô volt, nem lehetett a
világhíres. A kor Európában is
felkapott, divatosan futó zene-
szerzôi Gluck és Salieri voltak,
illetve részben az „Öreg” is,
Mozart jó barátja, komája, föl-
tétlen csodálója és mentora, Jo-
seph Haydn. Ez szép, igaz törté-
net – zeneszerzôk között elô-
fordul ilyesmi, s talán poéták
közt, a költôk világában is. 
– Hány alteregót teremtett ma-
gának eddig? 
– Nem számolgattam, nem te-
remthettem, nem is csupán
magamnak, inkább másoknak,
más kedvére is. Nem is egé-
szen alteregók, inkább hason-
mások. Drámai, epikus törté-
netek, nyelvi létvázlatok. Meg-
lehet, ott van valahol bennük
egy vagy több szerzô, mond-
juk: én, aki nem-én, bár ô sem
tud róla, s talán bennük van
egy vagy több KAF is, bár ô se
tudhat semmi biztosat, mert
meglehet, hogy a mûvet köz-

ben valaki egé-
szen más írja.
Borgesnak van-
nak ilyen metafo-
rái vagy parabolái
egy szerzôket,
szövegeket, szét-
szórt mûveket
megálmodó, nagy,
láthatatlan Úrról.

tra
Fotó: Hajdú Áron

Kovács András Ferenc:

REQUIEM TZIMBALOMRA

Magvetô Kiadó, 88 oldal, 2999 Ft

könyvrôl
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AA..  TTúúrrii  ZZssuuzzssaa::
SSIIVVAATTAAGGII  SSZZÉÉLL

Két, kedvezôen fogadott
verseskötet után most regénnyel
jelentkezik a Genfben élô írónô.
Anna, a fiatal színésznô követi

Svájcba új szerelmét. Miklós,
aki másokkal megnyerô és

kedves, egy idô után hanyagolja feleségét, agresszív
lesz és önzô. Anna Afrikába utazik. Egy új
szerelem is felbukkan, de vajon túl tudja-e tenni
magát kudarcain, tud-e újra bízni valakiben? Be
tud-e illeszkedni a fekete földrészen? Anna
Mauritánia és Szenegál megismerésével együtt
önmagát fedezi fel. 

Kartonált, 3500 Ft

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

A HUNGAROVOX KIADÓ
ÔSZI AJÁNLATA

Dr. Orbán Krisztina
A VÁROS
Ifjúsági regény
256 oldal, 2500 Ft

Gajdos András
VITORLÁZ

A PILLANAT
Versek

108 oldal, 1500 Ft

Szerelem Afrikában
ÚÚjjddoonnssáágg  aa  KK..  uu..  KK..  KKiiaaddóóttóóll

A Nap Kiadó új könyvei
Szörényi László: ERETNEKEK ÉS PRÓFÉTÁK 
232 oldal, 3750 Ft
A kötetrôl mondja a szerzô: „…E kötetben közös szelle-
mi alap, amellyel meg tudtam ítélni mondjuk a Galeotto
eretnekségét és a Mészöly Miklós prófétaságát.”
Az EMMI és az NKA támogatásával.

A könyv bemutatója: Várkertbazár, Margó Fesztivál,
2019. október 11., péntek, 18 óra – Kazamata terem.

Csokits János: TÖVISEK ÉS SZILÁNKOK
Aforizmák és idézetek
112 oldal, 2500 Ft
Hogy mennyire nem változott az ember az elmúlt
1-2000 évben, arra igencsak jó bizonyíték a 10 éve
elhunyt költô, Csokits János által fordított és összeszer-
kesztett válogatás. Az idézett szerzôk száma
meghaladja a 200-at, és Arisztotelésztôl Epikuroszon,
De Gaulle-on át Freudig, Sartre-ig tart a sor. Mindet
gyûjtötte, rendszerezte és fordította Csokits János.
A gyôri tisztelôk támogatásával.

Tóth Erzsébet: A MACSKÁM PASOLINIT OLVAS
248 oldal, 3150 Ft
A kitûnô költô, Tóth Erzsébet ezúttal visszaemlékezô
publicisztikával, tanulmányokkal, kisesszékkel, mûbí-
rálatokkal, jegyzetekkel jelentkezik. Csak látszólagos
ez a mûfaji sokféleség: a vérbeli költô bármit írjon is,
mindig önmagát adja, végeredményben minden írása
róla magáról szól.
Az EMMI és az NKA támogatásával.

www.napk iado .hu





|kisvárosi|

Darvasi László új regénye, a Magyar
sellô többféle síkon, dimenzióban ér-
telmezhetô könyv. A szerzôvel a kü-
lönféle olvasatokról, a mû aktuális
vonatkozásairól és a kötet nyelvérôl
beszélgettünk.

– A Magyar sellô egy német városban,
G.-ben játszódik a romantika korában. Ter-
mészetesen van jelentôsége, hogy a helynév
nincs pontosan megadva, nekem rögtön
Déry G. A. úr X.-ben címû könyve jutott róla
eszembe. Helyes ez az asszociáció?
– Mondhatnám, aucs. Mert nekem valóban
nem jutott az eszembe Déry. Viszont éltem
és jártam sokat Berlinnek egy Grünewald ne-
vû részén, hullámzó tóvidék, gyönyörû töl-
gyesek és fenyôerdôk, az Endlösung kitalálá-
sa és megszervezése. A regény elsô történe-
teiben Grünewald meg lett nevezve. De a
fülszöveg már egy képzeletbeli bajor – tehát
inkább katolikus – városkáról beszél. Hát
tényleg. Lehet, hogy nem is Németországban
játszódik a történet. hanem egy kisvárosban,
ahol a hatalom és a szabadság gyakorlata
erôs kapcsolatba keveredik egymással.
– A regény számomra egy groteszk szatíra,
mely számos síkon értelmezhetô. Egyrészt
átszövik a biblikus utalások, már a fôszerep-
lô, akit Jonasnak hívnak, jó néhány bibliai re-
miniszcenciát idéz fel az olvasóban. Jonast
élve eltemetik, ahogy a Bibliában Jónást a
cethal gyomrába zárják, ráadásul egy sellô-
vel együtt, ami szintén párhuzamos értelme-
zésekre ad lehetôséget.
– Igen-igen, a bezártságra, a bezárt, izolált
ember archaikus alapélményére ezernyi pél-
dát találhatunk. Volt Jézusnak egy ellenpró-
fétája, aki fölemelkedett – repült is talán –,
majd napokra eltemettette magát, aztán
épen elôbújt a göröngyök alól. És a Kill Bill,
bocsánat. Nem véletlenül emlegetek az
egyik mottóban egy imaszobát. Imádkozni,
ugye, mit jelent. Az is egyfajta bezártság.
Ketten maradtok. A Teremtô és a vágyaid.
Értsen meg. Adjon. Nyújtson segítséget.
Szólítom. A kétely, hogy hall-e, mint a be-
zártság egy formája.
– A bibliai utalások sora ezzel nem ér véget,
hiszen Jonas sorsa a saját nevébôl adódó
párhuzamokon kívül Jézus szenvedéstörté-
netével is rokon vonásokat mutat, melyeket
felerôsít a regény számos motívuma, mint a
kôdobálás vagy a haláltánc.
– A kôdobálás ennél a történetnél tovább
fejlôdik, de például az agyonkövezés,
mondjuk, István az elsô keresztény vértanú
esetében izolált, jóllehet erôsen támogatott

közösségi esemény. Nálam a kôdobálás már
egy várost, egy város környékét, voltakép-
pen az egész emberi szocializációt átható és
átszövô, furcsa, megmagyarázhatatlan
mozdulatsorozat. Büntetés, fitogtatás és
demonstráció.
– A konkrét párhuzamokon túl, bibliai vonat-
kozású filozófiai kérdések is felvetôdnek a
regényben: „Tud-e Isten nevetni?” Megkap-
juk erre a választ?
– Ha Isten megteremtette a nevetést, amit
persze sokan mégiscsak istenellenes dolog-
nak tartanak és gondolnak, lásd A rózsa ne-
ve, de, mondom, ha azt feltételezem, hogy
ô teremtette az emberi arcnak, és az arc
mögött imbolygó léleknek ezt a kivételesen
szép eseményét, akkor Ô is tud nevetni.
Minden, ami van, az Ô mûve. Lehet, hogy a
bûn nem, de a bûnbeesés feltétele
és lehetôsége, igen. Szóval szerin-
tem tud nevetni Isten. És vihogni is
tud. Meg röhögni, persze. 
– A regény másik fontos síkja a dik-
tatúrához való viszony, a diktatúrák
mûködési elve. A gróf, illetve az ál-
tala irányított intézô, kinek szemé-
lye lehet változó, de a neve, a Hen-
rik ugyanaz marad. Az általa fenn-
tartott parancsuralmi és abszolút
kiszámíthatatlan rendszer mutat-e
hasonlóságokat jelen korunkkal?
– Nem olyan régen az ÉS-ben ol-
vastam egy szép közéleti esszét Maj-
tényi Lászlótól. Ebben az írásban többek
között arról értekezett, hogy a szabadság
sokarcú, változatos és változékony kép-
zôdmény, a diktatúrák mélyén pedig min-

dig ugyanaz, vagy egy nagyon hasonló
ábrázat sötétlik. Én csak azt tudom mon-
dani, hogy az ember nem véletlenül ír egy
ilyen regényt. Nem véletlenül figyeli és
modellezi a hatalom nyelvezetét, a hata-
lom gyakorlatát, amelyben mindig ugyan-
az a cél. Mi is. Az elnyomás. Ilyen értelem-
ben a szabadságnak nincs konkrét célja
azon túl, hogy tiszteletben és szabadon
kell tartani a másikat. A szabadság a má-
sik, és a kialkudott formák tisztelete. A
szabadság mindenkire érvényes. A hata-
lom viszont kizárólagosság, lám, soha
nem lakik jól. 
– A diktatúrára adott különféle válaszok kata-
lógusának is értelmezhetô a könyv, milyen
válaszok léteznek erre a rendszerre?
– A huszadik század magyar közgondolko-
dása a különbözô diktatúrákhoz való szoci-
alizálódás, az alkalmazkodási metódusok és
a túlélési technikák elég jól ismertek. Ellen-
állás, alámerülés, emigráció, önhalál, a féle-
lem fölszámolása, a kompromisszumok sok-
színû sokasága, vagy hogy majd belülrôl föl-
bomlasztom. Ami most van, egy hallatlanul
manipulatív és agresszív rendszer, és nem
nagyon bír morális skrupulussal. Mindent
fölülír a haszonelv. Ennek a rendszernek
erôs társadalmi alapozottsága van. Minden
elem, ami a huszadik századi diktatúrák jel-
legzetessége volt, újra van hasznosítva. Én
nem tudom, a szabadságvágyat hogyan le-
het majd újra hasznosítani. De elég váratla-
nul ki szokott derülni, hogy lehet. 
– A nyelv és a tartalom erôs ellentmondás-
ban áll a könyvben egymással. Igen lénye-
ges szerintem, hogy az emelkedett nyelvbe
néhol meglehetôsen vulgáris elemek keve-
rednek. Miért tartotta fontosnak, hogy
mintegy ezzel az eszközzel is kiemelje az

effajta rendszerek ab-
szurditását?
– Ironikus gesztus, azt hi-
szem. Fölhúzza a bunkó
a párizsi öltönyt, és azt
gondolja, ô maga is Pá-
rizs, és Párizst is csinál. Pe-
dig csak a sertéstelep mel-
lett fújja arcát a szél. 

Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit  

Darvasi László:

MAGYAR SELLÔ

Magvetô Kiadó, 204 oldal, 3499 Ft

Német város, magyar regény
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A bûnbak és az
aranyborjú

A keresztény felfogás
szerint a Biblia nem Is-
tenrôl szól, hanem Isten
szól belôle. Nem egy-
szerûen könyv, hanem
egész könyvtár, s a mai
Európa szellemisége je-
lentôs részben a Biblián
alapul. Olykor még a
mûvelt olvasó is elcso-
dálkozik azon, hogy
egy-egy általa is is-
mert, használt szólás
megtalálható a Bibliá-
ban. T. Litovkina Anna
és Farkas Edit a széles
olvasóközönség számára készí-
tett válogatást, amely 680 bibliai eredetû szólást, szóláshasonla-
tot és állandósult szókapcsolatot tartalmaz rövid magyarázattal
és pontos bibliai forrásokkal.

T. Litovkina Anna a Selye János Egyetem (Révkomárom, Szlovákia)
docense. Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmon-
dás- és humorkutató. A Tinta Könyvkiadónál már két közmondástá-
ra is megjelent. Farkas Edit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ad-
junktusa, óraadó a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskolán.

A szerzôk ismertetik a bibliai frazémáknak a magyar nyelvben való
meghonosodása rövid történetét is. Külön érdekes a bûnbak törté-
nete. A mai magyarban bûnbak 1. ártatlan áldozat, aki mások bûne-
it vagy hibáját átvállalja, és 2. olyan személy, akit igazságtalanul má-
sok hibáival vádolnak, ráhárítják a felelôsséget, aki mások helyett la-
kol. A kifejezés eredete több ókori nép szokásai közt is megtalálha-
tó. Az ókori Izraelben a fôpap az engesztelés napján, amikor belé-
pett a szentek szentjébe, megvallotta a nép bûneit, és Isten bocsá-
natát kérte. A nép vétkeiért egy bûnbaknak kellett számûzetéssel la-
kolnia, melyet két kecske közül választottak ki sorsolással. A másik
kecskebakot a szentélyben áldozták fel. Maga a bûnbak szó azon-
ban német közvetítéssel került be a magyar bibliai szólások közé: a
német Sündenbock tükörfordítása.

További állatos példa az aranyborjú, amelynek kultusza volt Izra-
elben. Az aranyborjú imádata a legfôbb értéknek az anyagi java-
kat, azok megszerzését és gyarapítását tekintô magatartás.  Ami-
kor Mózes negyven napra fölment a hegyre, hogy átvegye a szö-
vetség tábláit (amelyekre maga Isten írta föl a parancsait), a nép
türelmetlenkedni kezdett, és kérte Áront, Mózes fivérét, hogy ké-
szítsen nekik istent. Áron az Egyiptomból hozott ékszerekbôl ön-
tötte az aranyborjút.

A szerzôk több, máshonnan is magyarázható szólás bibliai eredete
mellett foglalnak állást. Jellegzetesen ilyen példa az „áldozatot hoz
valamiért” és a „verembe esik”.

T. Litovkina Anna és Farkas Edit szólásgyûjteménye elsôsorban az isko-
lásoknak, egyetemistáknak készült, de haszonnal forgathatja mindenki,
aki a Biblia, a magyar irodalom és magyar nyelv iránt érdeklôdik.

K. S. A.
T. Litovkina Anna – Farkas Edit:

A BÁBELI ZÛRZAVARTÓL A SALAMONI BÖLCSESSÉGIG

Bibliai szólások, szólásmondások és állandósult szókapcsolatok szótára

(Az Ékesszólás Kiskönyvtára)

Tinta Könyvkiadó, 317 oldal, 2990 Ft

|nyelvi|
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JÁTÉK ÉS TECHNIKA-

TÖRTÉNET

A Napraforgó Kiadó folytat-
ja sikeres könyvsorozatai bô-
vítését. A mesesorozatok
közül ötödik köteténél tart a
lovak szerelmeseinek szóló
Szandi meséi. A hercegnôi
rangot viselô repülô csoda-

lónak ezúttal az erdôlakó koboldoktól kell
megvédenie saját népét. Szandi sajátos meg-
oldást eszel ki, és összebarátkozva egy elfo-
gott koboldlánnyal együtt elérik, hogy a két
nép békében éljen egymás mellett. Alexa Pearl
kezdô olvasóknak
szánt könyvét ezúttal is
Paco Sordo rajzai díszí-
tik. Újabb kötetéhez
érkezett a 101 dolog,
amit jó ha tudsz címû
sorozat, amely ezúttal
a Vonatok világába
kalauzolja olvasóit. A
rövid, pontokba sze-
dett leírásokban megismerkedhetünk a vasút
hôskorával, a mozdony mûködési elveivel, a
vonattípusokkal a gôzmozdonytól a Maglevig.

Az ismeretterjesztô sorozatok
számát gyarapítja A ragado-
zók csodálatos világa cí-
mû, nagyméretû, impozáns
természetfotókkal illusztrált
kiadvány, amely a szárazföldi
és vízi ragadozókat veszi lel-
tárba. A macskafélék, a ten-
geri és édesvízi ragadozók, a

pókszabásúak és kígyók tevékenysége áll a
könyv középpontjában. Giogio Bergamino és
Gianni Palitta A tudomány és a technológia
története címû – színes illusztrációkból és ol-
vasmányos szócikkekbôl álló – kézikönyve át-
tekinti az emberiség fejlôdését az elsô szerszá-
moktól az ûr felfedezéséig. Minden és min-

denki szerepel ebben a
könyvben, aki a technika fej-
lôdésében úttörô szerepet
játszott az évszázadok során:
ismert és ismeretlen feltalá-
lók, akiknek találmányai év-
századokra meghatározták
az emberiség fejlôdését. 

OKOS BABÁBÓL OKOS FELNÔTT

A Tessloff-Babilon Kiadó szeptemberben elsô-
sorban a kisebbeknek szóló újdonságokkal je-
lentkezik. A legkisebbeket megcélzó Okos ba-
ba sorozatban a térbeli tárgyak és állatok alak-
ját a pici kívülrôl vagy belülrôl körbetapogat-

hatja. Két kötete, az El-
lentétek és az Állatok
hangja fejleszti az érzé-
kelést, a tapintást, a szó-
kincset,  és megadja a fel-
fedezés örömét. A szin-
tén 3 év alattiaknak szóló
Hangzós könyvek sorozat
két darabja örökzöld té-
mákkal foglalkozik. Az
egyik a Nyüzsgô tanyá-
val,a  másik a Dolgos

építôkkel ismerteti meg a legifjabb olvasókat,
akik interaktív módon meg is szólaltathatják
az állatokat és a mun-
kagépeket. 3 éven fe-
lülieknek való az
Építsd fel! sorozat
legújabb, FARM cí-
mû darabja, amely
könyv és játék egy-
szerre. A doboz for-
májú könyvbôl felépíthetô egy vidéki gaz-
dasági épület, a hozzá tartozó földek, ál-

latok, emberek és mezô-
gazdasági gépek. A ki-
csik megismerhetik a vi-
déki gazdálkodás alapja-
it, megtudhatják, milyen
növényeket és állatokat
tartanak egy vidéki birto-
kon. A Hogyan mûkö-
dik? sorozatban jelenik

meg John Farndon és Tim Hutchinson szerzô-
ségében a Hogyan mûködik bolygónk, a
Föld? címû képes kiadvány, amely az iskolás
korosztályt ismerteti meg bolygónk mozgásá-

val és az ebbôl fakadó ég-
hajlati jelenségekkel. A
tömören, mégis érthetô-
en megírt magyarázato-
kat vicces és jópofa,
ugyanakkor a tudomá-
nyosságot is szem elôtt
tartó ábrák, metszetek
egészítik ki. A természet-

ismereti és biológiai tananyaghoz kiváló kiegé-
szítô, a személetes illusztrációk miatt még a
nagyobb diákok is haszonnal forgathatják!

TANÁCSOK ÉS OLVASMÁNYOK

SERDÜLÔ LÁNYOKNAK

A Manó Könyvek Díjnyertes Könyvek soroza-
tában rangos gyerekirodalmi elismerésben ré-
szesült könyveket ad közre. Katherine Rundell
Sophie és a tetôjárók címû regényével két
fontos elismerést is szerzett. A sodró lendüle-
tû, nagyszerû történetet hôse egy 12 éves

lány, Sophie, akit egyéves
korában magához vesz a
kissé szórakozott, ám
nagylelkû londoni tudós,
Charles. A viktoriánus kor-
ban cseppet sem elfogad-

hatónak tartott nevelési elvek miatt a gyám-
ügy el akarja választani gyámapát és lányát,
mire Párizsba menekülnek. A kislány anyjának
keresése közben számos kalandba bonyolód-
nak, míg megismerkednek a párizsi tetôkön
élô, gyerekekbôl álló bandával. Szintén a Díj-
nyertes Könyvek közé tartozik az ausztrál
Cath Crowly Szavak kékben címû kötete. A
testvérét nemrég elvesztett Rachel visszatér
gyermekkora városába, hogy biztos pontokat
találjon az életében. Miközben együtt dolgo-
zik Henryvel, legjobb barátjával, annak családi
könyvesboltjában, barátságuk más szintre lép.
A könyvesboltban található Üzenetek Könyv-

tára különleges kezdeménye-
zés: az oda látogatók kedvenc
könyveikbe – általában az an-
golszász szépiroda-
lom és sci-fi remeke-
ibe – üzeneteket ír-
hatnak barátaiknak,
szerelmüknek, így

komoly levelezések olvashatók
egyes könyvek lapjain. A legkiseb-
beknek szóló lapozgatós mese-
könyvek legszebb hagyományait
viszi tovább Tóth Krisztina Malac
és liba címû meséjének elsô kötete. A két jó-
barát ház körüli és erdei kalandjait elmesélô,
igényes mondókákkal és versekkel kiegészített

történet Hajba
László bájosan
vicces illusztráci-
óival kel életre.
Minden bi-
zonnyal sorozat
lesz belôle!

(szénási)

Pearl-Sordo: Szandi meséi 5. rész, Napraforgó

Kiadó, 112 o., 990 Ft; Gómez: 10 dolog a vona-

tokról, Napraforgó Kiadó, 48 o., 1190 Ft; A raga-

dozók csodálatos világa, Napraforgó Kiadó, 120

o., 3990 Ft; Bergamino-Palitta: A tudomány és a

technológia története, Napraforgó Kiadó, 192

o., 4990 Ft; Farndon-Hutchinson: Hogyan mû-

ködik bolygónk, a Föld?, Babilon Kiadó, 96 o.,

3970 Ft; Knapman: Építsd fel! – Farm, Babilon

Kiadó, 32 o., 5990 Ft; Okos baba – Ellentétek,

Állatok hangja, BabilonKiadó, 10-10 o., 2870 Ft;

Hangzós könyvek: Nyüzsgô tanya, Dolgos épí-

tôk, Babilon Kiadó, 12-12 o., 3890 Ft; Tóth

Krisztina: Malac és liba, Manó Könyvek, 48 o.,

1990 Ft; K. Rundell: Sophie és a tetôjárók, Ma-

nó Könyvek, 328 o., 3490 Ft; C. Crowly: Szavak

kékben, Manó könyvek, 272 o., 3499 Ft.

Csodálatos könyvek világa
|babilon, napraforgó, manó könyvek|
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Tíz éves a Móra Kiadó legkisebbnek szóló, Ke-
rekítô könyvcsaládja, amely a nagymamáktól
örökölt játék- és dalkincs felelevenítésében és

továbbélésé-
ben támogatja
a szülôket. A  J.
Kovács Judit
szerzôségében
és Kállai Nagy
Krisztina il-
lusztrációival
megjelenô so-
rozat tizen-
nyolc kötetbôl
áll, 2009 óta
f o l y a m a t o s
utánnyomás-

ban vannak, több mint 150 ezres példányszá-
mot értek el. A népi mondókás alapsorozat
mindegyik kötetéhez tartozik CD melléklet és
zenei segédanyag. A könyvek szerzôje dráma-
pedagógus, kezdeményezôje az országos há-
lózat kiépítésének, továbbá továbbképzéseket
és mûhelyfoglalkozásokat tart. A hálózat 80
pedagógusának köszönhetôen 125 helyszí-
nen, 235 csoportban várják a 0–3 év közötti
gyermekeket és szüleiket különbözô foglalko-
zásokra, de jelen vannak a nagy fesztiválokon
is. Kerekítô manó – köteteik kedves figurája –
a foglalkozásokon bábként is elvarázsolja a ki-
csiket. Mesekönyveik nyomán a fôvárosi Hat-
szín Teátrumban állandó bábelôadásuk is van
négy színdarabbal, illetve zenés-bábos mûso-
rokkal járják az ország bölcsödéit és óvodáit. A
jubileumra új kötettel gyarapodik a könyvso-
rozat, Kerekítô Évkerék címmel hazai jeles
napokhoz kapcsolódó mondókákat, népdalo-
kat, ölbeli játékokat adnak közre, kiegészítve
az évszakhoz illô játékötlettel, és egy-egy re-
cepttel. A dalok elsajátításában kotta és letölt-
hetô hanganyag segíti a szülôket. 

2015-ben a kiadó kezdeményezésé-
ben újjászületett az ifjúsági novella
mûfaja. A kritika és közönségsikert
arató sorozat elsô darabja a kama-
szok mai világába, a második a jövô-
be, a most megjelenô harmadik a
múltba, a kettôs évfordulót ünneplô
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc idejébe vezet vissza. A múlt
újraértelmezését tûzte ki célul az iro-
dalmi pályázat, melynek legszínvona-
lasabbnak ítélt kilenc darabja bekerült
a kötetbe, néhány kortárs író írásával
kiegészítve. A 48 másképp címet vi-

selô kötetet Dávid Ádám és
Dóka Péter szerkesztette. A
szerkesztôk olyan provokatív
kérdésekre vártak választ, mint
„Mi lett volna, ha Petôfi 1848.
március 14-én olyan hangosan
énekel a Pilvaxban, hogy más-
napra teljesen bereked? Mi lett
volna, ha Landererék épp ki-
fogynak a nyomdafestékbôl,
mikor a tömeg hozzájuk ér?
Vagy mi lett volna, ha megnyerjük a szabad-
ságharcot, és megvalósul a Duna-menti Köz-
társaság?” S bár a pályázók egy része a máig
élô városi legendákból indult ki, a valós ese-
mények helyett, e történelmi tévedések fel-
használása esetenként még érdekesebb vég-
kifejlethez vezetett. Hiszen ma már tudjuk,
hogy Petôfi nem szavalta el a Nemzeti dalt a
Nemzeti Múzeum lépcsôjén, hogy a Pilvax Ká-
véházat nem az alapító vezette 1848-ban. A
novellák cselekményében helyet kap a másna-
pos Petôfi Sándor helyett szónoklatot tartó
Szendrey Júlia, egy steampunkosított Petôfi-
masina, a  költôfejedelem brutális meggyilko-
lása, és a Nemzeti dal megszületésének
egy újabb verziója, máshol felbukkan Mó-
ga tábornok, Kossuth és Rózsa Sándor. Az
eseményeket helyenként „alulnézetbôl"
látjuk. Persze a történelmet újragondoló
írások a jelenrôl is véleményt formálnak, a
„ma" lenyomatai a múlt köntösébe bújva.

A young adult korosztályt célozza meg a
kiadó LOL-könyvek sorozata, amely ezút-
tal Starla Hutchton Keserédes nyár címû
regényével várja olvasóit. A Szakonyi Csil-
la fordításában megjelent romantikus lek-
tûr fôhôsnôje, Margaret, aki hosszú éve-
ken át jár pszichológushoz, hogy a társai-
tól elszenvedett gyermekkori traumákat
feldolgozza. Túllépve rajtuk épp Párizsba

készül egyetemre,
amikor szülei beje-
lentik, hogy gyer-
mekkora helyszí-
nén, a New Eng-
land-i tengerparti
városba kívánnak
visszatérni és étter-
met nyitni. A csa-
ládban mindenki
ételekkel foglalko-
zik, Margie étter-
mekben és kony-
hákban felnôve re-

mekül süt és fôz, sôt felsô-
oktatási tanulmányai is ebbe
az irányba mutatnak. Három
hónapról van szó mind-
össze, – mondják a szülôk –
szakmai gyakorlatnak is fel-
fogható a dolog, hiszen egy
Michelin csillagos séf érkezik
a konyhára, akitôl lányuk ér-
tékes ajánlásokat kaphat.
Vajon megbirkózik a sérülé-

keny tinédzser azzal, hogy visszatérnek gyer-
mekkora megaláztatásainak helyszínére és ta-
lálkozik azokkal a srácokkal, akikkel korábban
komoly gondjai voltak? További traumákat
szenved el, vagy éppen úrrá lesz rajtuk és rá-
talál a barátságra és a szerelemre? Az Ameri-
kában elismert szerzônô 2007 óta van jelen
romantikus, sci-fi és fantasy regényeivel a
könyvpiacon, amikor pedig nem ír, könyvbo-
rítókat tervez más szerzôknek.

Jef Aerts A piros csizmás ló címû ifjúsági
regénye a lovakat szeretô gyerekek könyves-
polcát gyarapíthatja. A Fenyves Miklós fordí-
tásában közreadott történet az örök klasszi-

kus témát, állat
és gyerek barát-
ságát dolgozza
fel. Adva van Ba-
bér, a kiörege-
dett cirkuszi iz-
landi póniló, aki
egy tûzeset so-
rán megsérült a
manézsban, és
ezért új gazdá-
hoz került. Az
ôt ápoló idôs
asszony azonban
meghal, így két
gyerekre, Szofira

és Barnára marad az állat gondozása, ami ko-
rántsem bizonyul egyszerû feladatnak. Elôbb
bujtatniuk kell egykori tulajdonosa, a sérülé-
séért okolható bohóc elöl, majd a cirkuszi tra-
gédia részleteinek feltárása után megbékülve,
közösen keresnek végleges lakóotthont a pa-
tasérülése okán apró, piros csizmákat viselô,
barátságos állatnak.

Sz.Zs.
J. Kovács Judit-Kállai Nagy Krisztina: Kerekítô

Évkerék, 112 o., 3499 Ft; 48 másképp – ifjúsági

novellák, 160 o., 2499 Ft; Starla Hutchton: Ke-

serédes nyár, 312 o. 2999 Ft; Jef Aerts: A piros

csizmás ló, 184 o., 2499 Ft

Évfordulók és romantikus érzelmek
a Móránál
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Tükröm, tükröm…
Az utóbbi idôben egyre nagyobb divatja
van a felnôttek körében is a népmesék-
nek, a jelenségen csak azok csodálkoz-
nak, akik nem tudják, hogy a népmesék
alapvetôen nem gyerekeknek szóltak.
Azok a hagyományos népi történetek,
amelyekkel ma gyermekeinket szóra-
koztatjuk elalvás elôtt, csak a 19. szá-
zadban a romantika hatására kerültek
be a polgári gyerekszobákba. 

A mesékre, történetekre kicsiknek,
nagyoknak egyaránt szükségük van,
hiszen évszázadok alatt szintetizáló-
dott életbölcsesség árad belôlük, a mesehôsök kalandjai a ma meseol-
vasója/-hallgatója számára is útmutatásul szolgálnak. Sokak szerint a ha-
gyományos népmesét jobb hallgatni, mint olvasni, és ha tehetjük inkább
élôben találkozzunk a népmesével. Különben is ott van a mûmese,
amely a népmesébôl sarjad, a legtöbb irodalmi mesének vannak nép-
mesei gyökerei, hiszen íróik ismerik a mesei hagyományt, van, aki épp
csak kicsit, és van, aki kicsit jobban elkanyarodik a gyökerektôl. A
népmesei mintára írt mûmesék közül azok a jobbak, amelyek a népme-
sééhez hasonló katarzist képesek ébreszteni az olvasóban, amelyben –
mint egy tükörben – magára ismerhet a történet befogadója.

Mirtse Zsuzsának már két évtizede jelennek meg versei, meséi. Leg-
újabb könyve – a Tizenhárom bûvös tükör – egy három éven át for-
málódott mesegyûjtemény, amely a Magyar Napló Kiadó gondozásá-
ban az Év gyerekkönyve díjas Békés Rozi érzékeny grafikáival lát napvi-

lágot. A kötet népmesei mintára íródott történetei értô fi-
gyelmet kívánnak az olvasótól: nemcsak a gondosan
megkomponált struktúrában, de a lelki mélységek útvesz-
tôiben is könnyen eltévedhet a figyelmetlen olvasó. 

A legelsô történetben a mesélô 13 éves, gyermekkori
énjével beszélget, a mesélés közös vállalkozásuk, de a
tétje a szórakoztatásnál sokkal több: sikerül-e a felnôtt-
nek visszatalálnia arra az útra, amit gyermekként álmo-
dott magának. A kötet meséi terápiás céllal hangzanak
el: tükrükben a mesemondó ráébred arra, milyen messze
került gyerekkori vágyaitól, s nemhogy királyfit, de
boldog életet sem talált.  

Merthogy a történetek középpontjában a párkeresés ne-
hézségei állnak, királylányok és királyfiak keresik az utat
egymás szívéhez, vonzások és taszítások, az önfeladás és a

hûség a legtöbb mese mozgatórugója. Leghatásosabban mindezt A fél-
szívû fiú meséjében olvassuk, s talán azért is kedveljük ezt a legjobban,
mert fordulataival ez áll a legközelebb a népmesék világához. Ám a ta-
nulság inkább idézi Oscar Wilde, Andersen vagy éppen Lázár Ervin át-
alakított tündérmeséit: nem elég fél szívvel szeretni, ha ezt nem hisszük
el, akkor a történet nem a boldog vég, hanem a tragédia felé halad.

A Tizenhárom bûvös tükör az olvasót is önismeretre hívja. A népmesei
forma megidézése biztonságot ad, hogy több erônk legyen szembenéz-
ni hibáinkkal – és talán gyógyulni is belôlük. Mert a mesék mindig a még
ép, egészséges részünket szólítják meg.

Pompor Zoltán
Mirtse Zsuzsa:

TIZENHÁROM BÛVÖS TÜKÖR

Magyar Napló Kiadó, 152 oldal, 3800 Ft
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Harmóniateremtô és lélekkerekítô mondókákat, dalokat, jeles
napi szokásokat, ünnepi szertartásokat, játékötleteket és családi
krónika-oldalakat találunk az évszakokra épülô Kerekítô évke-
rék címû kötetben, amelyet a Kerekítô könyvcsalád 10. évfordu-
lójára jelentetett meg a Móra Könyvkiadó. Ebbôl az alkalomból
készült interjúnk J. Kovács Judit drámapedagógussal, a Kerekítô
baba-mama és ovimóka foglalkozás-hálózat vezetôjével, a
könyvcsalád megálmodójával.

– Hogyan történt ez a „megálmodás”?
– Három gyerekes anyukaként foglalkoztattak az elsô, meghatározó já-
tékok, az elsô könyvek. A kisgyerekek számára a világ elsô ízben a szü-
lôi ölben kerekedik ki, a testközelség, a mosolyok, érintések, ölelések
egy életen át kísérik ôket. Az elsô, meghatározó évek játékai az ölbeli
játékok, melyek segítenek az érzelmi biztonság kialakításában. Ezeknek
az összegyûjtésére vállalkoztam, és fontos szempont volt, hogy az ad-
dig a könyvpiacon lévô, inkább pedagógusoknak szánt gyûjtemények
mellé egy praktikus, méreténél fogva is kifejezetten gyermekkézbe va-
ló,  esztétikus, letisztult illusztrációval ellátott mondókáskötet szülessen,
melybôl a szülôk könnyen tanulnak. Lehessen hozni-vinni, legyen ben-
ne egy manócska, aki késôbb a gyerekek barátjává válhat. Ebben láttam
hiánypótlást. A kötetsorozatnak hála, a nagyszüleinktôl örökölt zsuppo-
lók, sütô-fôzô mondókák, csiklandozók, lovagoltatók, cirókázók újra a
mindennapok részévé váltak.
– Mit gondol, mi a sorozat sikerének a titka?
– A tartalom és a forma harmonikus egysége, a jól bevált régi tarta-
lom új, üde ruhába öltöztetése, elsajátítást segítô játékleírások, fel-
használó- és olvasóbarát kivitelezés, esztétikus, letisztult, vidám képi
világ, igényes tartalom a népi forrásnak köszönhetôen. Kerekítô ma-
nó figurájának bája, a hozzávaló kötôdés, a foglalkozásokon és az
összes kötetben való megjelenése mind-mind hozzájárul a sikerhez. A
mondókák kötetenkénti válogatása is körültekintô. Ügyeltem rá, hogy
az olvasó számára minden egyes kiadásban legyen jól ismert ölbeli já-
ték, amit vele is  játszottak a gyerekkorában, és legyenek kevésbé is-
mertek is, hogy tudjon újat is tanulni. Kállai Nagy Krisztina által illuszt-
rált könyvcsaládunk egyedülálló abban is, hogy az újabb
kötet megvételével mindig új tartalmat kap az olvasó.
Sajátos tematikája miatt is népszerû, ugyanis egy oldal-
pár egy mondókából, egy kapcsolódó játékleírásból és
egy képbôl áll. Így a gyerekek egy idô után már a képre
nézve beazonosítják a mondókát, és amint elkezdenek
beszélni, már kántálják is, vagy éneklik.
– Hányadik kötetnél tart a sorozat?
– A tizennyolcadiknál. Van az öt kötetbôl álló népi alap-
sorozat, vannak szerzôs (magyar költôk verseire épülô)
mondókás lapozók, vannak Kerekítô manós lapozók né-
pi mondókák alapján, és van két óvodásoknak szóló me-
sekönyvünk. Az alapsorozaton túl megjelentek további
mondókák, lett egy állatos gyûjtés, az Állatos játéktár álla-
tos hangutánzókkal, mondókákkal és ovis zsúrötletekkel. Ennek a zenei
CD-jén népdalokat és népi gyermekdalokat is hallhatunk, énekkel, cite-
rával, kobozzal és pásztorfurulyákkal.

– A könyveken kívül mit kaptak a gyerekek és szüleik?
–  Kapcsolódó baba-mama foglalkozáshálózatot hívtam létre. Heti rend-
szerességû Mondókás móka, Bábos torna, Tippentô és Ovimóka-zene-
ovi csoportokat indítottunk. Nyolcvan foglalkozásvezetôvel több mint
száz helyen vagyunk jelen határon innen és túl. Módszertani képzés is
tartozik a kerekítôhöz. Jómagam érdeklôdô pedagógusokhoz, bölcsô-
dékbe, óvodákba járok gyakorlatias szakmai napokat tartani mindenna-
pi mondókázás és mindennapi bábozás témákban. A leendô foglalko-
zásvezetôk képzése is folyamatosan tart. Kollégáimmal országszerte
meghívásra is érkezünk zenés, bábos, mondókás mûsorral, és a most
megjelent diafilmünkkel „minimozis” mondókás mókával, oviba, böl-
csibe, nagyrendezvényekre, falunapokra. A legtöbb foglalkozás Kerekí-
tô manó rövid bábos jelenetével kezdôdik. A honlapunkon bárki számá-
ra elérhetô mondóka-hangtárat hoztunk létre, ahol a mostani kötet dal-
anyaga is letölthetôvé vált. Amire még büszkék vagyunk, hogy elindult
a Kerekítô mintaovi- mintabölcsi kezdeményezés, és a két éve avatott
Mezôlaki mintaovi után újabb intézményeket avatunk. 
– A jubileumra egy impozáns kötet látott napvilágot. Kérem, mutassa be ezt!
– A Kerekítô évkerék egy igazi családi kötet, melyet már születéskor
érdemes beszerezni, és minden évben újra és újra elô lehet venni,
ahogy nô a gyerek. Nemcsak fontosabb jeles napjainkat, a hozzájuk
kapcsolódó szokásokat tartalmazza, hanem az adott évszakhoz, jeles
napokhoz tartozó közkedvelt dalokat (kottával, letölthetô hanganyag-
gal), és kevésbé ismert mondókákat is. Ezen kívül évszak szerint játék-
ötletekkel, sôt, pár jellegzetes, ünnepi sütnivalók receptjeivel is szol-

gál. A családi oldalakat pedig az olvasó töltheti ki, et-
tôl válik személyessé, idôvel emlékkönyvvé. A
hagyományok felsorakoztatása ösztönzôleg
hat a mai családok saját, egyéni szokásviláguk,
kisebb nagyobb szertartások kialakítására. Az
ünnepek kiemelnek bennünket a mindenna-
pokból. A szokások pedig biztonságot nyújta-
nak mindannyiunknak. Az új kötettel az évek
nem múlnak, hanem telnek, dallal, játékkal, az
otthon melegével.

Csokonai Attila

J. Kovács Judit: KEREKÍTÔ ÉVKERÉK

Móra Könyvkiadó, 112 oldal, 3499 Ft
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Tíz éves könyvcsalád
és foglalkozáshálózat
Beszélgetés J. Kovács Judittal

Tíz éves könyvcsalád
és foglalkozáshálózat
Beszélgetés J. Kovács Judittal



Ne
bánts!
Az utóbbi évek pozitív
változása, hogy egyre
több szó esik a külön-
féle típusú bántalma-
zásokról: legyen az
akár családon belüli
erôszak, akár szexuá-
lis zaklatás vagy gye-
rekek közötti iskolai
vegzálás. 

A bántalmazás alatt
legtöbbször valami-
lyen fizikai abúzust
értünk, a közvéle-
mény is ezekre „ugrik”, miközben hajlamosak vagyunk megfeledkez-
ni arról, hogy létezik a bántásnak egy sokkal alattomosabb, lappan-
góbb és a környezet számára alig észrevehetô változata: a lelki kínzás.
Shannon Thomas – klinikai szociális munkás és a Texasi Keresztény
Egyetem szociális munkás tanszékének oktatója – több szempontból
is hiánypótló könyvet tett le az asztalra, és nem csak azok számára,
akik kigyógyulni vágynak egy bántalmazó kapcsolat hatásaiból. Tudo-
mányos kutatásokra alapozott munkája mindenki számára rendkívül
izgalmas olvasmány, aki érdeklôdik az emberi psziché iránt, különösen
a függô vagy kiszolgáltatott kapcsolatokba beleragadó személyeket
segíteni kívánóknak. A könyv elsô részében a szerzô bemutatja a rej-
tett bántalmazás elméletét és mintázatait, az antiszociális és narciszti-
kus személyek, illetve áldozataik viszonyát. Ez utóbbiakat Thomas
„túlélôknek” nevezi, ezzel is hangsúlyozva a múltjukat hátrahagyni és
gyógyulni kívánó személyek pozitív perspektíváit.

Bár azt hihetnénk, javarészt férfi-nô kapcsolatokról van szó, és
mindig a férfi a bántalmazó, Shannon Thomas meglepô adatok so-
rát vonultatja fel: bántalmazó mindenki lehet – szülôtôl a fônökön
át a barátig –, sôt nemcsak személy, de munkahely, egyházi vagy
egyéb közösség is. Ezek a mérgezô személyek, illetve közösségek
többnyire egy jellegzetes szisztéma alapján tartják bûvkörükben ál-
dozataikat, noha ez messze nem mindig tudatos. A kötet igazán
nagy haszna a gyakorlati fejezetekben mutatkozik meg: a szerzô hat
szakaszra bontva felmutatja a gyógyulási folyamat lehetséges lép-
csôfokait, és ezekhez személyre szabható kérdôíveket, naplókat kí-
nál. Az önmagunknak feltehetô kérdéssorok elérhetôvé és kézzel-
foghatóvá teszik a változás lehetôségét. A szerzô külön megszólítja
a családtagokat és barátokat is, hogy azok miként segíthetik haté-
konyan a túlélô felépülését.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a Harmat kiadásának azon erényét
(amely igen ritka erény az önsegítô könyvek piacán), hogy egy ma-
gyar pszichiáterrel, dr. Ratkóczi Évával szakmai reflexiókat írattak
Shannon Thomas könyvéhez, melyben a terület avatott szakembere
számos pontosítást, kiigazítást tesz a szerzô szemléletét illetôen. 
A kötet bizonyosan sokak szemét felnyitja majd, és ápoljon bár
egészséges kapcsolatokat is az olvasó, pontos térképnek használ-
hatja a könyvet az önismeret kalandos útján.

Shannon Thomas:

GYÓGYULÁS A REJTETT BÁNTALMAZÁSBÓL

Harasztos Ágnes fordítása
Harmat Kiadó, 284 oldal, 3500 Ft
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Mi MICSODA
ELEFÁNTOK
Ormányos óriások
Hol élnek a napjainkban már veszélyeztetett
fajnak számító  elefántok? Ki vezeti a csor-
dát, és a tagjai hogyan kommunikálnak
egymással? Mi mindenre jó az ormány? Mi
mindenre és mennyi ideig emlékszik az ele-
fánt? És hol tisztelik szentként? 
Ismerd meg a lapátfülû, oszlopos lábú,
ormányos, szürke óriásokat, bolygónk legnagyobb szárazföldi állatait!
Fogyasztói ár: 3200 Ft

A KARIEL KÖNYVKIADÓ AJÁNLJA

Minden utazóban él egy titkokat rejtô, misztikus kép a világ tetejeként
is emlegetett Tibetrôl, a távoli földrôl, amelynek tanulmányozását több mint
60 évvel ezelôtt felbecsülhetetlen kiváltságként értékelte Marius Magnien
francia író. Tibet varázsa ma is töretlen, vad hegyvidékekkel és folyóvölgyekkel
rajzolt szépséges tájain apró falvak bújnak meg, a dalai lámák egykori
rezidenciája, a Potala palota és a gazdag hagyományokkal bíró kolostorok,
minden idelátogatót elkápráztatnak. Bár évtizedek teltek el e könyv születése
óta, az olvasó ma is ugyanolyan valósághûen látja Ázsia különös és fenséges
vidékét. Mintha maga is részese lenne az utazásnak, szinte érzi a levegô
frissességét, s miközben képzeletben a világ legmagasabb hegyei között
sétál, rácsodálkozik a sajátos társadalmi berendezkedésû kultúrára, amelyet
az egész világ tibeti buddhizmusként ismer.

Marius Magnien: TIBET RÉGEN ÉS MA
A francia eredeti címe: Le Tibet sans mystère
Fordította: Benkô Gyula
A fényképeket Rév Miklós készítette
Kariel Könyvkiadó, 142 oldal, 2990 Ft

A „Tibet régen és ma” címû könyv online is rendelhetô
az info@karielkönyvkiadó.hu e-mail címen.
Készült az eredeti szöveg és fotók felhasználásával,
a Kariel Könyvkiadó gondozásában. 
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|balgaság dicsérete|

Mániákus medvegyûjtô, kedveli
Ovidius – saját bevallása szerint
– gyilkos humorát, gimnazista-
ként pedig hetente többször is
Arany János egykori lakásában
múlatta az idôt... Szörényi László
irodalomtörténész tanulmány-
és tárcagyûjteményeinek tíze-
dik kötete jelent most meg. En-
nek apropóján beszélgettünk,
többek között arról, hogyan
formálja a mindenkori emberi
hülyeség az irodalmat..

– A kötet címe, egy Erasmus elôtti, mert Bon-
finitôl származó, de Erasmus szellemét idézô
kifejezés, A mindenkit eltöltô balgaság di-
csérete. Milyen szempontok alapján válogat-
ta össze az írásokat?
– A könyvben a hülyeség különbözô pél-
dáit hozom fel, különbözô korokból, kü-
lönbözô íróktól, más-más szövegössze-
függésekben. Sok benne a történelmi vo-
natkozás is, ami természetesen azért van,
mert a humán tudományokat az elmúlt
évtizedek megrongálták, az oktatásban
és a tömegkommunikációban is nagy vál-
tozások történtek. A fiatalok például ma
már akár egyetemre is be tudnak jutni
úgy, hogy gyakorlatilag nem írnak és nem
olvasnak a mindennapokban. Ennek a
mai helyzetnek apropóján próbáltam pél-
dákat hozni tárcák és tanulmányok for-
májában. Az emberi hülyeség, amit ma-
napság a feljebb említett változások to-
vább gerjesztenek, sajnos végtelen téma.
De öröm az ürömben, hogy sikerült Eras-
musnál korábbi szakembert találnom, aki
ismerte Magyarországot.
– És vajon egy ilyen gyûjtemény visszahoz-
hatja az olvasás szeretetét?
– Ha elolvassák a könyvemet és elszégyellik
magukat az olvasottak után, vagy ha csak
egyszerûen úgy érzik, hogy nekik aztán
nincs miért szégyenkezniük, mert mindaz,
amit írtam a balgaságról, az rájuk egyálta-
lán nem vonatkozik, sôt, netán külön ked-
vet kapnak a további olvasáshoz, akkor van
még remény. 
– Nem csak a cím, de már a legelsô írásai
is olvasócsalogatóak, naplószerû bejegy-
zéseikkel.
– A mindenkit eltöltô balgaság dicséreté-
nek elsô fele tárcákból áll. Ezek legna-
gyobbrészt a Magyar Nemzetben egyko-
ron létezô sorozatom, a Sorokszorító da-

rabjai, egyfajta félnovellák. Sok bennük a
személyes elem, de sok az egy-egy aktuá-
lis témán való merengés is. A kettô egyve-
lege a legelsô, amelyben egy barátom ha-
lálára emlékezem vissza: a történet újabb
emlékeket zúdít rám, például hogy gyerek-
koromban milyen sokszor ültem Arany Já-
nos hajdani lakásában, hiszen barátom
családja ott lakott, én tehát mintegy Arany
vendégeként hallgathattam barátom édes-
apja, egy nagyszerû orgonista otthoni zon-
gorára transzponált ujj- és lábgyakorlatait.
Emlékek és humor keveredik.
– Akkor a humor tanulmányokba csempészé-
se szándékolt volt, a nehezebb témák barát-
ságosabbá tételére?
– Ilyen természetem van, elôadni is így szok-
tam többnyire, mert kifejezetten utálom, ha
például keresztrejtvényt fejte-
nek vagy csókolódznak az elô-
adásaimon. A keresztrejtvény-
fejtôknek be is szólok, hogy tu-
dok-e segíteni. De nyilván ha-
mar rájöttem, hogy ha úgy be-
szélek, ahogy írok is – humo-
rosan –, akkor szavaim sokkal
inkább lekötik a hallgatóság
figyelmét. Az elvetemültebbje
még talán jegyzetel is…
– A tanulmányai között bôsé-
gesen értekezik a gyermekiro-
dalomról is. Erre a területre
hogyan hat a könyv rendezô-
elvét képezô butaság?
– A gyermekirodalom iszo-
nyúan fontos téma, és óriási felelôsség, hi-
szen ez mindennek az alapja, mindennek a
bevezetése, a legelsô kulturális táplálék, amit
ha jól adagolunk a gyereknek és ô ezt feldol-
gozza, akkor meg van mentve a lelke, és iga-
zi olvasó lesz belôle, elkerülheti a manapság
olyan „népszerû” balgaság állapotát.

– De pont arról ír a tanulmányban,
hogy évek és korok hogyan módosítot-
ták a gyermekirodalom mondanivaló-
ját… akkor tulajdonképpen ez egyfaj-
ta manipulációs eszköz is lehet?
– Így van. Hiszen tulajdonképpen a
gyermekirodalom semmi mást nem
is tesz, mint manipulál. Ez egy erre
szakosodott „üzletág”, nincs ebben
semmi új. Manapság például a jelen-
leg dúló erkölcsi relativizmus a min-
denkori bûn fogalmát igyekszik kiik-
tatni, vagy éppen tévedésnek beállí-
tani. Véleményem szerint a legkemé-

nyebb fába itt vágja a fejszéjét bárki, amikor
a rosszat is relativizálja. Hiszen addig, amíg
javíthatónak állítja be, addig tökéletesen
rendben van a dolog, de amikor úgy gon-
dolja, hogy a bûn az nem is létezik, az csu-
pán az áldozatok tévedése, hogy ôket elta-
posták, agyonverték kifosztották, akkor az
maga a rettenet. 
– Lehet ezen segíteni valahogy, ha a gyere-
keket már alapból ilyen irányban nevelik?
– Lehetni lehetne, hogyha nem hülye tanter-
vek alapján okítanák ôket, és a szülôk nem
akarnák áthárítani a nevelés és olvasásra ta-
nítás felelôsségét másra. Érdekes megnézni,
hogy mikor következett be a nagy változás:
megrögzött krimiolvasó és -nézô vagyok, de
az elmúlt tíz-tizenöt évben készült filmeket
képtelen vagyok végigülni, mert a hagyomá-
nyos észérv helyett zavarba ejt a már emlí-

tett relativizálás. Eltû-
nik belôle a klasszikus
jó és rossz harca, a
bûn. Mint ahogy Szûz
Máriát is kicenzúráz-
ták a komcsik a Win-
netou-történetbôl. In-
nentôl pedig sajnos el-
romlik az egész, elvész
a történetmesélés min-
denkori lényege.

-kurczorsi-
Fotó: Szabó J. Judit 

Szörényi László:

A MINDENKIT ELTÖLTÔ BALGASÁG

DICSÉRETE

Tárcák és tanulmányok

Magyar esszék soroza

Nap Kiadó, 228 oldal, 3150 Ft
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„A humort nem komikumként, hanem a tragikum
egyik válfajaként használom” – Szörényi László



A 72 éves szerzô elfogadja azt a
megállapítást, hogy ez a könyve
egyféle keresztmetszete közéle-
ti és búvárkodó szerkesztôi,
publicisztikai munkásságának.
Azt is említi, hogy eredetileg a
Magvetô Kiadónál szerette vol-
na megjelentetni, de ott bele
akartak nyúlni, és hosszan gon-
dolkodott, mit tegyen. Végül az
Osiris Kiadó tulajdonosa, Gyur-
gyák János vállalkozott a megje-
lentetésére, és jó javaslatai is
voltak a tartalmat illetôen.

A Magvetô Kiadó egyébként
többször fölbukkant Kenedi
pályáján. Elôször, miután föl-
hagyott az újságírói munkával
a Budapester Rundschaunál, a
Magvetônél lett lektor 1969-
ben. Ám egy politikai okból
történt rendôri figyelmeztetés
miatt távoznia kellett. Akkori-
ban már ahhoz a szellemi kör-
höz tartozott, amely késôbb
Demokratikus Ellenzékké for-
málódott. A rendszerváltás
után a Magvetô kiadta két
könyvét is: a K. belügyi iratfel-
mérô jelentését (2000) és az
újabb jelentést (2015).

Mostani kötete két politika-
történeti dokumentummal kez-

dôdik: az elsô Bibó István bíró-
sági folyamodványa 1945-bôl,
amelyben egy nyilasként halálra
ítélt és utóbb kivégzett ember –
Baráth István András – ártatlan-
ságát bizonyítja és fölmentését
kéri igen meggyôzô érvkészlet-
tel. Bibó itt a rá jellemzô lucidi-
tással és erkölcsi tartással a há-
borút közvetlen követô korszak
új politikai igazságtalanságaival
veszi föl a harcot. Bibó ravatalá-
nál Kenedi emlékezetes beszé-
det mondott 1979. május 21-
én, amikor Illyés Gyula mellett ô
búcsúztatta az akkori hivatalos
nyilvánosságból kitiltott jeles
politikai gondolkodót. Ez is ol-
vasható a kötetben. „Néhányan
méltatlankodtak, köztük Illyés
is, miért egy „ismeretlen” szól a
halottról”, emlékezik. „Való-
ban, akkoriban, úgymond, sen-
ki voltam a nyilvánosság elôtt,
nem tudták, hogy a Magvetô-
nél dolgoztam, és kapcsolatban
álltam Bibóval”. Mivel méltatta
Bibó 1956-os szerepét is, a te-
metés az elsô nagy, több száz
fôs spontán megmozdulássá
vált '56 szelleme mellett.

Még a temetést megelôzô
évben kezdeményezte, hogy

készüljön egy tisztelgô kötet
Bibó 70. születésnapjára, de az
már csak Bibó-emlékkönyvként
születhetett meg 1980-ban:
76 írást tartalmaz különféle
nézetû, politikai felfogású
szerzôktôl (köztük Keneditôl
is). Ez a széles összefogás, no
meg az, hogy elôbb gépirat-
ban, majd szamizdatként ter-
jedt a mû, idegessé tette az ál-
lampárti elitet.

A mostani Kenedi-kötet másik
dokumentuma a kiváló szociál-
demokrata újságíró, Horváth
Zoltán máig tanulságot hordo-
zó politikai vádbeszédét idézi
Imrédy Béla háborús bûnös pe-
rében. E mellett közreadja azo-
kat az iratokat is, amelyek Hor-
váth rendôri megfigyelésével
kapcsolatban készültek 1967-
ben. Több más érdekes doku-
mentumot is említhetnénk a
kötetbôl, például a huszadik
század másik nagy politikai
gondolkodója és írója, a nyuga-
ti emigrációba szorult Szabó
Zoltán és Sárközi Márta megka-
pó levelezését, vagy a Kenedi
életének fontos epizódjait és a
Demokratikus Ellenzék belsô vi-
szonyait fölvillantó írásokat. De
szólni kell egy elôbb kudarcos,
utóbb sikeres kezdeményezés-
rôl: az Ars Scribendi sorozatról.

Szakítópróba címû, 1980-ból
való írásában meséli el a szer-
zô, hogy a
Budapest fo-
lyóirat szer-
k e s z t ô j e ,
Vargha Ba-
lázs iroda-
l o m t ö r t é -
nész meg-
környékez-
te: mivel
nem tudni
arról, hogy
politikailag
tiltó listán
lenne, cen-
zurális „szakítópróbát” csinál-
na, cikket közölne tôle. Ô vi-
szont csak egy válogatást vál-
lalt a huszadik század legjobb
magyar publicisztikáiból. Zsolt

Béla Ars scribendi címû írásával
indította el a sorozatot (amely-
nek ugyanezt a címet adta).
Ám Illyés Gyula egy akkoriban
megjelent cikkében fenntar-
tással kezelte Zsoltot, és a lap
„gazdája”, Farkasinszky Lajos,
a Fôvárosi Tanács elnökhelyet-
tese ezt szóvá tette. Vargha
ezután egy „virtigli kommunis-
ta” cikkét kérte leadni követ-
kezôként. Kenedi meditált, en-
gedjen-e a pressziónak, vagy
saját tervéhez ragaszkodjon.
Végül a Horthy-kor baloldali,
de 1948 után „reakciósnak”
bélyegzett publicistája, K. Ha-
vas Géza írását szerkesztette
be a lapba. Nemsokára Farka-
sinszky töröltette az egész so-
rozatot a laptervbôl. 

A Szakítópróba beszámol a
pártállami korszak sajtóirányí-
tásának természetérôl, az el-
lenzékiként partvonalon kívül-
re szorított Kenedi publikációs
vesszôfutásairól. Szerencsére a
rendszerváltás után megvaló-
sulhatott egy nagyobb léleg-
zetû Ars Scribendi könyvsoro-
zat a század jeles publicistái –
a többi között K. Havas Géza,
Gáspár Zoltán, Kádár Erzsé-
bet, Vámbéry Rusztem – írása-
iból válogatva, amelynek ed-
dig tizenegy kötete jelent meg
Kenedi, Gyurgyák és Murányi
Gábor szerkesztésében. „Sze-

retném, ha még
hat kötet elké-
szülhetne ebben
a sorozatban”,
mondja Kenedi.
„Néhány egyéb
munka mellett ez
lenne az én ötéves
tervem. Hosszabb
távra elôre most
nem gondolok.”

Varsányi Gyula

Kenedi János:

HOGYAN KÉNE EMBERT

SZERETNI?

Osiris Kiadó, 336 oldal, 3980 Ft

|5 év|

Kenedi János „ötéves terve”

Az író-kritikus Kenedi János legújabb könyvében, a Hogyan
kéne embert szeretni? címûben politikatörténeti dokumentu-
mokat, korrajzokat, személyes tárgyú írásokat, évtizedekkel
korábban papírra vetett vagy az utóbbi években született
esszéket, cikkeket találunk. Ezekbôl akár egy pályaív is kive-
hetô, bár korántsem minden részletében.
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– Négy szerelmi történet, négyféle aspektusból, mégis egységes nyel-
vi esszenciával megfogalmazva. „Bolyongások a lélektérképen a kék-
liliom illatában” – írja a kiadói ismertetô. Ezek a történetek nem egy-
szerre íródtak, a legrégebbi 2009-es, a legfrissebb 2016-os. Hogyan
rendezôdtek össze éppen most egy „kötetté”?
– Nem jelent semmit a hét esztendô, a négy kisregény születésének
idôkerete azonkívül, hogy ebben az idôkeretben  foglalkoztattak ak-
tívan ezek a témák vagy históriák, már pusztán amiatt sem, mivel –
ahogy ön is érzékeli – talán csak nézôpont változatokról van szó:
alighanem egyszerre léteztek bennem, noha külön-külön nyerték el
írásos alakjukat. Valóban lényegi közösséget alkotnak: a kékliliom-
gondolat, jelkép vagy metafora egységében; szerelem/halál minden-
napi végletességében. Hadd kölcsönözzek egy német reklámszöve-
get: jeden Tag eine Portion Liebe, még ha olyannyira közhelyesen
hathat. A viszonylag egynemû nyelvi köntöst pedig – nem a formá-
ról beszélek! – tekintsük úgy, „pályám emlékezete” óta ekként írok,
ebbôl a nyelvi környezetbôl ruházkodom, erre a szerkezetre támasz-
kodom, ugyancsak ebbe igyekszem visszajuttatni – talán kamattal –,
amit kölcsönvettem. 
– Nagyon izgalmas az elbeszélések hangvétele, már-már mondhatnám
a mondatok lírikussága, amelyek szinte körkörösen egymásba folynak,
egymásból ágaznak tovább. Jellemzô ez a korábbi írásaira is?
– Nem szeretem a fûrészpor-prózát. Az én írástechnikám a hangzás-
ra, a ritmusra, a szimfonikus hömpölygésre, alkalmi legátókra, ám
ezeken túl is folyamatosságra hagyatkozik. Valóban inkább a körkö-
rösség, semmint a linearitás jellemzi szövegeimet, alighanem barok-
kos, szerényebben: tudatosan választott eklektikus gondolkodáso-
mat. Ezzel együtt sem szeretem magára hagyni a szöveget: nem az ír
engem, én költöm azt. Akkor írok le valamit, ha már alaposan meg-
csócsáltam fejben, magamban meghallgattam konszonanciáit,
disszonanciáit, a falsot kitisztogattam. Fejben bármikor lehetôségem
van fogalmazni; utazás, házimunkák, egyéb más irányú foglalatossá-
gok között. Az elmúlt fél évszázadban a módszer nekem bevált.
– Mit gondol, mennyire pontosan elbeszélhetô egy-egy lélektani „tör-
ténet/és”?
– Az elmélyült fogalmi gondolkodás megteremti annak esé-
lyét, hogy elbeszéljünk mindent, amit csak ismerünk, képze-
lünk vagy éppen álmodunk, akár ezek kombinációját, sôt:
elemzését. Kérdés – a hogyan? Elképzelésemet, koncepció-
mat legmeggyôzôbben – vélelmezem – az 1876 vagy az el-
rejtett ember és a Henrik király nyughatatlan éjszakái címû
munkáim reprezentálják.
– Borágó, kikerics, kékliliom… Honnan ered a vonzódása a
kékes, lilás színû virágok felé? Négy történet, négy virág il-
lene hozzá. Tudna még egyet mondani, ami illene a sorba? 
– A katáng! Novellát írtam valamikor egy katáng-szemû
lányról. És ne feledje, az Akkor föléhajolva címû darabban
szerepel a kék nefelejcs! Az írisz, a búzavirág, a szarkaláb,
a kaszanyûg, netán a jacaranda valahol szintén elôfordul.
Imádom az égszínkék hajnalkát. Géza, kék az ég – mond-
ja gyerekkorom palindromja; talán abba kékültem bele,
ha nem nagyanyám kékítôjébe. Intellektuálisabban: eset-
leg a romantikusok kék virága kötött ki irodalmi kabátom fazonjára
tûzve. Magamfajta bágyadt panteistát könnyû az éggel, a tengerrel,
a tóval kékre szédíteni.

– Milyen többletjelentést, érzelmi töltést adnak Ön szerint ezek a
szimbólumok az olvasó számára?
– Tudja, minden olvasó más, csak számára érvényes olvasói helyzetben
van. Akinek – teszem azt – kislány korában volt búzavirág koszorú a fe-
jén, más szimbolikus tartalmakat érez említésére, mint aki errôl lema-
radt. Aki sosem látott kékliliomot, bizonyára szövevényesebb metafo-
rára gyanakszik, mint aki már találkozott a szerelemvirággal. Imént a
romantikát emlegettem. Novalis Ofterdingenjének ismerôje az elérhe-
tetlen boldogság örök nosztalgiáját lelheti föl ezekben a kékségekben.
Mi több, a kék számomra is távlatosság, mondhatni: kozmikus érte-
lemben. Egy kiváló francia mûvelôdéstörténész, Michel Pastoureau
megírta a kék szín történetét; én – sajnos – csak a feketéét olvastam.
– Számos szépirodalmi utalás rejlik a szövegben. Kik idézôdnek meg
a sorai által? 
– Igen; ezek az idézetek arra utalnak, hogy a rendelkezésünkre álló
beláthatatlan terjedelmû irodalmi anyag (úgy is, mint egyetemes iro-
dalom) köztulajdon, arra szintén használható, hogy leleplezzük általa
a spanyolviasz fölfedezése iránti hajlamunkat. Ennek megfelelôen ma-
zsolázok és áttelepítek belôlük mûveimben aktualizálható mozzana-
tokat. Kontroll-szerzôkként következetesen alkalmazom Dantét, Tur-
genyevet, Gorkijt, Borgest, Szentkuthyt, Füst Milánt, Ezra Poundot,

Robbe-Grillet-t, de még a széltoló Pelevint is.
Itt-ott – téves önértékelés folytán – magamat
is visszaidézem. Rendszeresen olvasni viszont
inkább a modern fizika jeleseit, Hawking, Ka-
ku, Rovelli, Gribbin könyveit emelem le köny-
vespolcomról (el vagyok velük látva Csillaghe-
gyen és Zsennyében, legfôbb tartózkodási he-
lyeimen egyaránt). Úgy gondolom, e nélkül a
korszerû ismeretanyag, netán világkép nélkül
értelmetlen, de legalábbis reménytelen a mai
mûvészet ekvivalens világának igényes építése.
Számomra mindenképpen. 

Illényi Mária
Fotó: Bulla Bea

Fábián László: KÉKLILIOM 

Kortárs Kiadó, 564 oldal, 4500 Ft
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„mindig van másnap”
Beszélgetés Fábián Lászlóval
„mindig van másnap”
Beszélgetés Fábián Lászlóval
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DIGI-BOOK 

RÚMI ÖRÖK JÓTANÁCSAI
Dzsalál ad-Dín Rúmi (1207 –
1273) filozófus és költô, tanítá-
sait rövid történetekben adta
tovább. Rúmi a tolerancia, a
türelem és a szúfizmus legna-
gyobb filozófusa. Írásai rövi-
dek, elgondolkodtatók. Évezre-
des gondolatok, hitrôl, szere-
lemrôl, az élet értelmérôl, és
helyünkrôl a világban. A válo-
gatás Rúmi gondolataiból min-
den élethelyzetre megfelelô ta-
nácsot kínál, megmutatva a ki-
vezetô utat. A kötetet Rúmi
életrajza és a szúfi filozófia rö-
vid ismertetése teszi teljessé.
172 oldal, 2490 Ft

DIGI-BOOK 

A HAJNALI VENDÉG
Ha egy magándetektív kikap-
csolódásra vágyik, akkor való-
színû, hogy nyugalmas napok
nem várnak rá... Asbjörn Krag
magándetektívvel is ez történik.
Elsô sétáján hamis külsejû ala-
kokba botlik, akik egy csinos
hölgyet inzultálnak. Késôbb a
hölgyrôl furcsa dolgok kerülnek
elô, és a történetet bonyolítja,
hogy a hölgy férjét egy rejtélyes
telefonhívás elcsalja felesége
mellôl, aki így egyedül marad...
Sven Elvestad a krimi nagymes-
tere, akitôl még Agatha Chris-
tie is tanult mesterfogásokat.
220 oldal, 2290 Ft

TRIVIUM

Robin Sharma:
KI FOG MAJD ÉRTED SÍRNI?
216 oldal, 3490 Ft
Aki nem engedi, hogy útját áll-
ják, azt semmi sem állíthatja
meg. A legtöbben nem vallanak
kudarcot, csak felhagynak a
próbálkozással. Ne várj, legyen
bátorságod nagyot álmodni! So-
sem késô olyan emberré válni,
amilyen mindig is lenni akartál!
Az életmódguru további köte-
tei a Kiadónál: A szerzetes, aki
eladta a Ferrariját, Hajnali 5
óra Klub, A siker kézikönyve, A
rang nélküli vezetô
15 millió eladott könyv világ-
szerte, 60 ország, 75 nyelv

BIOBACH-MUSIC

Dukay Barnabás, Ábrahám
Márta: RÉSZLETEK AZ
ÖRÖKKÉVALÓSÁGBÓL
Könyv+CD 148 oldal, 7900 Ft
A CD J. S. Bach d-moll partitáját
tartalmazza Ábrahám Márta elô-
adásában
Dukay Barnabás zeneszerzô és Áb-
rahám Márta hegedûmûvész köny-
ve Bach legnépszerûbb hegedûmû-
vének, a Chaconne-nak 300 éve
lappangó titkáról rántja le a leplet.
A mû egy szenzációs felfedezés:
olyan idôkód, amelybôl Bach a mû
teljes terjedelmében hangokba kó-
dolt zenei szerkezetet formál, így
állítva emléket 1720-ban váratlanul
elhunyt feleségének.

TRIVIUM

Szabó Vivien: SZABADULJ
MEG A SZORONGÁSTÓL
216 oldal, 3290 Ft
A szorongást sokan természe-
tesnek tartják, de nem kell,
hogy így legyen. Jogod van az
örömteli, szabad élethez, ami-
hez a könyv lapjain keresztül
meg is kapod a segítséget az
égi segítôk világa által. Ha idôt
és energiát fektetsz az életed-
be, és ha hajlandó vagy tenni a
boldogságodért, akkor az egyre
közelebb kerül hozzád. Ne le-
gyenek kifogásaid, kezdj el még
ma tenni önmagadért!
A Kiadónál megjelent: Égi se-
gítôkkel szabadon az utadon

DIGI-BOOK 

MEGOLDJUK, SZÍVEM!
Nagy Zsóka negyedszázada fog-
lalkozik családi és párkapcsolati
mediációval. Saját módszerét
mediációs iskolájában sikerrel al-
kalmazza. Jelmondata: „Vagy
igazam van, vagy boldog va-
gyok." Zsóka vérbeli családi me-
diátor: számára a legfontosabb
a család magvát, értelmét adó
gyermek, és amit magával visz
onnan, ahová született, abba a
családba, amit alapít. Története-
ibôl mindenki tanulhat, hogy ne
kövesse el azokat a hibákat,
amelyeket könyvünk hôsei akar-
va-akaratlanul elkövettek.
200 oldal, 2790 Ft

KORTÁRS

Hász Róbert: FÁBIÁN MARCELL
ÉS A TÁNCOLÓ HALÁL
360 oldal, 3 500Ft
Fábián Marcell pandúrdetektív,
a bácskai magyar Poirot újra
nyomoz! A századfordulós
Zombor életét különös járvány
dúlja föl. Van-e összefüggés a
delíriumos tánckór és a szapo-
rodó öngyilkosságok közt? S
tényleg öngyilkosságok-e?
Megtalálja-e a kulcsot a racio-
nális nyomozó a paranormális-
nak tûnô jelenségekhez? Színre
lép a fiumei Kánya Emília,
Gozsdu Elek, sôt Jókai is. – A si-
kerkönyv folytatása, változatlan
élmény, váratlan fordulatok!

DIGI-BOOK KIADÓ www.digi-book.hu e-mail: info@digi-book.hu BIOBACH-MUSIC 1027 Budapest, F? utca 71. www.biobach.com
KORTÁRS KIADÓ 1062 Budapest, Bajza u. 18. www.kortarskiado.hu TRIVIUM KIADÓ 1112 Budapest, Menyecske utca 3. Telefon:
(+36) 1 248 1263 www.triviumkiado.hu

KORTÁRS

Szigethy Gábor:
MIAMAGYAR
360 oldal, 4 000 Ft
A friss Kossuth-díjas szerzô esszé-
gyûjteményének címét Szekfû
Gyulától kölcsönözte, olyan for-
mán, ahogy kisdiákként próbálta
kibetûzni a történész könyvének
gerincérôl a feliratot. E fájó, pro-
vokatív, örökké égetô kérdés
életélmények sorát hozza föl: Ba-
latonfüred, Velence, Pannonhal-
ma – Jávor Pál, Márai, Cs. Szabó,
Weöres és Gérecz – Pink Floyd és
a Miatyánk – és persze könyvek,
könyvek, könyvek, könyvek. A
„két kaszás” életév számadás-
kompozícióija.

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



|Tarján|

Különös értékkel bír az a két Tarján Tamás-
kötet, amely két évvel az irodalomtörténész
halála után látott napvilágot. Egyrészt mert a
feledés leple az irodalomban is elkeserítôen
gyorsan ráborul az eltávozottakra és életmû-
vükre, márpedig Tarján életmûve elképesztô-
en gazdag ahhoz, hogy ne maradjon élô része
a mindenkori irodalomtudománynak. Más-
részt a két kötetbôl az egyik ôt magát, a sze-
mélyét hozza közel az olvasóhoz: azt a Tarján
Tamást, aki az esszékben, kritikákban a hát-
térben maradt. (Egyébként sem vágyott soha
önjogán szerepelni, a másokat faggató sze-
repköre volt az övé.) Ez a bizonyos könyv, a
Pont Kiadó gondozásában megjelent Kézje-
gyek a félmúltból
igazi irodalomtörté-
neti kuriózum. Tar-
ján Tamás magán-
könyvtárából válo-
gatott össze tizenkét
dedikált példányt, s
írta meg a becses
kézjegyek, beírások
történetét. Ezek an-
nak idején épp itt, a
Könyvhétben jelen-
tek meg sorozatban.
Szabó Magda, Bor
Ambrus, Illés Endre,
Hubay Miklós, Sza-
bó Lôrinc, Konrád
György, Csoóri Sán-
dor, Nagy Gáspár,
Tandori Dezsô, Juhász Ferenc, Nemes Nagy
Ágnes és Székely János alakja lép elô ezen
igaz történtekbôl, s persze Tarján Tamás éle-
tének mozaikjai is megcsillannak. Kezdve az
író nagybácsi, Bor Ambrus örökségétôl, a
Szabó Magdával folytatott, kedvesen „cicá-
zó” viszonyon át (nehogy félreértse valaki: az
írónô évôdô dedikációja alá remek cicafejet
kanyarított), a beszédes „harag nélkül” be-
írásig Csoóri Sándor tollából, vagy Hubay
Miklós kézírásáig, aki „a legtágabb horizon-
tú kritikusnak” nevezi ajánlásában Tarjánt. S
aztán ott vannak az íróktól más íróknak szó-
ló bejegyzések: Szabó Lôrinc Simon István-
nak, vagy Illés Endre Boldizsár Ivánnak rótt
dedikációi. A kötet képanyaga ráadásképp a
„fordított eseteket”, vagyis Tarján Tamás de-
dikációit is felvonultatja: a családtagoknak,
Tandori Dezsônek, Orosz Istvánnak, a szerzô-
társ-barátnak: Reményi József Tamásnak, a
kiadó Szávai Ilonának és Szávai Gézának, va-
lamint Kiss Józsefnek és a Könyvhétnek szó-
ló beírásokat. Barátság, humor, szellem, köl-
tészet, közös múlt csillog ezeknek a szavak-

nak a mélyén. „Fény…? Talán.
Jóská(ék)nak baráti szívvel:
TTamás” – írja például Remé-
nyiéknek Fénymérô címû köl-
tészeti tanulmánykötete elejé-
re. Vagy: „akváriumot a Ten-
gernek – sok szeretettel Szávai
Ilonának, Gézának, a PONT-
nak, amelyben öröm és biz-
tonság lubickolni egy úszni-
nem-tudónak. TTamás” – szól

az Egy évad akváriuma dedikációja a kiadó-
nak. Kiérezni minden sorából, hogy különös
becsben tartotta és jegyezte a dedikációkat,
azokat az irodalomtörténet részének tekin-
tette, s lám, maga is azzá tudta emelni.
Öccse, Tarján Balázs, valamint a jó barát, kol-
léga és paródiaszerzô-társ, Reményi József
Tamás emlékezô írása olyan vonásait rajzol-
ják meg Tamásnak, amelyet talán sokan nem
ismernek – a szorgalmas könyvtárlátogató
kissrácét, az oktatásért élô egyetemi tanárét,
az  intellektuális focirajongóét, a szenvedé-
lyes keresztrejtvény-gyártóét és a kapcsola-
tok jelentôségét mélyen átérzô emberét. 

A Napkút Kiadónál megjelent Látómezô
címû kritikagyûjtemény szép lenyomata, bi-
zonysága a fentieknek, s igazolása Hubay
Miklós szavainak: valóban lenyûgözôen szé-
les az a horizont, amelyet Tarján szünet nél-
kül pásztázott az irodalom egén. A kortárs
magyar és magyarított külföldi próza bírála-
tának színe-java felvonul itt. Tarján kritikái-
nak pillére az összeszedettség és a pontos-
ság: nincsenek felesleges mondatok, „félre-

ment” szavak: a lényeget ragadja meg
azokkal a csakis rá jellemzô fordulatokkal,
amelyek helyett más talán mondatokat ke-
resgélt volna (“hullámzó apokalipszis”, „él-
hely”, „erôsen literarizált”, „takarékos, szí-
jas elôadás”, „a könyvet beszegô két novel-
la”, „mondatai áramán utazva”, „érdes
harmónia”, „saját égtájakkal meg nem ál-
dott élet” – és még hosszan sorolhatnánk).
Tarján sosem csak a kiragadott mûvet elem-
zi, hanem elhelyezi azt az addigi szerzôi
életmû – és a kortárs irodalom – mátrixá-
ban: így rajzolódik ki például Sándor Iván A
Vanderbilt-jacht hajóorvosa címû regényé-
rôl írott kritikájából (Hûtôtt hô – a címek
mélyrétegeire is érdemes figyelni a Tarján-
kritikákat olvasva) Sándor Iván egész addigi
regényvilága, vagy Spiró György Kémjelen-
tés címû kötetének értékelésébôl a novellis-
ta Spiró helye az írói oeuvre-ben. Az egyes
életmûveket egyben láttató „nagytotál” ré-
sze, hogy némely szerzô több mûvével is
szerepel a válogatásban. Természetesen
nem maradnak ki a legnagyobbak, így Es-
terházy Hasnyálmirigynaplója sem, de a
nagyágyúk mellett az aktuálisan fiatalok
sem: Miklya Anna, Murányi Sándor Olivér
vagy Potozky László. Egyes kritikák tanul-
mány- vagy esszéértékûek: a legkomolyabb
a Lengyel Péterrôl megjelent vaskos esszé-
gyûjtemény kritikája, vagy Temesi Ferenc
Bartók-regényének elemzése, amely a rég-
múltból Tandori sakkverseinek tarjáni elmét
követelô visszafejtéseire emlékeztet. A kül-
földi szerzôket és mûveket taglaló rész rövi-
debb, de a merítés itt sem kevésbé sokszí-
nû: Tarján mindig arra figyel fel, ami ese-
ményértékû a magyar irodalomban is, le-
gyen az egy új Umberto Eco-regény, Gabriel
García Márquez beszédeinek gyûjteménye,
vagy az izlandi Sjón „népi története”.

E sorok írásakor mi más járna az ember
fejében, mint hogy volt egy igazi nagy
mestere a csokorba gyûjtött könyvekrôl
szólásnak, a velôs, ám annál sokatmon-
dóbb recenzióknak: Tarján Tamás. Ôutá-
na szólni csak tétován, sután lehet. Még
ezek is az ô szavai…

Laik Eszter

Tarján Tamás

KÉZJEGYEK A FÉLMÚLTBÓL

Pont Kiadó, 176 oldal, 2730 Ft 

LÁTÓMEZÔ

Napkút Kiadó, 400 oldal, 3490 Ft
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„A legtágabb horizontú kritikus”



Kifordított kapcsolat
Geir Gulliksen norvég író regényében a válástör-
ténetek egy egészen egyedi változatát dolgozza
fel, amely merôben elüt a hagyományos elhide-
gülés-megcsalatás forgatókönyvétôl. Nem is az
események állnak a cselekmény középpontjá-
ban – noha aprólékos részletességgel értesü-
lünk a mindennapok rutinjáról –, hanem az az
érzelmi átalakulás, amelyen a pár két tagja, de
elsôsorban a férfi elbeszélô átmegy.

Bár kettôjük legszemélyesebb történetét ol-
vassuk és legintimebb pillanatainál lehetünk
jelen, a regény egy modern társadalmi jelen-
ségnek, a nyitott kapcsolatok lehetôségének a
tükre is. Ebben is „nagyon norvég” Gulliksen
– a konvenciókon túllépô, a minden részleté-
ben entellektüell kifinomultsággal reflektált házastár-
si viszony, az egzisztenciális problémákkal nem terhelt, így a kö-
zösen megoldandó létkérdésektôl mentes „jóléti” kapcsolat szin-
te csak ebben a szociokulturális környezetben képzelhetô el. (Nor-
vég és dán filmekbôl jól ismerjük ezt.)

Fôhôsünk második házassága mintha mindenben pont a fordított-
ja lenne a megszokottnak: az új kapcsolatba a férfi viszi a gyereket
– bár az nem velük él –, a férfi marad otthon a késôbb megszületô
két saját gyerekkel; alapvetôen a nô, Timmy a stabil pénzkeresô, a
férfi újságírói-írói munkája elég ingatag, s ezáltal az övé lesz a ház-
tartásbeli és gyermeknevelôi szerep is. De abban sem szokványos
kapcsolatuk mûködése, ahogy a férj kezeli felesége nôiességét: kife-

jezetten izgatja a feleségén megakadó fér-
fitekintetekben rejlô lehetôség, és bátorít-
ja Timmyt, hogy vegye észre ezeket, sôt él-
jen az alkalmakkal. A férj azt vallja, ha a
kultúránk a férfiak számára mindig is lehe-
tôvé tette, hogy szeretôt tartsanak, miért
ne valósulhatna-e meg ez fordítva is? 

Ahogy ez egy jó regénytôl várható, az al-
kalom „beüt”: Timmynek csakugyan szere-
tôje lesz. És ahogy mélyül a viszonya, úgy
hasonlik meg a fôhôs csendesen – a maga
számára is nehezen bevallhatóan – szabad-
gondolkodó elvei és az érzelmei között. Gul-
liksen mûvének ez a legizgalmasabb aspek-
tusa: vajon hogy éljük meg a gyakorlatban
saját elveinket, ha azok valóra válnak? 

Az író különleges perspektívát választott a
narrációhoz: bár a férfi beszéli el történetü-

ket egyes szám elsô személyben, de felesége szemével ábrázolja az
eseményeket, mintegy bebújva a nô fejébe. A férj szenvedéstörténe-
te lapról lapra mélyül drámaivá, s még a gazdagon kidolgozott sze-
xualitásban is a másik elvesztésének fájdalma köszön vissza. Birtok-
lás és elengedés, szex és szerelem, kötôdés és szabadság nagy kér-
déseit veti fel a történet, amely magyarul Petrikovics Edit, a norvég
irodalom elsôrangú fordítójának érzékeny fordításában szólal meg.

Geir Gulliksen: MIELÔTT ELVÁLTUNK

Petrikovics Edit fordítása

Typotex Kiadó, 212 oldal, 2800 Ft
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A férfi, aki megölte a férfit, aki megölt
egy férfit, avagy 101 hulla Dramfjordban
– a skandináv krimiszerzôvé lett Kôhalmi
Zoltán. Rajongói ezentúl stand up komé-
diái mellett tekervényes címû bûnügyire-
gény-paródiáján is jót mulathatnak.

– Hány skandináv krimit olvasott el, amire elju-
tott a regény megírásáig? 
– Amúgy is szerettem ezt a mûfajt, olvas-
tam jó néhány Nesbø-könyvet, meg ától
cettig Stieg Larson Millennium trilógiáját,
amikor pedig megszületett a könyvem ötle-
te, tudatosan próbáltam földeríteni a mûfaj
lényegét, például azt, hogy ott valójában
sose isznak a detektívek. Mind leszokott al-
koholisták, akiknek szüntelenül ihatnékjuk
van. Úgy gondoltam, az én nyomozó figu-
rám emelgesse nyugodtan és rendszeresen
a poharat. Amikor egy idô után megterem-
tettem a paródia eltorzított skandináv vilá-
gát, ahol mindig nagyon rossz az idô, min-
dig mindenki depressziós, az embereknek
szörnyû traumáik és függôségeik vannak,
akkor ebben a sötét miliôben kellett to-
vábbgondolnom a történetet.  De másfajta
könyvtípusokat is elrejtettem a regényben,
azokból is fel kellett készülnöm. A tinik ked-
venc vámpíros történetei közül elolvastam
az Alkonyatot, aztán lapozgattam Bogyó és
Babócát, de musicaleket is néztem, hogy
meg tudjam alkotni a könyvben ennek a
mûfajnak egy rossz példáját. 
– Gondolom, paródiát vagy elnézô szeretetbôl,
vagy rosszallás nyomán lehet írni. A vámpírok-
hoz hogy viszonyul? 
– A rosszindulat nem tesz jót a humornak.
Elôfordult, hogy valamin nagyon felhúztam
magam, és azonnal, indulatból próbáltam
megírni. Ez nem hoz jó eredményt. Elôbb le
kell higgadni. A kifigurázandó dologtól el
kell távolodni, hogy az ember tréfálkozni
tudjon rajta. A vámpíros stílus valójában a
nagyfiam ötlete nyomán kapott helyet a
könyvben. Egy vacsoránál beszélgettünk ró-
la, hogy van egy rész, amelynek egy tini lány
a narrátora, aki számára valami jellegzetes
mániát kell találnom. A szerkesztôm, Cser-
na-Szabó András azt tanácsolta, legyen A-
ha-rajongó, mert Norvégiában mindenki
odavan ezért az együttesért. De nekem
semmit nem mond a nevük. A fiam ezt hall-
va javasolta a vámpíros regényeket. Mivel
szeretek mindennek utánajárni, elmélyed-
tem az Alkonyatban, és a könyvemben ezt

a részt a tini olvasótábort jellemzô módon
minél kevesebb szóval, ismétlôdô fordula-
tokkal igyekeztem megírni. 
– Más családtagok is bekapcsolódtak a re-
gényírásba? 
– A színpadon meg a magánéletben is szíve-
sen beszélek arról, ami foglalkoztat. A három
gyerekembôl pont a legkisebb végigasszisztál-
ta az alkotói folyamatot. Ültem a laptopnál, és
írtam. Mit csinálsz, apa, kérdezte. Vagy azt
mondtam volna, hogy hagyjál, dolgozom,
ehelyett azt válaszoltam, hogy képzeld, most
azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne
megoldani azt vagy azt a kérdést. Nem hi-
szem, hogy sok kilencéves szokott ilyen köny-
veket olvasni, amelyekben ennyi csavar és át-
vitt értelmû részlet van. Ô nem egyszerûen
megértette ezeket, de még jó ötleteket is
adott. Valójában sokszor az is hasznos, ha az
ember elmondja, min töri a fejét. Ilyenformán
sokaktól kaptam segítséget. Szabó Márton Ist-
ván barátom, költô és színpadközeli ember.
Sokat utazunk vele az országban, mert ô a
produkcióim mindenese. Közben beszélget-
tünk az idestova nyolc éve tervezett, vagy ké-
sôbb a már alakuló könyvrôl. A reflexióból ki
tud derülni, hogy a nehezen elmesélhetô rész-
letek nem jók, azokban valami hiba van, át-
írandók. A regény nemcsak terjedelemben na-
gyobb feladat a jeleneteknél. Az egész világát
ki kell találni, muszáj következetesnek lenni, fi-
gyelni, hogy ne veszítsünk el szereplôket, ne
hagyjunk elvarratlanul szálakat. 
– A paródia ötletének megszületé-
sekor, mit érzett leginkább nevet-
ségessé tehetô jellegzetességnek
a skandináv krimikben?  
– Sajátosságuk, hogy a nyomo-
zók nem különleges képessé-
gû, mindenki fölött álló nagy-
szerû alakok, hanem sok min-
dennapi emberhez hasonlóan
megtört, nyomorult karakte-
rek. A gyanúsítottak sem olya-
nok, mint például Agatha
Christie-nél. Itt bárkirôl kiderülhet, hogy al-
jas ember, vagy perverz. 
– Valóban Nesbø, Rejtô és Calvino voltak
együtt az útmutatói, ahogy a fülszövegben ol-
vasható? 
– Jólesik, hogy Cserna-Szabó András ezt a há-
rom nagy nevet említi meg ott. A Nesbø-krimi-
ket tövirôl-hegyire ismerem. Rejtô alapvetés a
humortörténelemben, és engem mindig érde-
kelt, hogy ki hogyan építi fel a poénokat. Sze-

retem, ahogy ô csinálta. Calvino meg abszolút
abszurd dolgokat ír, játszik az olvasóval. A Ha
egy téli éjszakán egy utazó címû, formai bra-
vúrnak számító könyvét különösen kedvelem. 
– Milyen a viszonya az olvasáshoz, ha éppen
nem kötelezô anyaggyûjtési céllal, hanem
kedvtelésbôl vesz könyvet a kezébe? 
– Egyszerre több könyvet olvasok, gyûlnek az
asztalon, az éjjeliszekrényen. Van egy félbeha-
gyott krimi, A fiú, ami számomra nehezen kö-
vethetô különlegessége a Nesbø-életmûnek.
Nagy könyvfélretevô vagyok, nagy be nem fe-
jezô is, bizonyos mûveket meg a bennük rejlô
pár poén miatt olvasok. A nyaramat részben

Stanislaw Lem Pirx pilóta ka-
landjával töltöttem. Ugyanak-
kor kezdtem bele Faludy György
Pokolbéli víg napjaim címû mû-
vébe, amit még nem fejeztem
be. Miközben készülök a követ-
kezô önálló mûsoromra,  estén-
ként gyakran ez az „altatóm”.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Lettner Kriszta Helikon Kiadó

Kôhalmi Zoltán:

A FÉRFI, AKI MEGÖLTE A FÉRFIT, AKI

MEGÖLT EGY FÉRFIT – avagy 101 hulla

Dramfjordban

Helikon Kiadó, 3799 Ft

A Kôhalmi Zoltánnal folytatott beszélgetés
teljes szövege a Könyvhét honlapján
olvasható.
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Kôhalmi Zoltán 101 hullát produkál
Skandináv krimit írt a stand upos
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|nôtörténeti|

A Lányok és asszonyok aranykönyve
megjelenésével újabb fontos kötettel
bôvül a nôtörténeti ismeretterjesztô
mûvek sora. A szerzô eddig megválaszo-
latlan kérdésekre keresett válaszokat.
Ezekrôl beszélgettünk Szécsi Noémivel.

– Mi inspirálta a Lányok és asszonyok arany-
könyve címû kötetet? 
– Többek közt az a tény, hogy talán ma is
túl sokat beszélünk a nôk testérôl. A törté-
nelem segít perspektívát adni a jelennek. A
19. század végén például azért aggódtak az
emancipáció ellenzôi, hogy ha a nôk tanul-
nak és dolgoznak, nem töltik be megfelelô-
en a feleség és az anya szerepét. Ekkor kez-
dôdött a társadalom népességfogyás feletti
borongása, hiszen a fogamzásgátló mód-
szerek terjedésével a családok egyre inkább
korlátozták a gyerekek számát.
– A források jellemzôen dr. Hugonnai Vilma,
az elsô magyar orvosnô hagyatékából ered-
nek. Hogyan jutott hozzá a levelekhez?
– Hugonnai Vilma szakmai hagyatéka az
Orvostörténeti Múzeum levéltárában talál-
ható, melyben elôadásvázlatok, életrajzváz-
latok, levelek vannak, illetve több érdekes
kötet, amelyekben rendelési naplóit vezet-
te. Ezeket elôttem mások is átnézték, akik
Hugonnai Vilmáról tanulmányt írtak, de in-
kább általános következtetéseket vontak le
belôle. Sok más forrást elolvastam a könyv
koncepciójának kialakításakor – többek
közt a Petôfi Irodalmi Múzeum levéltárá-
ban. De csak Hugonnai Vilma orvosi napló-
iba olvasva jöttem rá, ezek az esetek nem
csupán a doktornô orvosi profilja szem-
pontjából érdekesek, hanem önmagukban
is, segítenek megvilágítani, hogyan viszo-
nyultak akkoriban a nôi testhez, vagy, hogy
miért fordultak a nôk orvoshoz. 
– A mû nagyon érdekes kérdéseket taglal! Az
ön számára mi volt a legmegdöbbentôbb fel-
fedezés?
– Ha nem is megdöbbentô – hiszen sejtet-
tem –, de lehangoló felismerés volt, milyen
nagy különbséget tettek az alsóbb és fel-
sôbb társadalmi osztályba tartozó nôk tes-
te között. A dolog sokféle megnyilvánulá-
sára csak egy példa: a felsôbb osztálybeli
várandós nô testét a széltôl is óvni kellett,
de az alsóbb osztálybeli nô terhesen is
ugyanúgy végezte a tôle elvárt fizikai mun-
kát, hiszen „megszokta”, így azt gondol-
ták, nem árthat neki. 

– A könyv terjedelme 384 oldal. Hol volt a
határ, amikor azt mondta, itt pontot tesz a
végére?
– Az egyes tendenciákat alátámasztó esete-
ket vég nélkül lehet sorjáztatni, ahogyan az
érdekes kuriózumokat is. Például én szívesen
idéztem volna még újabb és újabb szüléstör-
téneteket Hugonnai Vilma praxisából, de a
szerkesztô néhányat kihúzott, mondván,
ezek már semmit sem tesznek hozzá a lé-
nyeghez. Nemcsak egy regénynek, de egy is-
meretterjesztô könyvnek is rendelkeznie kell
belsô szerkezettel, arányokkal. Itt a témákat
az tartotta össze, hogy a nôi életkor szerint,
a kamaszkortól az idôsödésig vettem sorra a
testet érintô kérdéseket. A terjedelem-
nek az is határt szab, hogy nagyon ke-
vés a szakirodalom: sok helyen magam-
ra maradtam a forrásokkal és a saját be-
nyomásaimmal, és ilyen esetekben
hosszú értekezésekre alig van mód.
– Milyen lenne a mai társadalom, ha a
nôk 19–20. században betöltött szerepe
nem esett volna át azon a változáson,
melyekrôl most beszélünk?
– A mesterséges mozdulatlanságban
tartott közösségek állapota ad erre vá-
laszt, vagy az olyan utópiák, mint Mar-
garet Atwood regénye, A szolgálólány
meséje. Azonban a valóságban nem elodáz-
hatók az egyes fordulatok, a nôk helyzeté-
nek változását bizonyos gazdasági és politi-
kai változások, valamint a technika és a tudo-
mány fejlôdése tette lehetôvé. De ezt nem
nevezném javulásnak, hiszen a 20. század-
ban kialakult a modern nô azon dilemmája,
hogy miként teremtsen egyensúlyt munka és
család között.

– Nemrég a közösségi oldalon
osztott meg egy posztot, melyben
felhívja a figyelmet arra, hogy
nôi szerzôkrôl nem szólnak az
irodalomtankönyvek.
– Ennek komplex oka van, azt hi-
szem, ezen a terjedelmen belül
nehéz lenne kifejteni. Maradjunk
abban, hogy a tankönyvekbe be-
lekerülô ismeretanyag lassan vál-
tozik, és még nem viseli nyomán
mindazt, amit a mindennapok-
ban megtapasztalunk és elvá-
runk. Tizenhat éves lányommal
sokat beszélünk arról, hogy amit
az iskolában tanul, azt nem feltét-
lenül tükrözi a magyar irodalom

vagy a történelem. Minden más mellett a ne-
mek reprezentációja is sántít. Tudom magam-
ról, hogy mennyire kíváncsi voltam diákként a
nôi példaképekre, és elszomorítónak tartom,
hogy még ott is elhagyják ôket, ahol igenis je-
len vannak. A lányoknak, akik az osztály felét
teszik ki, szükségük van arra a megerôsítésre,
hogy a nôk is formálták a múltat és a kultúrát.
– Milyen eredményre számít a könyv megje-
lenése után?
– Úgy tekintek erre a könyvre, mint a nôtörté-
neti tevékenységem részére. Szeretném látha-
tóvá tenni az elôttem járó nôket, amennyire
tôlem telik, és szerintem a nôk hétköznapjai-
nak ismerete is fontos. Ugyanakkor az eddigi

kutatásaim során az is nyilvánvaló lett szá-
momra, hogy sok
olyan nô teljesítmé-
nye is feledésbe me-
rült, aki a férfiközpon-
tú társadalmon belül is
igyekezett megvetni a
lábát, mégis alig ismer-
jük a nevét. 

Vermes Nikolett
Fotó: Dévai Balázs

Szécsi Noémi:

LÁNYOK ÉS ASSZONYOK

ARANYKÖNYVE

Park Könyvkiadó, 384 oldal, 4490 Ft

A Szécsi Noémival folytatott beszélgetés
teljes szövege a Könyvhét honlapján
olvasható.

könyvrôl
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„Szeretném láthatóvá tenni az elôttem járó nôket”
Beszélgetés Szécsi Noémivel



Neveljünk egészséges
gyereket!

Egyre nagyobb figyelem irányul a ko-
rai fejlesztés fontosságára. A szakem-
berek folyamatosan felhívják a szülôk
figyelmét arra, hogy a gyerek életé-
nek elsô idôszaka milyen kiemelt fon-
tossággal bír a késôbbi eredményes-
ség szempontjából.

A Napraforgó Könyvkiadó gondo-
zásában megjelenô Neveljünk egészséges
gyereket-sorozat legfrissebb kötete, a 365 fejlesztô játék 3 éves ko-
rig a születéstôl kezdve kínál olyan, otthoni környezetben is egysze-
rûen végrehajtható tevékenységeket, amelyekkel a szülôk is segíthe-
tik a kicsik fejlôdését. A kötet felépítése életkor szerinti bontásban
kínálja a fejlesztô játékokat.

Napi pár perces tudatos foglalkozással máris nagyon sokat tehe-
tünk annak érdekében, hogy a lehetô legteljesebben éljük meg en-
nek a rövid idôszaknak az örömeit. 

Reményik Sándor
Összes verse I–II.

A nem szûnô olvasói érdeklôdésnek
engedve idén a harmadik, változatlan
kiadása jelent meg e versgyûjtemény-
nek. Az elsô kiadás megjelenésekor
így írt Laik Eszter a Könyvhét 2008. jú-
niusi számában: 

Az irodalomtörténet együtt szokta
említeni a „helikoni triászt”: Áprily La-
jost, Tompa Lászlót és Reményik Sán-
dort. Nekik, és még sokan másoknak

is, a trianoni döntést követôen ki kellett alakíta-
niuk egy olyan, költôhöz méltó magatartásformát, amelyet a kisebbsé-
gi lét megkívánt. Ez a magatartásforma a helytállás volt, az erdélyi írás-
tudók felelôsségének felvállalása és az egyetemes magyar kultúra irán-
ti elkötelezettség. (…) Reményik Sándor költészetét az 1940-es évek-
tôl mégis gyalázták, tilos volt olvasni, köteteit birtokolni. Mûvei hosszú
évtizedek után csak a rendszerváltás után kerültek vissza a köztudatba.

A 2008-ban megjelentetett kétkötetes Reményik Sándor Összes
versek épp ezért még történelmi szempontból is hiánypótló kiadás.
A korábbi, azonos címû kötethez képest immár tartalmazza az
1943-as verseken kívül a 2002-es Hátrahagyott verseket, amelyet a
Petôfi Irodalmi Múzeumban és a Magyar Tudományos Akadémia ké-
zirattárában ôrzött Reményik-hagyatékból állítottak össze.
REMÉNYIK SÁNDOR ÖSSZES VERSE I–II. 

3. kiadás. Sajtó alá rendezte: Dávid Gyula

Kálvin – Luther – Polis, 678+512 oldal, 6000 Ft

Sztálin, ásóval elôre! 
Az Öregmama történetei címû mozai-
kos szerkesztésû regényérôl már nálunk
is jól ismert erdélyi író ezúttal furcsa
címmel (Sztálin, ásóval elôre!) különös
könyvet írt: fájdalmasat, húsba vágóan
igazat, mégis olykor megmagyarázha-
tatlanul derûset. Nem csoda, hogy
2009-ben Romániában az Év Könyvé-
vé választották Adrian Loga kétszóla-
mú monológját. A kérlelhetetlen vég-
zetszerûséggel, kegyetlen éleslátással,
fanyar humorral és anekdotikus for-
dulatokkal teli elsô történetszál Adrian gyerek- és fiatalkorának
bemutatása egy ízig-vérig sztálinista kisvárosban, ahol magyarok,
románok, szászok, munkások, parasztok és értelmiségiek élnek
egymás mellett, ugyanabban a diktatúrában. A másik, olykor csak
monológfoszlányokból összeálló, nyomasztó történet a már fel-
nôtt, s elvileg egy szabad, új Romániában élô Adrian meghasonlá-
sokkal, magánnyal és úttévesztésekkel teli jelenébe vezet el. A két
szál megdöbbentô, könyörtelen és váratlanul tragikus lezáráshoz,
s katartikus könyvélményhez vezet. Ráadásul a regényt befejezve
azóta is azon gondolkodom, vajon miféle paradox érzés lehet egy,
az eltört keze miatt hegedûspályájának örökre búcsút mondó an-
tihôsrôl írnia annak az írónak, aki fiatalon a kolozsvári zenekonzer-
vatóriumban diplomázott hegedûszakon…  

Bárdos Dóra
Radu T, uculescu: SZTÁLIN, ÁSÓVAL ELÔRE!

Typotex Kiadó, 208 oldal, 2800 Ft

IAN MORGAN CRON,

SUZANNE STABILE

Úton önmagunkhoz
ENNEAGRAM – TÉRKÉP AZ

ÖNISMERETHEZ

Személyiségtipológiák végtelen sorát is-
merjük, felmerülhet a gondolat: mi
szükségünk még egy önismerettel fog-
lalkozó könyvre? Az enneagram – az
elsôre kimondhatatlan nevével és a
másodjára is érthetetlennek tûnô kari-
káival – talán némi szkepticizmusra ad
okot. Aztán jön egy szeretnivaló, hu-

moros író, és egy csapásra rendet tesz a fe-
jünkben. Ha jól figyelünk, gyerekjáték lesz az egész, és magunk is
meglepôdünk azon, a könyv felétôl milyen természetességgel hagy-
ják el olyan mondatok a szánkat, mint hogy: „Na, igen, a Kovács
egy tipikus Ötös!" Ez a könyv részletes, tûpontos leírásokat rejt,
amik úgy hitelesek, komolyan vehetôk, hogy nem ragadnak le egy
száraz szakkönyv szintjén. A hétköznapi példák kézzelfoghatóvá te-
szik a kilenc személyiség mindegyikét. Nagyító alá kerül a gyerekkor,
és az, hogyan viselkedünk munkahelyünkön vagy kapcsolatainkban.
Az ún. szárnyak izgalmas színezetet nyújtanak, így az ember nem ér-
zi, hogy egyetlen skatulyába zárták. És bár önismereti könyvrôl van
szó, kikerülhetetlenül felismerünk benne másokat is. Ahogy megis-
merjük motivációikat, hátterüket, úgy válhatunk megértôbbé nem
csak önmagunkkal, másokkal szemben is.
Harmat Kiadó, 256 oldal, 3500 Ft
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Kôszeghy Elemér
MAGYARORSZÁGI ÖTVÖSJEGYEK

A KÖZÉPKORTÓL 1867-IG
Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns

vom Mittelalter bis 1867

2. reprint kiadás
Kiss József Könyvkiadó, 464 oldal, 8479 Ft

A kötet a történelmi Magyarországhoz tartozó városok
szerinti csoportosításban tartalmazza a mûkincsek

ötvösjegyeit, mestereit, tulajdonosait és egyéb adatait.



FEKETE SAS KIADÓ Emai l :  feke tesas@feke tesas.hu
T e l e f o n :  + 3 6 - 2 0 - 2 3 1 - 7 9 2 4 ,  + 3 6 - 1 - 7 8 0 - 0 0 7 6
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Ismeretlen tájak, rejtett természeti kincsek várnak, hív maga a történelem!

Hiánypótló útikönyv teljes Erdélyrôl,
800 csodás fotó, hasznos utazási tippek.
A kötet csaknem 800 csodás kép segítségével kalauzol-

ja végig az olvasót Erdély ismert nagyvárosain, neveze-

tességein át az egészen elrejtett természeti kincsek, kul-

turális örökségek felkutatásáig. Így egy kötetben még

senki sem mutatta be Erdélyt a maga teljességében.

Tudta Ön, hogy itt található a világ második legna-

gyobb jégbarlangja? Vagy a világhírû cseppkôbar-

lang, a Medve-barlang, melyben 10 000 éve kihalt

barlangi medvék csontjai találhatók? Mesés túraútvona-

lak százai hívogatják az ide látogatókat szurdokokkal,

vízeséssekkel, hegyóriásokkal, lélegzetelállító természe-

ti képzôdményekkel… De azok sem csalódnak, akik in-

kább az épített környezet vívmányaira kíváncsiak, hi-

szen a történelmi várak, templomok, utcácskák párat-

lan élményt nyújtanak. Mindezek részletes leírása gon-

dos útmutatással, hasznos tippekkel együtt megtalálha-

tó Pataki János kedves, közvetlen hangvételû útikönyvé-

ben, helyi legendákkal, érdekességekkel fûszerezve.

E hiánypótló, pazar útikönyvet olvasva joggal támad-

hat olyan érzésünk: eddig miért is nem látogattunk el e

karnyújtásnyira lévô, mégis olyan sok titkot, csodát rej-

tô Erdélybe? Az ember legszívesebben fogná a háti-

zsákját, és már holnap útra kelne!

A Fekete Sas Kiadó kötete az utazás megtervezéséhez,

a felkészüléshez is nélkülözhetetlen, de a barangolás ké-

sôbbi felidézéséhez is remek segítség lehet. Kezdô és

„visszaesô” erdélyi turistáknak egyaránt ajánlom!



Nincs egy éve, hogy a Petri György-díj-
átadón mint a jutalmazott író olvasta
fel egyik novelláját – mindez a munká-
járól árulkodik, akárcsak a Móricz Zsig-
mond ösztöndíj. Az elsôkönyves szer-
zôvel beszélgettünk az Évszakhoz ké-
pest hûvösebb kötete kapcsán.

– Hogyan éled meg az írói szerepvállalást?
– Nagyon sokáig hezitáltam, hogy írónak
nevezzem magam. Mikortól számít valaki
írónak? Ha megjelenik a szövege egy fo-
lyóiratban, vagy megjelenik az elsô köny-
ve? A második, harmadik? Aztán elenged-
tem ezt, hogy most író vagyok-e már,
vagy még csak majdnem író. A napom, a
gondolataim nagy részét az teszi ki, hogy
írok, vagy újraolvasok, szerkesztek. Ettôl
író vagyok? 
– Remélem, hogy ez költôi kérdés! Milyen ér-
zések keringenek benned a megjelenés kü-
szöbén állva?
– Kíváncsi vagyok, és természetesen nagyon
izgatott. Érdekes belegondolni, hogy a kö-
tet megjelenik, és az emberek elolvassák.
Banálisan hangzik, de nagyon érdekes látni
a szövegek „önállósodását”. Hogy talán ép-
pen most olvassa valaki az egyik novellá-
mat, ami megjelent egy folyóiratban. Vagy
talán fél órája olvasta, miközben én a bu-
szon ültem, vagy kávét csináltam. Most
még nagyon új, hogy egyre több emberhez
jutnak el a szövegeim.
– Mint mondtad, az Évszakhoz képest hûvö-
sebb címû kötetben felsorakoztatott munká-
kat korábban más folyóiratokban is olvashat-
tuk. Mióta tervezted a csokor összeállítást?
– Nem úgy írtam a novellákat, hogy azokból
majd késôbb kötet lesz, nem volt a fejem-
ben tudatos koncepció. Inkább az történt,
hogy amikor már több szövegem is elké-
szült, észrevettem, hogy kapcsolódnak egy-
máshoz, némelyek jobban, mások kevésbé,
de mégiscsak összetartoznak. Ilyen volt pél-
dául, hogy a novellákban lévô karakterek
mind szorongó típusok, kicsit kényszeresek,
magányosak. Érdekelt, hogyan lehet a szö-
vegben visszaadni egy ilyen ember gondola-
tait, hogyan lehet érzékelhetôvé, megfog-
hatóvá tenni az állapotot.
– Az elsô megjelent kötet mindig egyfajta vá-
laszút. Esetedben merre halad ez az ösvény:
folytatod a munkát és szárnyalsz, vagy most
inkább csak sodródsz az árral?
– Nem erôltetek semmit, pihenek is, sodró-
dom is, és szerencsére írok is. Az, hogy
mennyire lesz más az, amit most csinálok,
mennyire lesz új, még nekem is kérdés.

– Szeretném kiemelni az emberi kapcsolatok
mélységét. A sokadik novella után egyértel-
mûvé teszi a kötet, hogy milyen felszínesen
látjuk a családtagok, párok, munkatársak
egymáshoz való viszonyát. Milyen mérték-
ben táplálkoztál a környezetedbôl?
– Teljes mértékben, még ha csak egyetlen
mondat vagy mozdulat alapul olyasmin,
ami a való életben elhangzott, esetleg meg-
történt. Amióta megjelennek a szövegeim,
a környezetemben nagyon sokan szeretné-
nek elmesélni nekem sztorikat. Mi történt
velük, mi az ô ötletük, amit nem akarnak,
vagy azt hiszik, nem tudnának
megírni, és ezeket nekem ad-
ják. Ennek alapján érdekes
megfigyelni, ki mit tart jó törté-
netnek. De engem az egyszerû
történések érdekelnek, amit
senki sem akar elmesélni, nem
is figyel fel rá, mégis nagyon
mélyen szól róla. A novelláim-
ban látszólag nem történik
semmi érdekes. Egy nô dobo-
zolja az elhunyt apja holmiját,
egy lány elmegy fogkefét vá-
sárolni, vagy az unoka elkísé-
ri a nagyanyját az orvoshoz,
és ennyi, semmi eget renge-
tô. Közben mégis megmoz-
dul valami. Szeretek jó közelrôl rátekinteni a
dolgokra, ezt szeretem az írásban, az iroda-
lomban, mindig rámutat valamire, amihez
eddig nem voltam elég közel.

– A válás peremén küzdô szülôk, Magyar-
országon elhelyezkedett külföldi munka-
vállalók nehéz helyzete, alkoholista apa,
cserbenhagyott nô, és még hosszasan so-
rolhatnám a fôhôsök címkéit. De kikrôl írsz
valójában? Magadról, rólam, az olvasóról,
szerkesztôrôl stb.?
– Mindannyiunkról, remélem.
– Melyik történet áll hozzád a legközelebb?
– Van, amivel különösen sok idôt töltöt-
tem, bár meg kell hagyni, hogy egyébként
is molyolós vagyok, sokáig dolgozom egy-
egy szövegen. A novella nekem állandó
önreflexió és önkontroll olyan értelemben,
hogy nagyon kell figyelni a tömörségre. Ez
persze közhely, de attól még nagyon igaz,
és nálam különösen. Sokat tudok beszélni
egy dologról, ezért koncentrálnom kell a
szövegre, hogy az ne beszéljen túl sem-
mit, legfeljebb akkor, amikor megkívánja
az adott karakter. A Negyvenbôl negyven
címû novellában például egy nagymama
meséli az unokájának, hogyan csalta meg
a nagypapa, mindezt úgy, ahogy egy va-
sárnapi ebédkor szoktak sztorizni  a nagy-
szülôk a régi idôkrôl. Itt például kicsit mu-
száj volt túlbeszélni. Viszont a legtöbb
idôt talán a kötet utolsó novellájával, a
Családi anamnézissel töltöttem. Ott egy
huszonéves lány az elbeszélô, aki kény-
szeresen jár szûrôvizsgálatokra, hiszen
annyira fél a betegségektôl. De sokszor
nehéz eltalálni, hogy ez a kényszeres álla-
pot jól érzôdjön a szövegben, és ezen so-
káig dolgoztam.
– Milyen terveket szôsz a jövôre nézve? 
– A novella az én világom. Nekem nagyon

nagy kihívást, és ren-
geteg lehetôséget
jelent ez a mûfaj,
ezért most is fôleg
rövidprózákat írok.
Próbálom megtartani
azt a sajátosságot,
ami jellemzô a szöve-
geimre, és közben va-
lami újat is csinálni.
Azt hiszem, ezt a leg-
nehezebb eltalálni.

Vermes Nikolett
Fotó: Baranyai Dóri

Harag Anita:

ÉVSZAKHOZ KÉPEST HÛVÖSEBB

Magvetô Kiadó, 136 oldal, 2999 Ft
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„A novella az én világom” – Harag Anita
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