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Könyvszakmai
„csúcsrajáródás”
KÖNYVHÉT, 2013. MÁSODIK SZÁM

Egy-két évtizede már, a magyar könyvszakma központi ese-
ményeivé jól kivehetôen a Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál, az Ünnepi Könyvhét és a Karácsonyi Könyvvásár
váltak. A könyves élet, a könyvszakma aktivitása ebben a
három eseményben csúcsosodik ki, a közbeesô idôszak – ki-
adói mérettôl függôen – a nem az említett három esemény-
re szánt könyvek megjelenésének ideje, illetve a kisebb kia-
dóknál a felkészülés idôszaka ezekre az eseményekre. 

Hogy a könyvszakmai „csúcsrajáródás” kedvezô vagy
kedvezôtlen jelenség, annak megítélése nyilván az ítélet-

hozó saját szempontjaiból következik, a jelenség maga bizonyosan nem választható külön attól
a közismert kereskedelmi adottságtól, ami a könyvszakmában fokozottan érvényesül, azaz hogy
az árbevétel döntô részét az utolsó egy-két hónapban realizálják a boltok. 

A három nagy eseménynek megvannak a maga jellegzetességei. Az Ünnepi Könyvhét – Supka
Géza nyolcvanhat éve elhangzott javaslatának elsô megvalósulása óta – a kortárs magyar iroda-
lom ünnepe. 2013-ban már 84. alkalommal rendezi meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz-
tôk Egyesülése az eseményt és a kísérô rendezvényként már több mint egy évtizede hozzátartozó
Gyermekkönyvnapokat, amely idén már a 12. a gyermekkönyvnapi hagyomány újraélesztése óta. 

A június 6-ától 10-éig tartó rendezvénysorozat központi helyszíne a budapesti Vörösmarty tér, az
ünnepélyes országos megnyitót idén Székesfehérváron tartják. Természetesen, mint minden évben,
idén is sok más budapesti és vidéki helyszínen lehet ünnepelni a könyvet, a kortárs magyar írókat.

Az ünnepi könyvhetek történetérôl több közlemény, könyv is született, érdekes epizódok is vol-
tak szép számmal. Akik elég szerencsések ahhoz, hogy több évtizedes emlékeikrôl számolhatnak
be, azok biztosan emlékeznek például arra, hogy az Írók boltjához a rendôrséget kellett kihívni a
Moldova György dedikálására várakozó tömeg féken tartására, vagy – amikor még nem volt rit-
ka, hogy könyvbôl is hiánycikk lett – egy könyv megvásárlásáért tolakodók tömege felborította a
Váci utca torkolatában álló könyvheti pavilont.

Persze, ami korokon keresztül megmarad, az a könyv. Könyvekrôl beszélünk most is. Új könyv-
vel jelentkezik Esterházy Péter, aki a vele készített interjúban beszél a regényírói hagyományról, a
történelmi regény mûfajáról, és kibontja kicsinyég mûve címének jelentését is… 

Háy János regényérôl beszélve közelebb viszi olvasóját a mû mélyrétegeinek megismeréséhez,
felfedezéséhez. Az írói interjúk – a mégoly rövidek is – legfontosabb funkciója talán éppen az ér-
telmezéshez történô hozzásegítés, ezáltal is csökkentve az ismeretes Arany János-i reakció, a
„gondolta a fene” lehetôségének esélyét.

Tóth Krisztina családregényében három nemzedék sorsáról írt, szereplôirôl, a regény helyszíné-
nek szimbolikus jelentésérôl mondva el annyit, amennyi már jó segítségnek bizonyulhat a mû va-
lódi jelentésének megismeréséhez.

Két éve jelent meg Horváth Péter történelmi regénye, a Bogárvérrel, akkor elmondta, hogy a 16.
századi festôrôl, M. S. mesterrôl tervezett regényt, de M. S. mester annak a regénynek a végén ke-
rült csak elô. Most megszületett a folytatás, A képíró címû kötet M. S. mester története, háttérben
a történelemmel. A mûben ábrázolt világról is beszélt a szerzô a vele készült interjúban.

Lapunkban a gyermek- és ifjúsági könyvújdonságokról is folyamatosan beszámolunk, most Dó-
ka Péter beszélt új ifjúsági regényérôl, A kék hajú lány címû kötetrôl, Varró Dániel pedig új, kis-
gyermekeknek szánt verseskötetérôl. 

A Gyermekkönyvnapokra idôzítettük a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülésével együttmûköd-
ve tematikus összeállításunkat, amelyben a Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése tizenhárom
tagkiadójának könyveit mutatjuk be olvasóinknak. Marék Veronika a Kippkopp-sorozatról is be-
szélt, Berg Judit új kötetének születésérôl elmondta, hogy az alapötletét kislányával együtt találta
ki, Buda Ferenc gyerekverskötete mellett beszélt a gyerekek olvasási hajlandóságáról is, Simon Ré-
ka Zsuzsanna azt mondta el, hogyan lett gyerekkönyvíró, Szabó T. Anna és Maul Ági együttmû-
ködésüket, és a közös munka eredményét jelentô kötetüket mutatta be. Recenziók, könyvismer-
tetôk könyvújdonságokról, izgalmas olvasmányokról, ezt kínálja az MGyKE-összeállításunk.
Ôsszel újra jövünk, addig jó olvasást, jó nyaralást… (A Szerk.)

www.konyv7.hu www.könyvhét.hu online
Magyar Szak- és Szépirodalmi
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– Körútját a Budapesti Petôfi Irodalmi Múzeumban zárta, ahol Revel
Guesttel, a Hay Fesztiválok titkárával beszélgetett, és egy kérdés nyo-
mán azt mondta, hogy magyarul nehezebb családregényt írni, mint pél-
dául az e téren nagy múlttal rendelkezô Angliában. Könnyebb volt a tör-
ténelmi regénnyel is boldogulni, amely a könyvhétre jelenik meg Egy-
szerû történet vesszô száz oldal címmel?
– Nem bizonyos fajta regényt, hanem általában regényt írni más, vagy-
is nem könnyebb vagy nehezebb magyar nyelven, hanem egyszerûen
más, mint angolul, franciául vagy oroszul; mert ezeknél a nemzeteknél
a világirodalom kánonját képezô nagy regényírói hagyomány áll a hát-
térben, amelyre támaszkodni lehet. Például Ulickaján határozottan ér-
zôdik, hogy ôt megemeli az orosz regényírói örökség. Azt a képet

szoktam használni erre, hogy a magyar regényíró biztos alapok helyett
húsz centivel a föld fölött áll. Vagy tudunk ezzel kezdeni valamit, vagy
nem. Szóval nem elôny, nem hátrány, van. A történelmi regénynél az
elsô kérdés, hogy egyáltalán mit jelent ez a fogalom, aztán hogy mi-
ként lehet bizonyos korszakokra hivatkozni, és milyen példákat találni.
Az ember legszívesebben Mikszáthot meg Jókait böngészi, de én en-
nél a könyvnél például Herczeg Ferencet nézegettem. Barátságos, ro-
konszenves szerzô, akkor is, ha nem fölkavaróan nagy író, nem töri
össze az ember életét. Persze én mindig mindent nézegetek.
– Miért éppen a 17. századba helyezte a történetet?
– Éppenséggel lehetne egy félig-meddig ideológiai vázat mögé épí-
teni a 17. század fontosságáról, végtére akkor válik el az érzelmi po-
litizálás az értelmitôl, és esünk szét kurucokra meg labancokra. Va-
lójában ennél korábbról nincsenek érzelmi kötôdéseim. Itt vannak
nyelvi és, ha akarom, családi kötôdéseim, oda vezethetô vissza az
Esterházyak története. 
– Örülni; ezzel a szóval indul és zárul a regény, aztán vissza-vissza is
tér rá, de közben van besúgás, gyilok, árulás és egyéb hajmeresztô tör-
ténések. Örülni? Minek? Vagy mindezek ellenére?
– Nekem visszatérô érzésem, hogy van valami az eseményektôl füg-
getlen jó az életünkben, és azt gondolom, a könyveim is ilyenek, hogy
erre a jóra rá-rátalálnak, vagy megadják az esélyt az olvasónak, hogy
ô rá-rátaláljon. Mészöly Miklósnak talán '77-ben volt egy kifejezése,
némi rajtam való, kissé ironikus mosolygással: ontológiai derû. Ezt jól
megjegyeztem.
– Az iróniát meg elirigyli a regényben skizofrén macskáját simogató Úr-
tól? Tôle zokon veszi, hogy ironikus (miközben a harag istenét követhe-
tônek találja), de a regényben nincs olyan oldal, amelytôl legalább fa-
nyar mosolyra ne húzódna a szánk.
– Azt szokták mondani, hogy ez a 21. századi irónia nem elhatározás
kérdése, hanem strukturális ügy. Iróniára ítélve. Abszurd helyzetekben
létezünk, Nietzsche nyomán halottnak gondoljuk az Istent, de azért
imádkozunk hozzá. És a mondat mindkét felét komolyan gondoljuk.
– Jól érzékelem, hogy a regény inkább perel az Úrral, semmint fohász-
kodik hozzá?
– Petri György mondta egyszer, hogy én muzikális vagyok az ég dol-
gaira, és ilyenkor mindent csinál az ember, perel, könyörög, köszöne-
tet mond… mindent.
– Az Egyszerû történet vesszô száz oldal sok szereplôje közül melyikkel
szimpatizál?
– Olyan nincsen, akiben én lennék…
– Nem tôrbe csalni akartam. A kérdést az keltette, hogy a történet so-
rán mindegyik hôse jól megkapja a magáét.
– A szimpátiáival szokott lebukni az ember… Úgy gondolom,
mindegyiknek vannak szerethetô pillanatai, és mindegyiknek van-

címlap

Húsz centivel a föld fölött
Esterházy Péter kardozásról, elszálló regény-
hangról, skizofrén macskáról
Miközben új könyvén végezte a nyomdai leadást követô utolsó simításokat, Európát járta. Felolvasásokat,
könyvbemutatót tartott, interjúkat adott németül és cseh nyelven mostanában megjelent könyvei kapcsán,
a solothurni irodalmi napok és Torinói Könyvvásár meghívottja volt, két elismerést is átvett: Bremerhaven-
ban a Jeanette Schocken-díjat, majd a Premio Mondello nevû szicíliai díjat Melania Mazzuccótól.
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címlap

nak olyan pillanatai, amelyeket hol szánalommal, hol megvetéssel
nézhetünk. Most egy olyan mondatba kényszerített, amelyben
olyat tettem, amit még szerintem életemben soha: tudniillik sze-
replôkrôl úgy beszéltem, mint élô személyekrôl. Mindig sokat mu-
latok azokon a kollégáimon, akik így fogalmaznak, de most öröm-
mel beszéltem magam is így a regénybeli Pázmándi Zsófiáról, Bá-
rány Mihályról, Nyáryról, Ransmayrrôl.
– A sok-sok lábjegyzet fricska azoknak, akik szemére vetették, hogy el-
dugja, sôt elorozza a vendégszövegeket?
– Nyilván ez erre is parodisztikus válasz. Ha az ember komolyan veszi
a hivatkozásokat, akkor szinte mindent lábjegyzetelhet. Ugyanígy, ha
igazodom a könyv címéhez, hogy egyszerû történet, akkor próbálom
a cselekményt megszabadítani a reflexiótól, tehát ráhagyom a lap al-
ján jegyzetelô E. P. nevû alakra. Szándékosan nincsen más betûtípus-
sal szedve a lábjegyzet, mint a fôszöveg, ami persze azt jelenti, hogy
a kettô együtt a textus.
– Milyen tanácsot ad a könyv olvasásához? Minden csillagnál ugorjunk
a lábjegyzethez, vagy az oldal, a fejezet végén külön olvassuk el a meg-
jegyzéseket?
– Az olvasó szabad ember, azt csinál, amit akar, függetlenül attól, mit
gondol a szerzô. Mindegyik lehetôségnek van elônye, hátránya vagy
érdekessége. Nemrég Pécsett jártunk a szokásos csapattal, amelyben
Désék zenélnek, Parti Nagy, Spiró, Závada meg én felolvasunk. A ha-
za, a nemzet a téma, és én most az új könyv egy részletét választot-
tam. Ott a zenészek rám doboltak vagy szaxofonoztak a csillagozott
részeknél, mintegy szóltak, hogy itt most valamit nem értünk, én meg
duzzogva olvastam fel a lábjegyzetet. Ezekbôl többféle van. Az egyik
új világot nyit meg, a másik zavarba ejtôen a fôszöveget folytatja, egy
következô szerzôi vagy filológiai megjegyzésnek látszik, esetleg a leír-
takkal szembeni vitának, kritikának.
– Nem csak a macska skizofrén!?
– Erre mindig Ottlikkal kell válaszolni: „Skizofrén? Hát nekem tízezer
lelkem van.”
– Miért olyan ismerôs a regénybeli környezet a magyarkodásával, ha-
talomvágyával, könyörtelenségével, „coki”-jával?
– Ebben a 17. századi környezetben sok hazafelfogás és koncepció élt
egymás mellett, és mindnek volt valamelyes érvényessége. Látni a
konfliktust törökkel, Habsburggal, a külföldhöz, a Kelethez való vi-
szonyt, a nyugati orientációt, az önorientációt, az önismeret hiányát.
Ezek mind ott voltak, érzelmi hitellel. Az igazán érdekes, hogy az ak-
kori szövegeket a mostani tapasztalatainkkal élôn tudjuk érteni.

– A könyvnek alcíme is van: kar-
dozós változat. Lesz másmilyen
változat is?
– Azt hiszem, igen. Három évig
dolgoztam evvel, nehezen jutot-
tam dûlôre, meghallottam a re-
gény hangját, aztán elszállt ez a
hang.  Az a tudat is kell, hogy a
lehetô legjobbat csinálom. Anél-
kül nem megy. A jó nem elég,
tudnom, éreznem kell, hogy
nincs jobb. Aztán végre egyszer
nem szállt el a hang, kinyílt a tér,
és remélem, ez azt jelenti, külön-
bözô változatokat fogok írni az
Egyszerû történetbôl, ezek ke-
resztezhetik egymást, és új struk-
túrákat hoznak létre. Reménykel-
tôen nem tudok semmit ezekrôl.

Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit

könyvrôl

Esterházy Péter

EGYSZERÛ TÖRTÉNET

VESSZÔ SZÁZ OLDAL

– a kardozós változat

Magvetô Könyvkiadó

256 oldal, 2990 Ft
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– Nagyon zsigeri kérdéseket bon-
colgat a könyv.  A gyermek–szülô
kapcsolatok feszültségeit és fel-
oldhatatlanságait, miért távolodik
el törvényszerûen minden házas-
pár egymástól, hogyan sodród-
nak, kapcsolódnak egymásba me-
nekülésszerûen az emberek, szó-
ba kerül a bûnözés, a romák hely-
zete, az idôsek megítélése és kilá-
tásai, az oktatás és egyáltalán az
ország erkölcsi és gazdasági szét-
esése, a teljes reménytelenség. Itt
a jobbat akarók, kitörni vágyók is
„csak” mélygarázsos parkolóhe-
lyet kaphatnak. Mióta formálód-
nak ezek a társadalom szinte min-
den rétegét és problémáját érintô
gondolatok?
– Az író elôször – ezt talán mond-
hatom általánosan, minden íróra
vonatkozóan –, nem egy konkrét
könyvrôl gondolkodik, hanem ál-

talában a dolgokról, emberekrôl,
sorsokról, önmagáról, a maga és
a világ viszonyáról, a másokhoz
való viszonyáról, s persze mások
viszonyairól. 

Vagyis az irodalmi mû koránt-
sem az írással kezdôdik, sôt ná-
lam általában az a rövidebb idô.
Hogy aztán a gondolkodás mi-
kor követel magának egy for-
mát, mint egy évek óta garázs-
ban próbáló zenekar fellépési le-
hetôséget, nem tudom. Persze
én mindig várom, hogy „kiborul-
jon belôlem a bili”, de mégis van
ebben véletlenszerûség. Erôltetni
nem lehet. A legkedvesebb
könyveimet tulajdonképpen egy-
általán nem terveztem megírni,
például a Xanadut vagy a Mély-
garázst. Igaz, amúgy sem vagyok
valami nagy tervezô, általában
arra figyelek, amit csinálok, amit

élek, nem tartozom azok közé,
akik egy lehetséges jövôbe he-
lyezik a hitüket.
– „A mélygarázs lehetne a szim-
bóluma annak, ahogyan élsz
(….), mert a legmélyén vagy az
emberi létezésnek”; és ahogy ol-
vasható a könyvben a konzekven-
cia, a legveszélyesebb dolog, ha
felteszed magadnak a kérdést:
miért így, és milyen áron így? Ki-
ölték az emberekbôl az értelmes
gondolkodásra és véleményalko-
tásra való képességet?
– Nem gondolom, hogy kiölték
volna, még ha a regény bizonyos
részein a fôhôsöm ezt is sugallja.
A gondolkodásra mindig van le-
hetôség, kicsit rajtunk is múlik,
hogy akarjuk-e, vagy megelég-
szünk a készen kapott mintákkal.
Amúgy az agy elzsibbasztása
nem a mai kor ajánlata. Mindig is

volt, és mindig is könnyen talált
fogadókészségre, hisz kételkedve
élni kicsit nehezebb, mint bizo-
nyosságokkal megtámogatva.
Különben azt hiszem nem a gon-
dolkodás van a legnagyobb ve-
szélyben, hanem az érzelmek,
amelyek nélkül minden gondol-
kodás üres szócséplés, rideg logi-
kai játék. Amúgy a Mélygarázs
igazi története épp ez: érezni
vagy nemérezni, ez itt a kérdés.
– A másik fontos sugallat:  „Mert
azzal, hogy nem teszel semmit,
azzal, hogy hagyod, maradjon
minden megváltoztathatatlan, te
lettél a semmi ôre, a benned la-
kozó üresség csôsze. Ott ôrködsz
éberen magadban és ôrködsz
magad körül, hogy ne jusson
semmi a benned lakozó ûrbe.” Mi
lenne a legfontosabb, amit min-
den embernek meg kellene ten-
nie elsôsorban magáért, és álta-
lában a többiekért?
– Mielôtt válaszolok, hangsúlyoz-
nom kell, hogy a könyvben egyes
szám elsô személyû narrációt
használok, három ember mondja
el a történetét, egymáshoz és a
világhoz való viszonyát. A gondo-
lataik, akár igaznak tartjuk
azokat a magunk szempontjából,
akár hamisnak, az ô gondolataik. 

Az idézetteket a férfi fôhôs
mondja, nem írói vélemény: amit
viszont most a kérdéseire válasz-
ként mondok, az az én privát vé-
leményem, s persze én egy író va-
gyok, nem egy guru, aki meg
tudja mondani, ki hogyan éljen.
Sôt azt állítom, hogy a megoldás
mindenkinek a saját sorsában
van. Ha valami rossz nekünk, az is
bennünk van, s csak mi tudunk
rajta javítani. Talán az elsô lépés
lehetne, megszabadulni attól az
elviselhetetlen magyar szokástól,
hogy a bajaink miatt másokra
mutogassunk, hogy azt várjuk,
hogy a másik változzon meg. Vál-
toztatni elsôsorban magunkon
tudunk és magunkon kell.  Min-
denkinek van lehetôsége, hogy a
maga körül és vele zajló életet va-

interjú

Érezni vagy nemérezni
Háy János a Mélygarázs igazi történetérôl
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interjú

lamilyen szinten befolyásolja. A
saját életünkért mi viseljük a fele-
lôsséget, még akkor is, ha ezernyi
sérelmet sepertünk be életünk so-
rán. Van az a pillanat, amikor már
a pszichológus is azt mondja, elég
volt már az anyák és apák fölötti
vádbeszédbôl. Szerintem nagyon
fontos lenne, hogy a tôlünk füg-
gô idôt és teret megpróbáljuk a
lehetô legjobban megtisztítani a
külsô, minden percünket leuralni
akaró, a személyiségünket a tu-
catvilágban feloldani akaró erôk
befolyásától, hogy ezt az idôt és
teret, gondolkodást és cselekede-
tet végül mi magunk töltsük meg
tartalommal. Ez amúgy mindenki-
nek jó, hiszen megbomlik a kör-
nyezet egyenmintázata, s ez má-
sokat is kreatívabb és színesebb, a
személyiségükhöz jobban simuló
életre serkent.
– „(..) holott mindenki egyedül
van, menthetetlenül egyedül.” Mi-
ért félnek az emberek ettôl  az
egyedülléttôl? 
– Az „egyedül van”, és a „ma-
gára van hagyva” szerintem két
különbözô dolog. A magáraha-
gyottság számomra nagyon ne-
gatív fogalom. Az olyan, hogy
nincs senkid a világon. Az egye-
dülség, az az emberi élet elkerül-
hetetlen velejárója, s nem feltét-
lenül negatív fogalom. Félünk
tôle, holott aki egyedül lenni
nem tanul meg, az a másokkal
való mélyebb kötôdést sem tud-
ja megélni. Az egyedül és a má-
sikkal, ez egy skálát alkot, mint a
fájdalom és az öröm érzete
közötti. Ha az egyiket kiiktatod,
a másik sincs. A saját sorsunk-

ban valódi döntéseket csak mi
magunk tudunk hozni. Bizonyos
élethelyzetekben a másik ember
legfeljebb megértô tud lenni, de
nem tud, vagy csak behatároltan
tud tevôlegesen segíteni, ez ter-
mészetes velejárója az életnek.
Az meg nyilvánvaló, hogy ami-
kor megroppan a sorsod, jobban
érzed az egyedüllétet; a koráb-
ban másképp érezted, csak a sa-
ját erôdbôl fakadt. S hogy a ha-
lál idején a legerôsebb ez az ér-
zés, végül is természetes, te
máshová tartasz, s ezen az úton
nincsenek kísérôk.
– „Hiába is tudnád az igazságot,
csak azt lehet mondani, amit az
adott keretek között meghalla-
nak. Minden egyéb süket fülekre
talál. Senki nem tud annál többet
felfogni, mint amit az aktuális ta-
pasztalata lehetôvé tesz.” Mit
gondol, hány ember hallja majd
meg a kötet igazságait? Aki pedig
meghallja, mer-e majd változtat-
ni az életén?
– Szerintem mindenki szeretne
jobb emberi minôségen élni. S
egyáltalán nem igaz, hogy az em-
berek nem törik a fejüket rajta,
hogy miben kellene változtatni,
hogy a legkülönbözôbb szinten
nem teszik fel a sors alapkérdé-
seit. Mélyen hiszek az életben,
ami a legrosszabb szinten is kü-
lönb, mint a nemélet. Ugyanak-
kor nem szabad elfeledni, hogy
az irodalmi mûveknek nincs konk-
rét, netán praktikus társadalmi
célja; igazságaik, ha vannak, nem
bölcseleti igazságok, nincs ben-
nük életvezetési útmutató. Az
iránytût, ami megmutatja, hogy
merre tovább, mindenkinek ön-
magában kell keresnie, s borítéko-
lom, ha képes koncentráltan fi-
gyelni magára, a maga és a világ
viszonyára, megtalálja. Ha netán
ebben egy-egy irodalmi mû is se-
gítségére lesz, mondjuk A mély-
garázs olvasása, az külön öröm,
de az ilyesfajta kérdések latolgatá-
sa, hogy ki mit hall meg, nem az
író feladata. Igaz, azt sem tagad-
hatom, hogy egyetlen könyvem
utóélete sem viselt meg ennyire.
Nagyon intenzív érzelmeket vált
ki, néha megrettenek, milyen
kamrának rúgtam be az ajtaját.

Illényi Mária
Fotó: Szabó J. Judit
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BURÁNY BÉLA: ÍGY ÉLTÜNK
A DÉLVIDÉKEN 2. és 3. kötet 
Hagyaték Elsô,
Második és Harmadik könyv
Fotókkal illusztrált, 240 és 260 oldal,
3500–3500 Ft

A 2008-ban elhunyt orvosprofesszor a
„fehér halál” jelenségére hívta fel a fi-
gyelmet, vagyis hogy a születésszám
csökkenésén, a népesség elöregedésén
kívül az egyke, a kivándorlás mind-
mind a délvidéki magyarság vészes
csökkenéséhez vezet. Ebben a szellem-
ben készült Hagyatékának három köny-
vét olvashatjuk a két kötetben.

FALUSI MÁRTON:
ALBÉRLETI FORDULÓNAP
Új versek
140 oldal, 2900 Ft

Mint a címbôl is sejthetjük, albérletrôl
albérletre száll a lélek, költözik a test.
Otthonossága magában foglalja a lé-
lek hajléktalanjait is. Egy-egy verséhez
visszalapozni nem akármilyen pillanat.

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ:
AZ ISONZÓ A DUNÁBA ÖMLIK
Esszék, tanulmányok
Magyar esszék sorozat
290 oldal, 3300 Ft

Teljesen világosan kirajzolódik a ten-
dencia: elôbb-utóbb, de inkább elôbb,
mint utóbb a magyar nyelv és iroda-
lom, illetve a történelem oktatása meg
fog szûnni az iskolákban, az egyete-
meken az erre képzô szakokat is be-
zárják – írja a szerzô kötetbeli egyik
esszéjében.

ÁGH ISTVÁN: ÖSSZEGYÛJTÖTT
VERSEK I–II. 1965–2013
Ágh István Életmûsorozat
I. 460, II. 456 oldal, 4700 Ft

Ágh Istvánról a 75. évéhez érve el-
mondhatjuk Domokos Mátyással, hogy
versbeszéde klasszikus módon beérett,
végleges érvénnyel tekint szét a világ-
ban és a létezésben.

BABITS MIHÁLY:
JÓNÁS KÖNYVE
Egy vers sorozat
Sorozatszerk.: Pomogáts Béla
340 oldal, 2500 Ft

A Jónás könyve írókat, tanárokat, iro-
dalmárokat. jelentôs szerzôket készte-
tett arra, hogy elemezzék; ezt kötötte
csokorba a szerkesztô.

TÓTH ERZSÉBET: HIDEGBÉKE
Magyar esszék sorozat
160 oldal, 2900 Ft

A kötet az elmúlt évtized betegségeirôl
szól. Arról a meddô feszültségrôl,
amely az ország mai állapotához veze-
tett, és amely kisszerû önzésével és gyû-
lölködésével a rendszerváltásnak in-
dult, majd az annak nevezett folyamat
sikertelenségét is okozta. Az átalakulás
vesztesei túlságosan sokan vannak...

www.napkiado.hu

A 20 ÉVES
NAP KIADÓ

A KÖNYVHÉTEN



– Fôszereplôinek többfajta megítélése létez-
het, nem feltétlenül pozitívak vagy negatívak.
Ez tudatos volt?
– Ilyenek lettek. Ôk akartak ilyenek lenni, én
nem nagyon írtam ezt a könyvet, ezt csak dik-
tálta valaki. Nem döntöm el elôre, hogy vala-
ki legyen ilyen meg olyan. Nem; születik, az-
tán lesz. Elindul a történet, aztán meglátjuk,
hogy mi lesz belôle.
– Megdöbbentô, hogy az ön által ábrázolt papi
világ mennyire mocskos minden értelemben.
Ez a képzelete szüleménye?
– Nem hiszem. Nem véletlenül indul el a re-
formáció harminc évvel késôbb. A papi réteg
abszolút hatalmi tényezô volt, de voltak per-
sze „rendes”– azaz mélyen hívô, és hitükhöz
méltóan cselekvô – papok is. De az egész egy
nagyon erôsen mûködô hatalmi gépezet volt,
csak nézzük meg a pápákat – hiszen a fejétôl
bûzlik a hal –, melyiknek hány gyereke volt,
hány szeretôje, micsoda orgiákon vettek
részt. Érthetô emberi vágyakkal és kicsit túl-
hajtott hatalmi törekvésekkel voltak megáld-
va. Nem véletlen, hogy a Luther egyszer csak
felborította az egész világot, és Európa pilla-
natok alatt kettészakadt. 
– Bizonyos értelemben kiábrándító az ön által
ábrázolt világ. Az embernek le kell számolnia
az illúzióival.
– Nekem sose voltak illúzióim. Az ember min-
den korban ugyanolyan. Az emberi törekvé-
sek, hogy éljek jól, legyen nekem több, mint
a szomszédomnak – állandóak. Hogy milyen
eszközökkel, milyen mértékig, mikor, hogyan
képviseljük az érdekeinket – az változik. Az
újkorban hatalmasat változik a világ, fenekes-
tül felfordul, körülbelül úgy, ahogyan manap-
ság. Az a rend, amelyben az Isten megingat-
hatatlanul uralkodott a trónusán, és az általa
teremtett rendet a megbízottai tartják fenn,
megtörik. Ebben a világban az én helyem ott
van, ahova születek, és az a feladatom, hogy
úgy szolgáljam a teremtést, hogy azt a szere-
pet, ami nekem adatott, próbáljam betölteni.
Ez a világ ebben az idôben egyszer csak kitá-
gul. Mi lenne, ha én nem azt venném felesé-
gül, akit a szüleim gondolnak, hanem mond-
juk azt, aki tetszik nekem. Vagy úgy döntök,
hogy el akarok menni Amerikába. A minde-
nek felett álló hatalmas, parancsuralmi isten
képe megrendült. Megrendült minden,

amiben korábban évszázadokon át hittek.
Nagyon erôs mobilizáció indult el pontosan
ebben az idôben – amibôl Magyarország sze-
rencsétlen módon százötven évre kimaradt.
Nagyon érdekes kor, amely erôsen hasonlít a
mostani világunkhoz.
– Szerepel a könyvben egy mondat: „Ki tudja,
hogy ki volt a Megváltó keresztjét készítô
ács?” Ha közremûködöm a bûnben, még nem
vagyok bûnös? Meddig hajtunk végre paran-
csot, mikortól vagyunk bûnsegédek?
– Az egy dolog, hogy az embertársainkért
meg kell próbálni lehetôség szerint nyílt szív-
vel és bátran tenni azt, amit lehet. Amit nem
lehet, azt nem lehet tenni. A lehetôségeink-
hez képest kell etikusan élni. Az a baj, hogy a
történelem forrongása során embertelen
helyzetbe kerül az ember. Olyan választások
elé állítja a történelem, melyekre nincsenek jó
válaszai. Nem lehetnek. Az, hogy az életemet
feláldozom valamiért, az nem emberi, nem
helyes válasz. Pontosan az lenne a kultúrának
a feladata, hogy ezeket a helyzeteket ne en-
gedje létrejönni. Olyan helyzeteket, hogy az
egzisztenciámat vagy az életemet kell kockáz-
tatnom valami olyanért, amit helyesnek vélek.
Az volna a kultúra feladata, hogy ez ne le-
gyen ilyen kockázatos. Ez volna a szabadság. 
– M. S. mesterrôl nagyon keveset tudunk. Ho-
gyan tudott olyen alakot megteremteni, akirôl
ennyire kevés információ áll rendelkezésre?
– Elôször is úgy gondoltam, hogy legyen ô ma-
gyar. Mint hazánkfia úgy gondolom, nagyon
jó, hogy nekünk van egy ilyen kiváló festônk

1503-ból. Teljes volt a szabadságom, hiszen
nemhogy keveset tudunk róla, hanem jófor-
mán semmit. Elôzményei sincsenek és folytatá-
sa sincs ennek a hatalmas kvalitásnak. Nincse-
nek nyomai a Felvidéken, Európában, sehol
sem, hogy festett volna tovább. Tehát nyilván-
valóan nem festett, valószínûleg meghalt. 

De nem a történelmi nyomozás érdekelt, ha-
nem egy olyan valakit szerettem volna megír-
ni, aki bizonyos értelemben hasonlít hozzám.
Aki azt mondja, hogy nem kell okvetlenül
nagynak lenni. M. S. mestert kölyökkorától ar-
ra buzdítják, hogy fessen önálló képeket. De ô
csak különbözô barátainak, munkaadóinak
mûhelyeiben festi a lovak hátsóját, a kék eget,
egy drapériát vagy egy arcot. Mondják neki,
miért nem festi a saját katedrálisát, mire ô azt
mondja, hogy az nem érdekli, nem gondolja,
hogy az ô dolga volna. És egyszer csak vélet-
lenül kap egy olyan megbízást, melyet nem le-
het visszautasítani. És elkezdi festeni élete elsô
önálló képsorozatát. Akkor megérez valamit
abból, hogy milyen dolog a tehetségét való-
ban szolgálni. De nem tudja folytatni, mert az
élet – a halál – nem engedi. 
– Miben áll a hasonlósága önnel?
– Abban például, hogy én 62 éves koromra
semmilyen karriert nem építettem. Sem íróit,
sem rendezôit, sem anyagit. Nem gondoltam
magam fontosnak. Nem gondoltam ezt ma-
gamhoz illônek. Nem leltem benne kedve-
met. Az élet idônként hozott olyan lehetôsé-
geket, melyekkel ha élek, akkor most sokkal
jobb anyagi körülmények között élnék, sok-
kal ismertebb volnék. De mindez nem érde-
kel. És M. S.-t sem igazán érdekli. Ô jól élte az
életét ott, amerre a sors vagy a véletlen vetet-
te. Egy pontig. Ezen a ponton kezdtük együtt
ezt a regényt.

Jolsvai Júlia
Fotó: Brenner Péter

interjú

„Egy olyan valakit szerettem volna megírni, aki
bizonyos értelemben hasonlít hozzám” – Horváth Péter

Horváth Péter író, rendezô tollából két évvel a Bogárvérrel után megszületett a folytatás: A képíró –
M. S. mester története. A regényírásról, M. S. mesterrôl és koráról beszélgettünk a szerzôvel.
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– A fôszereplôid: a
majdnem hajléktalan
sorban élô Klárima-
ma, aki magára hagy-
ta gyermekét; Edit né-
ni és Jóska bácsi,
akik befogadták az ár-
va, intézetben nevel-
kedô kislányt, Verát a
maguk szoba-konyhás
nyomorába; Edu, aki
értelmi sérültként,
g y e r m e k s z e r e p b e
kényszerítve él a csa-
ládban, Vera, a befo-
gadott gyermek;  a
felnôtt Vera Vica nevû
gyermeke, akit apja,
Lali szinte teljesen
magára hagy. Mik
voltak az elôképeid?
–  Legelôször karak-
terek voltak meg a
fejemben, a történet
csak késôbb jött.
Klárimama és Edu fi-
gurája már régóta
foglalkoztatott; a fi-
gurák felôl közelítet-
tem meg a történetet
és nem fordítva. A
környezet és az at-
moszféra szintén
megvolt a fejemben,
vagyis hogy a törté-
net a Lehel-piac kör-
nyéki – ma is meglé-
vô – szegénynegyed-
ben, egy gangos pes-
ti bérházban játszó-
dik. A figurák háttér-
történetén túl a kilá-
tástalanságuk izga-
tott igazán: lehetôsé-

interjú

Lehel téri anziksz
Kilátástalan sorsok fekete humorral fûszerezve
Három generáció sorsát vagy sorstalanságát követhetjük nyomon Tóth Krisztina új regényében.
Mindhárom esetben árva vagy félárva, testileg, szellemileg, vagy lelkileg sérült férfiak és nôk alkot-
nak csonka családokat, és generációról generációra adják tovább a mintát.  A háború után indul a
történet egy olyan családban, amelynek egyik tagja megjárta a  koncentrációs tábort, majd a Ratkó-
korszakon át eljutunk a hetvenes évekig. Tóth Krisztának egy másik kötete is megjelenik a
Könyvhétre, a Csimota Kiadó Londoni mackók címmel, új illusztrációkkal adta ki gyerekverseit,
kiegészítve az idôközben született opusokkal.
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interjú

gük lett volna más irányba terelni az életüket, mégsem tették. Va-
lahogy minden eleve elrendelt a történetükben, és soha nem tud-
nak kijutni abból a zárt világból, amelyben élnek. Elmennek a le-
hetôségek mellett, pedig közel járnak a változáshoz. Az érdekelt,
hogy a karakterekbôl, a sorsokból, az elôzô generációk történeté-
bôl mennyiben következik ez a kilátástalanság. Bizonyos szem-
pontból ugyan van fejlôdés és társadalmi felemelkedés, más
szempontból megrekednek ott, ahonnan jöttek. 
– A félkegyelmû Edu esetében már az is felemelkedésnek számít,
hogy munkába állhat és kiderül, nagyon is precízen végzi a munká-
ját, legyen az kórházi takarítás, vagy lámpaernyô-készítés.
– Sôt a nénje halála után kiderül, hogy önállóan is képes megél-
ni, saját ízléssel rendelkezik, és érvényesíteni tudja azt a kis szo-
ba-konyhás lakásban. Vera, az örökbe fogadott kislány, aki min-
dig is jó tanuló volt, elmehetne Amerikába, egy ismerôsnél tanul-
gat is angolul, de mégis tehetetlenül belesodródik egy rossz há-
zasságba. Az ô gyerekének a sorsát már szükségtelennek tartot-
tam kibontani, elég volt annyit sugallni, hogy „és így tovább…”
– Létezô helyen játszódik a történet: a Lehel-piacnál kezdôdô Újli-
pótváros a gazdagabb, polgári réteg lakhelye, míg a másik oldal a
kispolgárnál is szegényebbekké. 
– A Lehel-piac választóvonal, és nem csak fizikai értelemben. A
két világ között társadalmi értelemben nincs átjárás. A szereplôk
nem képesek a valódi változásra és a társadalmi felemelkedésre,
bele vannak betonozva abba a világba, ahonnan jöttek.
– A társadalom peremén élô Klárimama egyszerre testesíti meg a
végletes elszegényedést, ugyanakkor van valami fekete humor is az
ô figurájában; derûsen képes szemlélni a világot, nincs elkesered-
ve a sorsa miatt, azzal elégszik meg, amit kap.
– Klárimama ironikus módon szimpatikus figurává vált az írás során.
Csupa rossz tulajdonsága van ugyan, hiszen úgy ismerjük meg,
mint aki nemcsak elhagyta a lányát, de amikor megtalálja, csak ar-
ra használja fel, hogy pénzt csikarjon ki a befogadó családtól. Még-
is benne van élet, van kreativitás, a maga nonkonform módján nem
érzi szükségét, hogy megfeleljen bárkinek is. Eszébe sem jut kitör-
ni abból a társadalmi rétegbôl, amelyben él. Köszöni, jól van.
– A címnek, az Akváriumnak több jelentése van: egyrészt  fizikai
valójában több családtagnál is láthatjuk, másrészt, úgy látjuk en-
nek a családnak a történetét kívülrôl, mintha egy kivilágított akvá-
riumot látnánk.
– Jóska bácsinak, az örökbefogadó apának az agylövése ennek az ak-
váriumnak a megszerzése, ami alig fér be a lakásba, és ami egy másik
társadalmi osztály presztízskelléke. Ez az ô „Vadkacsája”, élethazug-
sága, ebbe sûríti bele az összes beteljesületlen vágyát. Mikor megva-
lósul az álma, meghal. 

– Edit néni a legracionálisabb
figura az egész regényben.
– Ô az, aki összefogja a csalá-
dot, szigorú, de gondoskodó,
ugyanakkor erôszakosságával
mindenkire rátelepszik. Elfojt-
ja a kibontakozó kezdeménye-
zéseket a férjénél éppúgy,
mint Veránál vagy Edunál, aki-
rôl úgy gondolja, hogy az ô
gondoskodása nélkül nem
maradna életben. A szeretet-
kapcsolatok mind defektesek
ebben a könyvben. És ez a
minta öröklôdik tovább.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit
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– Mikor kezdték el érdekelni a vallás és az an-
tik világ gondolatai?
– Vissza kell menni a kezdetekhez. A kecske-
méti piaristákhoz jártam gimnáziumba, és ott
természetes volt, hogy hittant tanultunk. Ott
kerültem mindennapi és közeli kapcsolatba a
vallással és a tudománnyal. Humán osztályba
jártam, ahol két kötelezô nyelv volt, orosz és
latin, s a latin természetesen hozta magával az
ókort. Tanyasi gyerek voltam, a tanyasi osztat-
lan iskolákban nem tanultunk nyelveket, sôt
tulajdonképpen ott alig tanultunk valamit,
mert a tanyasi iskolás gyerekeknek dolgozniuk
kellett a földeken, vagy az állatokat legeltet-
ték. Én nem is tudtam, hogy vannak piaristák.
Édesanyám viszont valahogyan megtudta, és
elvitt hozzájuk, mert azt szerette volna, ha
ötödik fia, a legkisebb, pap lesz. Érettségi után
valóban jelentkeztem piaristának: olyan akar-
tam lenni, mint kiváló tanáraim. Ezt a sors vé-
gül máshogy rendelte, de elvégeztem a teoló-
giát; a dogmatikát és a morálist latin nyelven
tanultuk, megismerkedtem az egyháztörté-
nettel és a patrisztikával, vagyis az ókeresztény
irodalommal. Mikor pedig az ELTE bölcsészka-
rán az orosz–latin szakot végeztem, akkor ter-
mészetes módon kezdtem mélyebben érdek-
lôdni az iránt, amit addig hallottam, láttam,
tanultam, és elkezdtem a kutatómunkát. 
– Mit gondol, a mai világban miért lehet
még mindig érdekes az ókori irodalom mon-
danivalója?
– Hiába tagadják sokan, vagy próbálnak el-
nézni fölötte, azok a mûvek és gondolkodók
örök érvényûek, és bizony ma is aktuális és
fontos értékekrôl beszélnek. Tény az, hogy
az ókori görög és római irodalom valamikép-
pen az egész európai kultúra alapja és ihletô-
je lett. Lépten-nyomon megmutatkozik ez
ma is nemcsak az irodalomban, hanem a
mûvészetekben is, a képzômûvészetben
ugyanúgy, mint a filmekben.  A római szer-
zôk a görög irodalommal versengve alkottak,
hiszen egy római író vagy költô feje fölött
mindig ott lebegett az óriási görög irodalom.
Ezért is vált olyan naggyá s mindmáig fontos-
sá a római irodalom, hiszen nemcsak a helyi
tradíciókat és az ôsök szokásait fogalmazta
meg, hanem a római hagyományokkal
együtt a görög mûveltséget, nevelést és hu-
manizmust is átörökítette.  

– Van kedvenc ókori vagy vallási témaköre,
gondolkodója, írója?
– Hogyne lenne. Kedvenc költôm a római
Catullus. Egyrészt azért, mert poeta doctus,
vagyis tudós költô, másrészt azért, mert a leg-
nagyobb római lírai alkotó. Meg is csináltam
összes verseinek kommentárját, ez az elsô tel-
jes magyar nyelvû Catullus-kommentár. A má-
sik ilyen kedvenc latin szerzôm Martialis, a vi-
lágirodalom egyik legnagyobb epigramma-
költôje; életérôl és mûveirôl írtam egy monog-
ráfiát; válogatott epigrammáit pedig kiadtam
latinul és magyarul. Néha gúnyolták is, hogy
csak epigrammákat ír, de erre azt válaszolta,
hogy természetesen könnyû néhány rövid ver-
set írni, de több százat már nem is annyira
egyszerû. Végül tizenöt könyvnyi epigrammát
adott ki, ezzel az egész európai irodalmat, így
a magyart is megtermékenyítette: Janus Pan-
nonius, a világhírû magyar költô vele verseng-
ve írta epigrammáit. Az epigrammaköltô ak-
koriban betöltötte az újságíró és riporter sze-
repét is: a korabeli élet minden fonákságát ki-
figurázta, nevetségessé tette. Az ókeresztény
írók közül legkedvesebb számomra Lactanti-
us, a „keresztény Cicero” és Szent Jeromos,
tôlük több mûvet magyarra fordítottam.  
– Vajon manapság mennyire mondható el egy
európai emberrôl, hogy a vallás és az irodalom
ennyire fontos szerepet játszana az életében,
mint a régebbi századokban? 
– Bár napjainkban az európai ember tagadni
igyekszik ókori és keresztény gyökereit, mégis
ma is hat rá a régi Róma kultúrája és vallásos-
sága. Manapság a liberalizmus el akarja felej-
tetni az emberekkel azt, amit Quintilianus
megállapított: a mûvelt, európai ember port-

réjához hozzátartozik a vallásosság is. Az eu-
rópai kultúra annyira át van itatva a keresz-
ténység eszméivel, hogy azt letagadni nem le-
het; aki ezt teszi, vét a természet ellen. 
– Egy mondatban el tudná mondani, mirôl szól
a Sanctissima Religio? 
– Arról, hogy a humánus és mûvelt ember esz-
ménye hogyan mutatkozik meg a történelem-
ben – a pogány római vallási irodalomtól
kezdve, a középkoron és a Karoling-koron át
a magyar irodalomig.
– Amikor megtudta, hogy elnyerte a Szent István
Könyvhét díját, a Stephanus-díjat, hogy fogadta?
– Nagyon meglepôdtem, mert könyvem még
2012-ben jelent meg, és én már tulajdonkép-
pen el is felejtettem, mert máson dolgozom.
Amikor felhívtak, meglepôdtem, másfelôl pe-
dig örömmel nyugtáztam, hiszen komoly ta-
nulmányok vannak benne olyan értelemben
is, hogy amikor írtam ôket, hosszan kutattam,
és mindegyikben van valamilyen új irodalmi
vagy történelmi fölfedezés. 
– Egy ilyen új felfedezést el lehet elôre árulni? 
– Ott van például Kölcsey Ferenc buzdító be-
széde unokaöccséhez, egy fiatalemberhez,
akit fel akar készíteni tanácsaival a nagy és
nehéz, buktatókkal teli életre. Érdekes, hogy
ezt a mûvet régóta kutatják, mégis sikerült
fényt derítenem néhány, eddig még fel nem
derített forrására; továbbá hogy ezzel a mû-
vel kapcsolatban olyan tévhit is él, miszerint
Kölcsey nem vallási, hanem csupán etikai ala-
pon írta volna a mûvét. Ám én kimutattam,
hogy a keresztény vallás fontos számára, pél-
dául Parainesisében az apostolokra, Jézus
Krisztusra is hivatkozik. A kutatónak az a leg-
elsô szabálya, hogy mindig a tényeket keres-
se, ha nincsenek tények, azt is vegye tudomá-
sul. De ha vannak, akkor meg kell találni
ôket, és nem szabad elsuhanni felettük.

Kurcz Orsi

interjú

Mindezt édesanyámnak köszönhetem
Az ókor lelke örök, vallja Adamik Tamás, aki csaknem egész életét a múlt kutatásának szentelte.
Majd összegyûjtött vallás- és irodalomtanulmányait újra kiadta Sanctissima Religio címen, s most
a Szent István Könyvhét díját, a Stephanus-díjat veheti át érte. Ennek kapcsán iskolai emlékeirôl,
tanulmányairól és velünk élô értékekrôl mesélt.
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– A könyv elôzô változata 1987-ben jelent
meg, Mennyei riport Karinthy Frigyessel
címmel. Azóta mi történt?
– A mostani annak a kötetnek a bôvített
és más szempontú változata. '87-ben a
korabeli sajtó felôl néztem Karinthyt, és
azt, hogyan csinálnak belôle az újságok
szenzációs, bohém figurát. Most fordítva,
Karinthy szempontjából nézve arra keres-
tem magyarázatot, hogy miért vállalt szín-
házi rendezést, miért bûvészkedett, miért
volt konferanszié, miért vett részt repülô-
utakon, filmforgatásokon, miért jelentke-
zett feltalálóként. Rengeteg dologgal fog-
lalkozott, sok olyan szerepe volt, amelyek
nem illenek a klasszikus írószerepbe. Fel-
fogásom szerint mindezek tulajdonkép-
pen akciómûvészeti sorozatok, és hozzá-
tartoznak az életmûvéhez. Amikor elkezd-
tem Karinthy felôl vizsgálni a pályát, kide-
rült, hogy lehet valamiféle egységes elkép-
zelés az akciók mögött. Olyan koncepció,
amelyre a különbözô megnyilvánulások
felfûzhetôek. Ezek a társadalmi konvenci-
ókat felrúgó, szinte avantgárd „esemé-
nyek” párhuzamba állíthatók az expresszi-
onisták, dadaisták fellépéseivel, megnyil-
vánulásaival. 
– Az exhibicionizmus nem játszott szerepet?
– De, természetesen. Volt benne szereplé-
si vágy, ebbôl csinált mûvészetet. Az inter-
júkból is, amelyeket vele készítettek,
elôbb-utóbb kétszemélyes performance
lett. Több beszélgetésben is beugratja a ri-
portert, visszakérdez, megfordítja a szere-
peket, vagy azt mondja, hogy válaszul a
kérdezô találjon ki olyan szellemes mon-
dást, amilyet csak Karinthy mondhatna.

A könyv újdonsága, hogy majdnem
ugyanazt az anyagot más összefüggések-
ben láttatom, mint '87-ben, ráadásul má-
ig ismeretlen szövegekkel gazdagítva.
Legjobb tudásom szerint benne van a Ka-
rinthyval készült összes beszélgetés. A ri-
portokat tekintve bôvebb az anyaga, mint
az elôzôé. 
– Városi gerillának nevezi Karinthyt.
– Budai Katalintól származik az ötlet, hogy
legyen a '87-es könyvnek második, átdol-
gozott kiadása. Már ô is úgy látta, hogy
Karinthy bizonyos megnyilvánulásaiban
mintegy a gerillaharcmodor ölt testet.
Meg is találtam az interjút, amelyben Ka-
rinthy maga mondja: „valóságos gerilla-
harcot folytatok”. Tudatosan csinálta.
Nem másoknak akart megfelelni, nagyon
tudta, hogy mit akar. Egyszemélyes sza-
badcsapatként állt ki a gondolat és a gon-
dolkodás szabadsága mellett.
– Nagyon különböznek a riportok, interjúk a
maiaktól. Nehezen tudom elképzelni, hogy
manapság meglátogat az újságíró egy írót,
majd avval kezdi az írást, hogy a nagy em-
ber pizsamában fogadott…
– Vagy megírja, hogy Karinthy fel-alá jár-
kálva elszívott beszélgetés közben húsz ci-
garettát. Egyrészt életközelibbek voltak a
riportok, másrészt egészen komoly embe-
reket övezett olyan érdeklôdés, mint ma
az úgynevezett celebeket. Írók szerepeltek
gyakorta a Magyarország, az Újság, a Pes-
ti Napló, Az Est, a Reggeli Újság hasábja-
in. Valósággal sztárolták ôket. 
– Nemcsak mint írót kérdezik, hanem aktu-
ális eseményekrôl is kikérik a véleményét. 
– Mai szóval megmondóembernek is
mondhatnánk. Erre is alkalmas volt. Bár
nem csak ô volt az abban a korszakban.
Õt azért keresték szívesen, mert nagyon
ismert, népszerû volt. De emellett vannak
jóval komolyabb interjúk, amelyekben
szinte filozófiai fejtegetésekbe bocsátko-
zik, sokszor irodalmi, világnézeti ügyek-
ben. Politikáról nem szívesen nyilatkozik.
– A Budapesthez való viszonya kiemelt sze-
repet kap. Otthon van a városban, és egyút-
tal alakítja is az arculatát.
– Már azzal, hogy végigment az utcán,
alakította a városképet. Jellegzetes, im-
bolygó járása volt, kicsit hanyagul dobálta

a tagjait. Ennek ahhoz a felfogáshoz is kö-
ze van talán, amit ô „laza lelki tartásnak”
nevez. A bajokat és az örömöket sem kell
annyira komolyan venni, el kell lenni az
életben, és sikeresen túl lehet élni minden
sorscsapást. 

Karinthy benne volt a város vérkeringé-
sében személy szerint is, nem csak az írá-
saival. Elsétálnak a Centrál kávéház ablaka
elôtt, és ott ül a Karinthy – a látvány hoz-
zátartozott a városképhez.
– Csoda, hogy ennyit tudott dolgozni ekko-
ra kávéházi élet mellett.
– Ezt én is csodálom. Hozzáteszem, hogy a
Karinthy-életmûben még mindig vannak
korabeli napilapban, folyóiratban megje-
lent írások, amelyek elsô közlésük óta nem
olvashatók kötetben. Az életmûnek egy ré-
sze még mindig ismeretlen. Karinthy is,
akárcsak Kosztolányi, Krúdy, Móricz, ren-
geteget írt. Egyszerre, egymással párhu-
zamosan írt újságcikket, humoreszket, no-
vellát, regényt, drámát, kabaréjelenetet,
verset. Minden mûfajban alkotott. Fenn-
maradt kézirataiban nem sok javítás van,
már csak azért sem, mert ideje sem volt,
hogy hosszadalmasan üljön egy szövegen,
naponta több kéziratot kellett gyártania.
Sokszor vádolták azzal, hogy szétaprózza
magát, hogy fôleg a pénzért ír. Én már jó
ideje olvasgatom az írásait, és nemigen ta-
lálok köztük gyenge, lapos vagy unalmas
dolgokat. Nyilván vannak kimagasló mû-
vek, de a többi sincs csak úgy odakenve. Ez
a tehetség. Ahogy ô maga vallja be, elôfor-
dult persze, hogy a pénz és a sürgetô ha-
táridô miatt kezdett a munkához, de legké-
sôbb a papír közepénél valahogy mindig
tüzet fogott a toll, és attól kezdve már nem
volt érdekes, hogy miért is kezdett el írni.

Jolsvai Júlia
Fotó: Brenner Péter

interjú

Karinthy, az egyszemélyes szabadcsapat
Új kötettel gyarapodott a Karinthy-legendárium. Fráter Zoltán, Karinthy szenvedélyes és invenciózus
szakértôje kötetbe gyûjtötte az íróval készült összes interjút és beszélgetést – egységes koncepcióra
felfûzve. Az irodalomtörténésszel beszélgettünk.

könyvrôl

Fráter Zoltán

KARINTHY,

A VÁROSI GERILLA

Holnap Kiadó
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interjú

– Ez a regénye, akár A fogadalom címû,
kamaszoknak szóló könyve, ugyancsak iz-
galmas kalandregény, emellett – akár elô-
zô mûve – az emberi psziché mûködésébe
is bepillantást enged. Mi motiválta, hogy
most egy szerelmi kalandregényt írjon?
– Meglep a párhuzam. Az elôzô könyve-
met én fantáziadús gyerekeknek szán-
tam, errôl a mostaniról viszont úgy gon-
dolom, hogy érzelemdús felnôttek, elsô-
sorban nôk érdeklôdésére számíthat. És
hogy szerelmi kalandregény lenne? Hát
jó, legyen, végül is a szerelem az élet ta-
lán legnagyobb kalandja. Veszélyes, izgal-
mas, kiszámíthatatlan – róla írni ezért ön-
magában is elegendô  motiváció. 
– Az Elárult szavakat olvasva az jutott
eszembe, hogy az érzelmek mennyire meg-
magyarázhatatlanul változékonyak!  Nem
is lehet véletlen, hogy angolul úgy mond-
juk, „emotion” – a szóban benne van a
mozgás, de fordíthatjuk úgy is, hogy „indu-
lat”. Talán emiatt nehéz elcsípni ôket? 
– Valóban, az érzelmek illékonyak, de
egyben rögeszmések és mániákusak is.
Saját életük van, ezért olyan nehéz bán-
ni velük. 
– Jellemzô önre a filmes szemléletmód.
Filmben, irodalmi mûben egyaránt fontos
a kezdô kép, mondat, hiszen az indítja be
a történetet, az csalogatja be a kívülállót
a mûbe. Ön szerint mennyire fontos a
kezdés?
– „Ma halt meg az anyám. Vagy talán
tegnap, nem is tudom pontosan” – ez
Camus Közöny címû regényének híres in-
dítása. Rögtön beleránt a történetbe.
Szóval nem árt egy jó kezdés, de nem
perdöntô. A jó olvasóban megvan az ele-
gendô türelem és bizalom, hogy kitart-
son, amíg lábra kap a történet. 
– Felismerhetô, egyedi a stílusa, remekül
mesél. Hôsnôje Grecsót és Ulickaját olvas.
Ön kiket olvas szívesen? Kik a példaképei?
– Nincsenek. Talán Singer, éppen a bá-
mulatos mesélôképessége miatt.
– Úgy gondolom, a humor bármilyen meg-
rekedt indulatból ki tudja segíteni az em-
bert, ahogy azt regényében is észrevettem.
Miért tartja fontosnak?

– Még egy meglepetés! Én nem tartom
különösebben fontosnak a humort, de az
olvasók igen, úgyhogy örülök, hogy ön
azt is talált a szövegben.   
– „Az az igazi elhagyás, ha semmi okod
nem volt rá.” Megállapítja: Nincs örök sze-
relem, az érdekli, hogyan lesz a szerelem-
bôl gennyes fekély. Megragadott, amit a
szerelmes levélrôl ír: „...a szerelmes levél
egy bizonyos, többnyire betegesen felfoko-
zott érzelmi állapot lenyomata, ezért meg-
ôrzésük visszaélés írójuk pillanatnyi gyen-
geségével….” – milyen igaz! Eddig erre
még nem is gondoltam.
–  A szerelem kiszolgáltatottság. És a sze-
relmes levél ennek a kiszolgáltatottság-
nak az önkéntes beismerô vallomása. Tes-
sék, csinálj velem, amit akarsz.  Ezért van
az, hogy a kényszeres kitárulkozás, amíg
a szerelem tart, évekkel késôbb, már ér-
zelemmentesen, inkább lapos közhely-
gyûjtemény. Olyan, mintha nem is mi ír-
tuk volna azokat a túlfûtött leveleket.
– Ismét idézek: „…az elmulasztott szavak,
talán még jobban, mint a kimondottak, tele
vannak bosszúvággyal, és egy nap be-
nyújtják a számlát.” A szavak és az értésük

különbözôsége romba dönthetnek kapcso-
latot, barátságot, békés egymás mellett
élést. Ha kimondjuk, az a baj, ha nem, az a
baj. Mi lehetne a megoldás? 
– A szerelem a lelki folyamatok legszél-
sôségesebb formája, a „rendszer” fejte-
tôre állása. Olyan, mint amikor egy
atomerômûben megszólal a vészcsengô.
A szerelem a vészállapot. Mégis mennyi-
re vágynak rá az emberek, különösen a
nôk!  De sem a szerelemre, sem annak a
hiányára nincs megoldás. A szavak pe-
dig alkalmatlanok a szerelmi bonyodal-
mak kezelésére. Minden kimondott szó,
bár talán abban a pillanatban örömöt,
megnyugvást ad, csak tovább ront a
helyzeten. Az atomerôben egyre nô a
sugárzásszint…  
– Fôhôse, Félix mûvészettörténész, fest-
ményszakértô. Ô mondja, hogy az egész
élet nem más, mint hamisítás. Ôszinte-
ség, hazugság, a bizalom elárulása
többször elôbukkan a regényben. Ezek a
kérdések akár nagyobb közösségek
együttélését is jellemezhetik. Mit gon-
dol errôl?
– Történetesen most valóban egy olyan
idôszakban élünk speciálisan mi, magya-
rok, amikor ezek a fogalmak – vagy ép-
pen a hiányuk – rettenetes súllyal nehe-
zednek ránk. És ahogy a hazugság, a bi-
zalom elárulása tönkreteheti a szerelmet,
két ember közösségét, úgy tízmillió em-
ber közösségét is. 
– Rengeteg gondolatot felvet a regény, a
vége pedig nyitva marad. Az olvasó kíván-
csi, vajon hogyan alakul e két rokonszen-
ves ember sorsa. Tervezi a folytatást?
– Nem tervezem. Persze, akár a szerelem-
ben, bármi megtörténhet. 

Szepesi Dóra

Elárult szavak
Beszélgetés Bruck Andrással 
Mindent felemésztô érzelmek, féltékenység, árulás. Bruck András regényében a szerelmi játszmák
lényege tárulkozik fel. 
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A játéktól az irodalom felé
Vannak gyerekeknek, elsôsorban kicsiknek
szóló könyvek, amelyek szöveg híján nem
tartoznak a gyermekirodalom kategóriájába,
de ezekre is szükség van, mi több nagyon is
kedveltek. Ilyen a Princess TOP my house
c. kiadvány is, amelyben lakásbelsôket lehet
berendezni a mellékletben található, Marifé

González tervezte szín-
pompás matricákkal.

A Vásárolj gyémán-
tokkal! ugyancsak játé-
kos füzet (kivágható ele-
mekkel), amely arra való,
hogy a legkisebbek gya-
korolhassák a vásárlás fo-
lyamatát. A hátsó borítón
a szerzô, Deák Dorka is-
merteti a játék elemeit,

menetét, és azt is leírja, mi a célja a 2–3 fô ál-
tal játszható játéknak.

„A Kreatív rajziskola gye-
rekeknek címû sorozatom-
ban már megjelent egy
könyv arról, hogyan kell ál-
latokat rajzolni [Elsô rajzo-
lókönyvem], ez a mostani
azonban más, mert csak
állatkölykökrôl szól” – írja
Legkedvesebb állatköly-
keim c. kötete elôszavá-
ban Ute Ludwigsen-Kaiser. Azt javasolja, aki
dolgozni akar a könyvvel, feltétlenül olvassa
el, méghozzá figyelmesen, a következô öt ol-
dalt, hiszen ott a legfontosabb dolgokról ír: a
ceruzákról és a színekrôl közöl tudnivalókat,

majd az alapformák-
ról és a segédvona-
lakról, végül a mére-
tekrôl és a nagysá-
gokról. (Fordította
Szele Ágnes.) 

A Színezz te is mo-
zaikképeket! 4–8
éveseknek szánt figye-
lemfejlesztô foglal-
koztató füzet, egy so-

rozat elsô darabja. A szülônek, mielôtt gyer-
mekének adja a füzetet, el kell olvasnia a hát-
só borítón álló útmutatót.

A Claudia Scholl–Franziska Pless-
ner szerzôpáros elsô kötete, a Be-
ni, az elefánt már egyértelmûen
mesekönyv, de a gyermek, miután
elolvasta vagy meghallgatta a rö-
vid, mókás fejezetekbôl álló törté-
netet, a melléklet segítségével, ki-

vágással, színezés-
sel és ragasztással
saját elefántot is ké-
szíthet. (Fordította
Szaszákné Sebôk
Viola.) Másik mun-
kájuk, az

Elemér, a béka
azonos jellegû az
elôbbivel. Itt is egy

kisgyerek mesél el egy kedves történetet. A
melléklet segítségével pedig most békát le-
het készíteni. (Fordította Jakab Judit.) 

A Vidám állatszámláló c. la-
pozó vidám képekkel és rímes,
játékos négysorosokkal segíti a
kicsiket (1-tôl 10-ig) a számok
megtanulásában. A versek Ki-
rály Levente fordításában olvas-
hatók (illetve szólaltathatók
meg, az illusztráció Louise Gard-

ner munkája.)

Színtiszta irodalom
kicsiknek
Ha Szabó Lôrinc gye-
rekverseire gondolunk,
akkor részben gyer-
mekkori élményeit
megörökítô, részben a

gyerekeirôl, a gyerekeinek
írt mûvei juthatnak eszünk-
be. A költô azon 20. száza-
di klasszikusaink  egyike,
akinek számos mûve ott van
az olvasókönyvekben, és akinek gyermekver-
sei összegyûjtve ott kell, hogy legyenek József
Attila, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Tamkó Si-
rató Károly, Nemes Nagy Ágnes és Kormos
István gyermekvers-kötetei mellett a gyerekek
könyvespolcán. Szemléletes képei, játékos
képzelete és nyelve utat talál a gyermekolva-

sókhoz, egy-egy la-
pozó formájában
már a legkisebbek-
hez. Az óvodások
szívesen hallgatják
vagy mondják a Ki-
csi vagyok én-t, A
falusi hangverseny-t,
a Szél hozott, szél

visz el valóságos sláger lett
megzenésítve. Külön kategó-
riába tartoznak a Lóci versek,
ezek közül a Lóci óriás lesz
szavalóversenyek hálás da-

rabja. Ez a címadó vers
abban az új kötetben,
amelyben Szalma Edit
mind a 26 vershez a tar-
talmat, a hangulatot re-
mekül megelevenítô
színes rajzot készített (a
hosszabbakhoz kettôt is).

Fésûs Éva Széllelbé-
lelt mesekönyvének
fôhôse a Szélfiúcska,
akinek különféle ka-
landjait tizenegy fejezetben mondja el a

népszerû író. Van, ami-
kor akaratlanul, sôt segí-
tôkészségbôl rosszat
cselekszik: feleslegesen
beleavatkozik egy fecs-
kepár életébe, akik fész-
ket építenek. Van, ami-
kor azt hiszi, rosszat cse-
lekedett, nekiállt félre-
húzni a bágyadt fényû

nap elôl egy nehéz felhôt, ami a sok rán-
cigálásától kiszakadt – s hó lepte el a me-
zôt. A nagy, erôs szélgyerekek kinevették,

a mezô azonban hálás volt neki.
Szélfiúcska most tudta meg, mire
jó a mezônek a hótakaró. Az ol-
vasó pedig Szélfiúcskával kalan-
dozva megtanulja, mitôl kelnek
ki a gyík tojásai, hogyan készül a
kenyér, mit eszik a béka, mi
terem a kertben, stb. Egri Móni-
ka rajzaival igazán szép kiállítású
mesekötet született.

Egyszer egy szép tavaszi napon
egy óriási szerelôcsarnokban elkészült Bar-
toló, a markoló, egy gumikerekes forgó-
kotró, azaz kombinált földmunkagép. Ha-
marosan a Keleti Pályaudvarhoz került, ahol
a metróállomást építették. Bartoló megis-
merkedik a többi géppel, akik hamar meg-
szeretik, és a gépkezelô is elégedett vele.
Bobcattel, aki bontókalapáccsal és sövény-
nyíróval is tud dolgozni, egyszer elviszik egy
kertészetbe. Máskor megbetegszik, köhög
– szerelôt kell hívni hozzá. De egészen rend-
kívüli dolgok is történnek vele: például a ját-
szótéren icipicivé válik,
majd újra kicsivé változ-
va két kisfiúval felmegy
a kilátóba. Mechler An-
na ötletes, szórakoztat-
va tanító mesekönyve
Hajba László élénk szí-
nû, karakteres rajzaival
színvonalas újdonság.

gyermek, ifjúsági

Kora nyári, ünnepi könyv-kavalkád
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Történelem, technika
és állatvilág
A Mesés életrajzok új so-
rozat, amely mindjárt
két remek kötettel ruk-
kol elô: a spanyol José
Morán munkája mind a
Marco Polóról, mind a
Kolumbuszról szóló kö-
tet. „Marco Polo (1254–
1324) velencei kereske-
dô, diplomata és író, a
történelem egyik leghíresebb
utazója volt” – írja bevezetôként
elsô hôsérôl. Ugyaninnen fontos-
nak tartom idézni egy lényeges
gondolatát. „Marco Polo szemé-
lyisége nagyon aktuális. Világné-
zete éles ellentétben áll a kicsi-
nyes nacionalizmussal, a szánalmas rassziz-
mussal, és a sötét fanatizmussal, amely saj-
nos még a 21. században is tapasztalható.”
Második hôsének élete legalább annyi-
ra rejtélyes, annyi kérdést és kételyt vet
fel, mint az elsôé. Jó néhányan pl. úgy
gondolják, Marco Polo sohasem járt Kí-
nában, mivel szót sem ejt az evôpálci-
kákról, a Nagy Falról, stb. Kolumbusz
hogyan tudott spanyolul azelôtt, hogy
Spanyolországba érkezett volna?
Ha Genovában született, miért
nem írt soha az anyanyelvén? A
kötetek felépítése nem szokvá-
nyos. Az egyes fejezetekben nem
folyamatosan mesél a szerzô, ha-
nem címszavanként adja elô a té-
nyeket, (külön a meglepôeket!),
illetve kérdéseket vet fel, anekdo-
tákat közöl és érdekességeket
emel ki. José María Rueda rajzai

filmképekre emlékez-
tetôen színesek és kor-
hûk. (Fordította Rusz-
nák György.)

A francia szerzôi
hármas (történész, il-
lusztrátor és szakér-
tô) Kínai tudomá-
nyok és találmá-
nyok nagy könyve
c. kötete az ókorral

kezdve a 20. századig számba veszi azo-
kat a találmányokat, amelyek a térben és
idôben távoli kínai civilizáció felfedezései
voltak: ilyen többek között a lakk, porce-
lán, selyem, papír, a kormánylapát, irány-
tû, puskapor, a nyomtatás, és sorolhat-
nánk még. Megismerhetjük ebbôl a rend-
kívül részletgazdagon és pontosan illuszt-
rált kötetbôl mindazt a tudást, amelyet év-
századok munkájával szereztek meg és

fejlesztettek tovább az írás, a kézmûves-
ség, az építészet, az orvoslás, a hadászat

és az oktatás terén az itt élô, egymás-
sal keveredô etnikumok, amelyeket
ma egyszerûen „a kínai nép”-ként
emlegetünk. Térkép, szómagyarázat
és idôrendi táblázat segíti az olvasót.
(Fordította Tüske-Hegedüs Andrea.)
Várható az indiai és az arab találmá-

nyok és tudományok törté-
netének bemutatása.

A Mi micsoda Junior 23. kö-
teteként megjelent Az ókori
Egyiptom kevés szöveggel,
ám annál érdekesebb rajzokkal
segít bepillantani egy, a tudo-
mány számára is izgalmas
(ugyanis sok a megválaszolat-
lan kérdés), rejtélyesnek is tar-
tott régi korszakba, annak gaz-

dag kultúrájába. Már az 5–6 év körüli aktív
olvasók kézbe veszik a könyvet, és olvasnak a
fáraókról, a piramisokról, az istenekrôl és a

különbözô foglalkozá-
sokról, mert rejtvények,
játékok és felhajtható
kukucskálók fokozzák
az érdeklôdésüket. A
Teherautók, marko-
lók, traktorok c. kö-
tetben Lilit és Jocót kö-
vethetjük, akik különle-
ges, óriási jármûveket
figyelnek meg. „Az

egyik nehéz rakományt szál-
lít, a másik érdekesen néz ki.
Mind másmilyen, de közös
bennük, hogy hasznos fel-
adatot teljesítenek.” Olyan
speciális jármûvet is látha-
tunk ebben a szakszerû ma-

gyarázatokon túl rejtvényekkel, feladványok-
kal és különleges tudnivalókkal gazdagított
kötetben, amelyekkel közutakon nem talál-
kozhatunk. (Fordító: Rónaszegi Éva.)

Az Erdôlakók mûfaját tekintve vegyes kö-
tetet lényegében Moskát Zsuzsa jegyzi mint
író, aki a természet ismeretére, szeretetére
és védelmére hívja fel a figyelmet, úgy, hogy
két tucat erdei állatot mutat be. Ezek rész-
ben rovarok (pl. erdei vöröshangya, aranyos

rózsabogár, szar-
vasbogár), ma-
darak (pl. kar-
valy, csuszka, vö-
rösbegy) vagy
emlôsök (vörös
róka, erdei mó-
kus, sün). Boros
Mátyás illusztrá-
ciói valósághûek,
de nem hiányzik

belôlük a humor sem. A kiadvány attól lesz
különös, hogy mesék és versek is találhatók
benne. Elôbbieket Majoros Nóra és Bencsik
Antal, utóbbiakat Miklya Zsolt írta.

Nyerô hetes a Könyvhétre
Francesca Simon Rosszcsont Peti, a kör-
nyék réme c. kötetében Peti 12 rémtetté-
nek lehetünk tanúi. Illetve, van hogy fordul
a kocka: mámoros
öröm lesz úrrá rajta,
amikor ottalvós
meghívást kap az
osztályba nemrég
érkezett fiútól, Uj
Ulriktól. „Ripityára
törhetô ágyak! Ki-
fosztásra váró kony-
ha! Feldúlható szo-
bák! Hurrá!” De mi-
csoda csalódás éri!
Csak akkor hajlandó
Gála néni meghívására családjával a város
legelôkelôbb éttermébe, a Le Snobba men-
ni, amikor megtudja, ott lesz ôsellensége,
az undok Ubul is. Peti itt váratlanul diadalt
arat! De hozza megszokott formáját unoka-
nôvére, Kényes Karola esküvôjén. És akkor
is, amikor szüleivel és öccsével kénytelen-
kelletlen kirándulni megy. A bajkeverô ka-
landjain és Tony Ross kifejezô képein jól
szórakozhatnak a sorozat régi rajongói és új
olvasói. 

Folytatódnak Astrid Lindgren – éppen 50
éve életre kelt – kis csibészének, Emilnek a
kalandjai is, melyeket a Juharfalvi Emil
újabb csínytevései c. kötetben olvasha-
tunk. Tudjuk, ha a vásott kölyök valami
csínyt követ el, apja
bezárja a fészerbe. Itt
a fiú farag egy fafi-
gurát. Az elsô kötet-
ben még csak az 55.-
nél tartott, most a
100.-at farigcsálja,
szóval nem tétlenke-
dett a rosszalkodás
terén. Az újabb Lind-
gren-kötetbôl meg-
tudhatjuk, hogyan
jutott a szélesréti vásáron, fogadásból egy
lóhoz. És azt is, hogy ki esik bele a farkasve-
remnek ásott gödörbe… Björn Berg képei
illusztrálják a humoros kötet. (Fordította
Tótfalusi István.) 

Egy napon különös hölgy állít be a kisfiá-
val Emily állatkereskedésébe. A gyerek hiá-
ba mondja anyjának, hogy mit szeretne, az
egy kutyát, egy papagájt és egy macskát
szállíttat a várba, amelybe nemrég költö-
zött. Az állatok (az említettek és a fehérege-
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rek, az óriáskígyó, a hörcsög)
eddig békésen éltek Emilynél,
nagyon jó kijöttek egymással,
nem akarnak elszakadni egy-
mástól. Ki is eszelik, hogy jut-
hatnának vissza Hallassy Hen-
rietta hatalmas, barátságtalan
lakóhelyérôl a boltba. Deirdre
Madden elbûvölôen mókás
regénye, mely a Kösz, hogy
szóltál, Emily! címet viseli, a
Pöttyös sorozat újdonsága,
igen kellemes órákat szerez
kiskamasz olvasóinak. (Illusztrálta Kôszeghy
Csilla, fordította Vándor Judit.)

A fekete dáma c. regénynek legalábbis
névrôl ismert, híres szereplôi vannak: bár
még Sherlock Holmes és Arséne Lupin is
csak tizenéves. (Egyikükbôl késôbb zseniális
detektív, másikukból úri betörô lesz.) A ba-

ráti hármas legfiata-
labb, 12 éves leány
tagja, Iréne meséli
el rendkívüli kaland-
jaikat. A francia ten-
gerparti Saint-Maló-
ban ismerkednek
meg, és a felhôtlen
nyaralás helyett egy
szövevényes bûn-
ügy (fô)szereplôivé,
kiderítôivé válnak.
Eltûnik egy értékes

gyémánt, a tenger partra vet egy halott fér-
fit, akinek a zsebében a kis detektívek egy
cetlit találnak. Látta-e ekkor ôket valaki?
Nincsenek-e veszélyben? Miféle bandával
kerülnek szembe? Csupa olyan kérdés,
amely letehetetlen olvasmánnyá teszi Iréne
Adler könyvét. Iacopo Bruno rajzai úgy díszí-
tik a kötetet, hogy felidézik az 1870-es éve-
ket. (Fordította Todero Anna.)    

Nógrádi Gábor Galambnagymama c.
kötetében ezúttal a regény mûfaját a novel-
la váltotta fel. A tizenöt elbe-
szélés változatos témájú, de
közös bennük, hogy szereplôi
gyerekek, az ô életükbôl idéz
egy-egy boldog-szomorú vagy
éppen vidám élményt, amely
feledhetetlen marad egész éle-
tükre. Ilyen például az elsô,
még gyermeki szerelem. A
címadó „igaz mese” egy 4
éves kislánynak az elmúlással
való találkozásáról szól. Ám

van itt könnyedebb hangú
történet is, Az eltévedt gyer-
mek címével ellentétben
cseppet sem szomorú. Két
írásban is szerepel magányos
kisgyerek, a lányka és a kisfiú
szülei is azért dolgoznak ren-
geteget, hogy csemetéjüknek
meglegyen mindene, de emi-
att nincs idejük rá. És egyszer
csak furcsa dolog történik
Mónikával is, Dáviddal is. A
legjobb barátom lírai történe-

te a barátság fájdalmas hiányáról nyújt
poentírozott példázatot… Az illusztrációk
Cakó Ferencnek az egyes írások lényegét
megragadó vonalas rajzai.
A világszerte elismert ame-
rikai írónô, Lois Lowry új re-
génye, A fiú ugyanúgy ne-
gatív vagy anti-utópia (de a
fantasyk közé is sorolható),
mint a korábban megje-
lent, lazán összefüggô triló-
giája. A gyermek itt nem új-
szülött, hanem „termék”,
akit (amit) Claire azért ho-
zott a világra, mert – 14
évesen – szülôanyának osz-
tották be. A nôk tablettát kapnak, hogy ne
legyenek érzéseik, ô az egyetlen, aki regge-
lenként nem veszi be a tablettát. Ki is alakul
benne az anyai érzés. Érdekli tôle azonnal el-
vett kisfia, Gabe sorsa, de ebben a mereven
szabályozott, sivár, gépies világban találkoz-
hat-e vele? Vagy létezik egy „máshol”? A 12
éves árva kamasz, aki a Fiúk Szállásán lakik,
meg akarja ismerni a múltját, meg akarja ta-
lálni a szülôanyját… A különös atmoszférájú
kötetben feltûnik a régrôl ismert Lowry-hôs,
Jonas is. (Fordította dr. Dobosi Beáta.)

Jeorling úr, az amerikai geológus, befejez-
ve héthónapos tanulmányútját, a Kergué-
len-szigetekrôl éppen indulna vissza hazájá-

ba, Connecticutba, amikor a ki-
kötôben feltûnik egy brit hajó.
Kapitánya a kitûnô tengerész,
de különc Len Guy, aki goelett-
jével meg akarja keresni 11 éve
eltûnt, hajótörést szenvedett
bátyját. A tudós a Halbranere
kéredzkedik, és innen ô meséli
el, micsoda eltökéltséggel tart a
déli sarkvidék jégbirodalma felé
a végsôkig eltökélt férfi a ve-
gyes összetételû legénységgel.

És A jégszfinx itt kap-
csolódik össze E. A.
Poe rémes históriájá-
val. A tudós hinni kezd
abban, hogy az Arthur
Gordon Pymrôl szóló
romantikus regény
nem az amerikai költô
kitalált „beszámolója”.
Pym is, Willem Guy is
valós figurák, és talán
még életben találják
ôket. Az izgalmas cse-
lekményû és titokzatossággal teli olvasmány
egyesíti magában Jules Verne utazási és fan-
tasztikus regényeinek erényeit. A magyarul

elôször 1899-ben megjelent mûvet
éppen száz évvel késôbb Majtényi
Zoltán újra fordította. A mangák
stílusában készült újszerû illusztrá-
ció Lévay Tamara munkája. 
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interjú

– Fontos-e, hogy egy gyerekkönyv humoros,
vicces legyen? 
– Nem feltétlenül, bár én személy szerint
gyanakszom azokra a könyvekre, és azokra
az emberekre is általában, akik véresen ko-
molyan veszik magukat. Nem kell minden-
nek röhögtetôen viccesnek lennie persze,
de ami teljesen humortalan, olyat én nem
szívesen olvasok se magamnak, se a gyere-
keimnek. A gyerekek humora egyébként
nagyon más, mint a felnôtteké, egészen
meglepô dolgokat találnak viccesnek. Pél-
dául az én hároméves kisfiam, ha nagyon
vicces akar lenni, akkor túl sokat lapoz.
– Egy Varró Dániel-gyerekkönyvnek szükség-
szerûen humorosnak kell lennie? 
– Nem szoktam arra gondolni, hogy na,
most valami humorosat írok. És közben sem
veszem észre, hogy jaj de humorosat írtam.
Többször meglepôdtem már, hogy olyas-
min, amit én egyáltalán nem szántam vic-
cesnek, mondjuk egy felolvasáson hahotá-
zott a közönség. 
– Milyen értékeket tart fontosnak egy gyer-
mekeknek szánt könyvben? 
– Ugyanúgy, mint egy felnôtteknek szánt
könyvben, az irodalmi érték számít egyedül.
Magyarul az a fontos, hogy jó legyen. Mert
a gyerek mindenevô, ugyanúgy beveszi a
gagyit is, és nagyon fontos, hogy ne ront-
suk el az ízlését mindenféle ócskaságokkal.
Az is fontos, de ez az én definícióm szerint
benne van a „jóban”, hogy a szülônek is él-
vezetes legyen a gyerekkönyv, hiszen ô ol-
vassa fel. Tudvalevô, hogy a kisebb gyere-
keknek nem lehet mindennap más mesét
olvasni, ôk ugyanazt a mesét akarják halla-
ni akár hetekig minden áldott este, van,
hogy egymás után többször is. Ha egy szü-
lônek százszor fel kell olvasnia egy könyvet,
akkor nem mindegy, hogy az neki tetszik-e,
vagy halálra idegesíti.
– Gyerekeknek szánja-e egyáltalán a költô a
verseit?
– Ez megváltozott azóta, hogy van saját gye-
rekem. Azelôtt is írtam gyerekkönyvet, de
ôszintén bevallom, hogy fôleg a saját szóra-
koztatásomra. Mondják is a kritikusaim,
hogy a Túl a Maszat-hegyennek maximum a
sznob óvodások lehettek a célközönsége.

Amióta saját gyerekeim vannak, eleve ôk ad-
ják az ihletet, a témát, és azt is sokkal jobban
tudom, hogy mi érdekli ôket, mit találnak vic-
cesnek. Ez persze nem garantálja, hogy jobb
gyerekverseket írok. Sôt bizonyos szempont-
ból könnyebb volt addig gyerekeknek írnom,
amíg nem volt sajátom, könnyebben fújtam a
gyerekekkel egy követ. Ez a dolog másik olda-
la. Most már oda kell figyelnem, hogy ne le-
gyek túl „szülôs”, és ne csupa olyasmit írjak,
hogy „Ha billegsz a széken, és felborulsz hát-
ra / mekkora púp nô a fejed búbjára?”
– Minden egyes kötettel nô a népszerûsége
és a rajongók elvárása. Érzi ezt a népszerû-
séget? Nem nyomasztó?
– Nem érzem mindennapi szinten. Általá-
ban csip-csup hétköznapi dolgokkal vagyok
elfoglalva, meg hogy szorítanak a határ-
idôk. Aztán ha eljutok valahova, ahol talál-
kozhatok olvasókkal, vagy megismer egy
nagymama a villamoson, és ad egy csokit,
mert én vagyok a Varró Dani, és az unokái-
val sokat olvasnak engem, hirtelen, mintegy
álomból fölocsúdva rájövök, hogy hát én
egy ismert ember vagyok, és engem sokan
olvasnak és szeretnek; és akkor két percig
ennek örülök. Aztán visszazuttyanok a szür-
ke hétköznapokba.
– A Túl a Maszat-hegyen óta rövidebb verse-
ket tartalmazó kötetei jelennek meg. Kíván-
csi lennék, mi lehet ennek az oka?
– A legutóbbi könyv azért rövid, mert a há-
rom év körüli gyerekek, amilyen az én kisfi-
am is, azokat a könyveket szeretik, amikben

sok a kép és kevés a szöveg. Egy szuszra el-
olvasható, esti mesének pont megfelelô
hosszúságú könyvet akartam írni, amiben
minden le van rajzolva. Mert Misi fiamat
például kifejezetten zavarja, mikor egy me-
sekönyv egyik oldalán nincs lerajzolva az a
szereplô, akirôl a szövegben szó van. Hol
van, elbújt? – kérdezi ilyenkor.
– Mi ihlette a Nem, nem, hanem... könyvet?
Benne volt ebben is Misi keze (vagy lába)?
– Teljesen Misinek írtam, be kell valljam, és
az illusztrátor, Agócs Írisz is Misit rajzolta
meg benne. Sôt még kis képi poénokat is
elrejtett Misi számára, például, hogy a
nagymama 59-es számú rénszarvassal ér-
kezik hozzánk (mert az 59-es villamos vo-
nalán laktunk).
– Hogyan folytatódik a közös kaland? Készül-
e újabb apa–fia kötet?
– Feltehetôleg. A legvalószínûbb, hogy egy
új mondókáskönyv, a címe talán az lesz,
hogy Akinek a kedve dacos.

Pompor Zoltán

Aki komolyan veszi a humort
Túl a Maszat-hegyen él boldogan feleségével és két kisgyermekével Varró Dani, aki jól emlékszik
arra, milyen volt gyermeknek lenni, talán ezért tud olyan felhôtlenül játszani a szavakkal gyermek-
és felnôtt olvasók örömére. Nemrég új verseskötete jelent meg (Nem, nem, hanem…), amelyhez
„szerzôtársul” újfent kisfiát, az idôközben háromévessé cseperedett Misit választotta. 

könyvrôl

Varró Dániel–

Agócs Írisz

NEM, NEM,

HANEM 

Manó Könyvek

40 oldal, 2490 Ft
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Kevin Leman könyvének
hangzatos címe csábítóan
hat az elkeseredett szülôk-
re: Péntekre új gyerek –
Hogyan változtasson
gyermeke hozzáállásán
és viselkedésén 5 nap
alatt. Szeretjük a gyors és
hatékony megoldásokat,
de az 5 nap valahogy gya-
núsan rövid idônek tûnik
egy gyermek viselkedésé-
nek átprogramozásához.
Leman ugyanakkor váltig
állítja, hogy több ezer hálás
család a bizonyíték rá: a
módszer mûködik, a válto-
zás lehetséges. Csak nem
éppen úgy, ahogy elsôre
gondolnánk, mert nem a
gyermek viselkedését kell

átprogramozni, hanem a szülôét! Nem könnyû szembesülni azzal,
hogy nem vagyunk kompetensek a gyermeknevelés terén,
valójában bármennyi szakirodalmat elolvasunk, bármennyire
is megpróbáljuk betartani a bennük leírt tanácsokat, alapve-
tôen ösztönösen reagálunk a kritikus helyzetekben, viselke-
désünket a szüleinktôl tanult minták határozzák meg. Leman
szerint csupán egy lényegi döntést kell meghoznunk: szeret-
nénk-e visszaszerezni a hatalmat a gyerekektôl? Ha igen a
válasz, máris kezdôdhet az ötnapos program, amelynek ke-
retében gyermekünknek egy harcra kész, határozott, racio-
nális döntéseket hozó szülôvel kell szembenéznie, ami annyi-
ra összezavarja, hogy elbizonytalanodik, és megteszi, amire
kérjük. Józan ész és néhány könnyen megjegyezhetô sza-
bály, na meg persze egy cseppnyi humor, ennyit vár el
„csak” a szülôktôl a pszichiáter szerzô, aki könnyed stílusú,
szórakoztató könyvével bizonyára sok magyar olvasót is
megnyer módszerének.

Sok mindenrôl híresek a franciák, de arról eddig keveset hal-
lottunk, hogy milyen nagyszerûen nevelik a gyerekeiket. A
francia gyerekek állítólag nagyon hamar átalusszák az éjsza-
kát, képesek türelmesen várni, meghatározott idôpontokban
étkeznek, a szülôk nyugodtan elvihetik csemetéiket egy étte-

rembe, nem kell attól tartaniuk, hogy a kis komisz jelenetet rendez.
Ilyen csak a mesében létezik – sóhajthat fel a kialvatlansággal és a
gyermek szeszélyeivel küzdô magyar szülô. Ne aggódjunk, nem va-
gyunk egyedül, ugyanilyen hitetlenül csóválják a fejüket angol vagy
amerikai szülôtársaink is. Egyikük, bizonyos Pamela Druckerman
azonban úgy döntött, hogy utánajár, mitôl más a francia gyermekne-
velés, mint az angolszász. Megdöbbentô élményeit a Nem harap a
spenót – Gyermeknevelés francia módra címû könyvében írja le.
A házassága után Párizsba költözô újságíró hamarosan maga is a
gyermeknevelés rögös útjára lépett. A terhesség alatt és után is falta
a szakirodalmat, internetes fórumokon tájékozódott a legújabb tren-
dek felôl, kikérte majd' minden amerikai ismerôsének a tanácsát a he-
lyes gyermeknevelés fortélyairól. Mindeközben folyamatosan szembe-
sült azzal a ténnyel, hogy a franciák másként gondolkodnak a szülô-
gyermek kapcsolatról: mintha ôk ezernyi szakvélemény nélkül is tud-
nák azt, hogyan kell helyesen gyereket nevelni. Beszélgetések száza-
in, francia szakemberekkel készített interjúk sokaságán keresztül sze-
degeti össze a szerzô azokat az egyszerû (és valljuk be, roppant éssze-
rû) szabályokat, amelyeket a francia szülôk többsége követ. A recept
valóban nagyon egyszerû: csak boldog szülôk nevelhetnek boldog
gyerekeket. Ha a gyerek nem alszik, a szülô is kialvatlan, ha a gyerek
türelmetlen, a szülô is az lesz. A franciák hisznek abban, hogy a gyer-

meknek már egészen kicsi korá-
tól kezdve mindent el lehet mon-
dani, mert megérti. Ha türelme-
sen és kellô határozottsággal
mondjuk neki, mit szeretnénk,
akkor megérti, és e szerint fog vi-
selkedni. Ez a gondolat az 1970-
es évektôl kezdve egyre nagyobb
hatással bíró Francoise Doltónak
köszönhetô, a francia szülôk
mindmáig ebben a szellemben
nevelik gyermekeiket. Pamela
Druckerman számos területen
párhuzamot von a francia és az
angolszász nevelési szokások kö-
zött, ôszintén beszél saját küzdel-
meirôl, bukásairól és sikereirôl,
de minden alkalommal azt kell
megállapítania, hogy a francia
modell hatékonyabb, hosszú tá-
von több sikerrel kecsegtet. 

a család könyvespolca

Ki a fônök?
A szülôknek sokszor nem is tûnik fel, csak akkor, amikor már késô, hogy gyermekük átvette a hatalmat
a családban. A kiskirályfi vagy a kiskirálylány uralkodik, körülötte a lelkes udvartartás lesi minden
kívánságát, ugrik, ha bármit óhajt a kisfelség. Mikor teszünk jobbat a gyermekünknek, ha óvjuk
széltôl, fagytól, és megcsináljuk helyette még azt is, amit maga is meg tudna tenni, vagy ha egy
kicsit bekeményítünk és a sarkunkra állunk, határokat állítunk? Nehéz kérdés, hiszen ez utóbbi
esetben úgy tûnhet, mintha nem is szeretnénk a gyermekünket, ami komoly lelkiismeret-furdaláshoz
vezethet. Pedig a szakirodalom egyértelmûen a második verzió mellett teszi le a voksot: kell a határ
és a határozottság, és ez a stratégia hosszú távon is kamatozik – mondjuk akkor, amikor az iskolában
problémái vannak csemeténknek, és elhiszi, hogy bizalommal fordulhat a felnôttekhez.
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a család könyvespolca

Az óvoda és az alsó tagozat
védett világából kilépve ötö-
dik osztály környékén szem-
besülnek a rideg iskolai élet-
tel a diákok. Az eddig tyúk-
anyóként róluk gondoskodó
óvó-, tanítónénik helyett ta-
náraik lesznek, akiktôl hiába
várják el a megkülönbözte-
tett figyelmet, türelmet, idôt.
Maguknak kell megoldaniuk
az iskolai problémáikat, egye-
dül – jobb esetben szüleikkel,
barátaikkal közösen – bogoz-
zák és csomózzák ki az em-

beri kapcsolatok ku-
sza szálait. A szemé-
lyiségfejlôdésben kri-
tikus idôszak ez, olyan
lelki, etikai problé-
mákkal szembesül-
nek, amelyeket nem
szívesen mondanak el
a felnôtteknek, legbe-
lül érzik, hogy valami
nincs rendben, de
még nem elég felké-
szültek arra, hogy
megtalálják a helyes
választ. A Móra Kiadó
Lélekdoki sorozata a
9–11 éves korosztály
lelki problémáira kínál
mesés megoldást. A
keserû pirulát édes

csomagolásban kínálva rövid, a kiskamaszok nyelvén szóló történe-
teken keresztül mutatnak be egy-egy kényes kérdést, és kínálnak
megoldásokat. Pacskovszky Zsolt író, mûfordító és Rigler Ilona pszi-
chiáter közös munkája révén született meg az elsô két kötet az isko-
lai megfélemlítésrôl (Hogyan élheted túl, ha rád száll az osz-
tály?), valamint a szülôk válásáról (Hogyan élheted túl a szüleid
válását?). A mintát a kiadó egy korábbi sorozata, a Tabu könyvek
adhatta, ám míg a nagyobb kamaszok számára indított sorozat ese-
tében egyértelmû a célközönség és a kiadvány viszonya, addig a Lé-
lekdoki esetében kicsit bizonytalan, miként is fog eljutni az amúgy
jól megírt és hasznos tanácsokkal függelékelt könyvecske a problé-
mával küzdô diákokhoz. Hiszen a 9–11 éves korosztály még nem
önálló könyvvásárló! Valószínûleg csak a gondos, figyelmes szülôk
azok, akik egy, a válásról szóló könyvet megvennének gyermekük-
nek, akinek éppen az a problémája, hogy a szülei válnak. Akkor hát
mégis hogyan jut el az olvasóhoz a lélekgyógyító olvasmány? Talán
az iskolai könyvtárosokban, nyitott gondolkodású pedagógusokban
bízhatunk: ôk fogják a diákok kezébe adni ezeket a könyveket –
mert nagy szükség van a jó tanácsra.

Pompor Zoltán

Kevin Leman: Péntekre új gyerek, Harmat Kiadó, 294 oldal, 2500 Ft;

Pamela Druckerman: Nem harap a spenót, Libri Kiadó, 352 oldal,

3490 Ft; Pacskovszky Zsolt–Rigler Ilona: Hogyan élheted túl, ha rád

száll az osztály? Móra Könyvkiadó, 56 oldal, 1890 Ft; Pacskovszky

Zsolt–Rigler Ilona: Hogyan élheted túl a szüleid válását? Móra

Könyvkiadó, 64 oldal, 1890 Ft
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Bíró Friderika–Für Lajos
BÚCSÚ A PARASZTSÁGTÓL
I. kötet – Történelmi esszé
572 oldal, 4200 Ft
E történeti munka két nagy részre
tagolódik: az elsô tanulmány a ma-
gyar parasztság ezerévnyi történe-
tének összefoglalása, a második a
magyar parasztság XX. század kö-
zepén lezajlott erôszakos felszá-
molásának bemutatása.

Bíró Friderika–Für Lajos
BÚCSÚ A PARASZTSÁGTÓL
II. kötet – Interjúk
708 oldal, 4400 Ft
A szerzôpáros az 1970-es évek köze-
pén kezdte gyûjteni az idôs falusi
emberekkel készített interjúkat. Té-
májuk az elsüllyedt parasztvilág és a
mezôgazdaság kollektivizálása volt.  

Bognár Zalán 
HADIFOGOLYTÁBOROK ÉS
HADIFOGOLYSORS A VÖRÖS
HADSEREG ÁLTAL MEGSZÁLLT
MAGYARORSZÁGON
(1944–1945)
512 oldal, 3800 Ft
Az egyetemi docens szerzô immár
húsz éve foglalkozik a második vi-
lágháborús magyar hadifoglyok
malenkij robotra, a Gulag lágerei-
be és hazai táborokba hurcoltak
történeteivel.

Viktor Szuvorov 
ÖNGYILKOSSÁG
336 oldal, 3800 Ft
Az egykori hírszerzô, aki 1978-ban
Nagy-Britanniába menekült, és
akit a Szovjetunióban távollétében
halálra ítéltek, ebben a mûvében
arra keresi a választ, hogy miért tá-
madta meg Hitler a Szovjetuniót?
Készen állt-e Németország erre a
háborúra? 

Süle Ferenc
EGY ÚJ VILÁG ÉPÍTÉSE
A megújulás forrásai a családban
144 oldal, 2200 Ft
A pszichoterapeuta szerzô a családi
életrôl ír. A családi életnek sok vál-
sága, nyomorúsága van, de szer-
zônk úgy tapasztalja, hogy számos
olyan értéke, pozitív lehetôsége is,
amely nem kap elég figyelmet. 

Somos Zsuzsanna 
MAGYAR SZENTEK ÉS HÔSÖK
A NAGYVILÁGBAN
Történelmi útikönyv
266 oldal, illusztrált, 3200 Ft
A Pécsett élô és orvosként dolgozó
szerzô a legtöbb magyar vonatko-
zású emléket, emlékhelyet Párizs-
ban és Franciaországban találta, de
ezek mellett foglalkozik Kôrösi
Csoma Sándorral is, akinek egyik
szoboralakja Pécsett található. 

Kairosz Kiadó1134 Budapest, Apály utca 2/B. Telefon/fax: 359-9825, 273-1079. E-mail: kairosz@hu.inter.net

A Jó könyv – szolgálat
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– A helyszín egy gyermekkórházi osztály, ahová a 13 éves fôhôs épp
a születésnapja után kerül be, mert leesik/leugrik egy magas fáról. A
kórházban különbözô típusú betegekkel kerül össze: egy nôcsábász fi-
úval, egy másikkal, aki folyton eszik, egy harmadikkal, aki nem eszik,
és egy titokzatos kék hajú lánnyal. Itt találkozik elôször az élet nagy
problémáival: barátsággal, szerelemmel, halállal. Ha jól tudom, en-
nek a regénynek komoly elôélete van már.
– 2010-ben írtam az elsô változatot, egy filmnovellát, amellyel dí-
jat nyertem a Bálint Ágnes Mûhely pályázatán. Akkor arról volt
szó, hogy az Objektív Filmstúdió közremûködésével film készül a

novellából, de a kormány filmpolitikája – a stúdiók megszünteté-
se – miatt ez nem valósult meg. Két évig porosodott a kézirat a
polcomon, nehezen dolgoztam fel, hogy a politika ilyen könnyen
beletenyerelhet az ember életébe. A Móra Kiadónál Dian Viktória
fôszerkesztô-helyettes arra biztatott, hogy írjam meg a téma re-
gényváltozatát. A filmnovellából elôször hagyományos, szépen
kerekre írt gyerekregényt akartam készíteni, de nem voltam elé-
gedett az eredménnyel. Annyira melodramatikus a téma, hogy
nem lehetett „szépen” megírni, egyszerûen túl sok lett, érzelgôs,
már-már giccsbe hajló. Ezért inkább visszatértem a filmnovella

interjú

Megváltástörténet a kórházban
Dóka Péter új ifjúsági regénye 
Messze vagyunk még a nyugat-európai fôbb irodalmi áramlatoktól, legalábbis az ifjúsági irodalom
terén. Míg Nyugaton slágerkönyveknek számítanak a halált, a szexualitást, a drogozást, a pszichés
problémákat vagy az erôszakot feldolgozó könyvek, addig nálunk ezek még mindig tabunak számíta-
nak. A kiadók idônként megkísérelnek a témába vágó köteteket megjelentetni, sorozatokat elindítani,
de ezek a könyvek csak a gyerekirodalom perifériáján mozognak. Magyarországon ma is a líra az
egyeduralkodó, a nyelvi mívesség és játékosság elvárt standard a szépirodalmi mûveknél. A gyerek-
irodalmi palettán számos lyuk van. Ezek egyikébe illeszkedik Dóka Péter harmadik ifjúsági regénye,
amelynek helyszíne egy kórház gyermekpszichiátriai osztálya. Egy bevállalós regény.
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eredeti, minimalista stílusához.
Egyébként a mai napig nem tettem le
arról, hogy film készüljön a történet-
bôl, alkotótársaimmal több helyre
próbálunk pályázni, még egy tévéso-
rozat terve is felmerült.
– Ezek szerint nem felkérésre írtad, és
nem egy sorozat részeként. Bár a Mó-
rának van kifejezetten a kamaszokhoz
szóló, tabudöntögetô sorozata.
– Egy gyerekkori élmény motivált,
nem a tabudöntés szándéka. Meg-
váltástörténetet akartam írni,
amelyben egy fiú segít más gyere-
keken, elsôsorban egy lányon, aki-
be beleszeret. 14 éves koromban
pár napra kórházba kerültem has-
fájással – soha nem derült ki, mi
bajom volt tulajdonképpen –, ez a
mélyen belém ivódott élmény kom-
binálódott késôbb más, felnôttként
megélt történésekkel. Nem realista
kórházkönyvet akartam írni, nem
végeztem kutatásokat, nem jártam
a kórházi gyerekosztályokat, engem
a fôszereplô és a többi beteg fiatal
belsô útjai érdekeltek. Mindegyi-
küknek van valami titka a regény-
ben, amelyekrôl fokozatosan felleb-
ben a fátyol. Ki lesznek mondva a
problémák, jóllehet, többségük
nem oldódik meg. A kórház azért jó
helyszín, mert a kinti világban min-
denki könnyen elrejtheti a gondjait,
problémáit. A kórházi szituáció vi-
szont lemeztelenít, testileg és lelki-
leg egyaránt, az orvosok elôtt nem
lehet titkolni a betegséget, külön-
ben esély sincs a gyógyulásra.

– A történet egy születésnappal indul, amelyen a kamasz hôs
csupa olyan ajándékot kap, ami egyáltalán nem érdekli. Kivéve a
részeges nagybácsiét. Már itt kezdôdik az, ami annyira jellemzô
a kamaszkorra: a felnôttek és a gyerekek közötti meg nem értés.
– Olivér nem érzi jól magát a családjában. A szülei nem értik meg,
és sejthetôen az iskolában sem találja a helyét. A kórházban új
élet kezdôdik számára: barátokra talál, szerelmes lesz, és egyre
kevésbé van kedve hazatérni. A 6-os kórterem lesz az otthona.
– A könyvben megjelenik a fiatalok között ma oly divatos vám-
pírkultusz.
– A történetben mindenki mástól fél. Mira, a kék hajú lány a
haláltól, ezért vonzódik a „sötét oldal”-hoz, a vámpírokhoz.
Ez a „dark” világ Lakatos Istvánnak a regényhez készített il-
lusztrációiban is megjelenik. Lakatos István képregényrajzoló,
illusztrátor és író – az ô megkapóan bizarr, ugyanakkor ro-
mantikus rajzolói stílusa nagyon illik a témához. Kisregényhez
képest sok, 30 illusztráció készül a kötethez.

Szénási Zsófia
Fotó: Szabó J. Judit

interjú

könyvrôl

Dóka Péter

A KÉK HAJÚ LÁNY

Illusztrálta Lakatos István

Móra Könyvkiadó

88 oldal, 2490 Ft
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– Milyen gyakran látogat Magyar-
országra?
– Bevallom ôszintén, az utóbbi
negyvenkilenc évben, mióta el-
hagytam az országot, három-
szor-négyszer jártam itthon. Csa-
ládtagjaim már nem élnek itt,
nem kötnek ide. A magyar kap-
csolatot az jelenti számomra,
hogy a jeles magyar írókat olva-
som, és régebben fordítottam is.
Norvégiában néhány éve észlel-
tem, hogy a nagy kiadók kom-
mercializálódnak, és a fontos iro-
dalomról elfeledkeznek. Így hát
alapítottunk egy kis kiadót a fele-
ségemmel, és országonként két-
két író könyveit jelentetjük meg.
Magyarországról Esterházy és
Nádas mûveit adjuk ki. 
– Ehhez képest kiválóan beszél
magyarul.
– A mamámmal szoktam régeb-
ben magyarul beszélni néha, ha
érzékeny dolgokról volt szó, de ô
meghalt néhány éve. Otthon
egyébként gyerekkorom óta své-
dül beszélünk a testvéremmel és
magyar származású honfitársa-
immal is.
– Életrajza szerint tíz éves korá-
ban vándorolt ki családjával
Svédországba, vagyis 1964-ben.
A hatvanas években ez nem volt
épp tipikus.
– A papám hivatalból utazott so-
kat, külkereskedelemmel foglal-
kozott. Járt Iránban, Egyiptom-
ban, Olaszországban, Törökor-
szágban, aztán egy nap megun-
ta, hogy mindig a családja nélkül
van. Ekkor felajánlottak neki egy
munkát a stockholmi magyar kö-
vetségen. Kiköltöztünk, én svéd
iskolába kerültem, ami szokatlan

volt, mert diplomatakörökben a
gyerekeket német, francia vagy
angol iskolákba íratták. De a szü-
leim azt mondták, én egyik nyel-
vet sem tudom, és akkor már in-
kább svédül tanuljak meg. Erede-
tileg nem akartak ott maradni, de
aztán részben a prágai esemé-
nyek hatására úgy döntöttek,
maradunk. 
– Milyen emlékeket ôriz Magyar-
országról?
– A gyermeki emlékeim nagyon
kellemesek. A szüleim nagyon
sokat olvastak, keresték az igaz-
ságot a könyvekben, és nekem
ettôl lett színes a világ. Pillanatok,

szagok maradtak meg, az anya-
nyelv keltette hangulatok, asszo-
ciációk…
– Úgy tudom, Svédországban új-
ságíróként kezdett dolgozni.
– Nem egészen. Filozófiát tanul-
tam, doktorálni akartam az egye-
temen. A hetvenes években eti-
kával foglalkoztam, fôként Em-
manuel Lévinas francia filozófus
mûveivel. Az akkori baloldali hul-
lámban ezek a régi polgári dol-
gok, mint etika vagy morál,
ugyancsak negatív kicsengésûek
voltak. Ott is hagytam az egyete-
met, mert nagyon helytelenítet-
ték, hogy ezzel foglalkozom. Ek-

kor kezdtem irodalomkritikát írni
az Expressionban, Skandinávia
legnagyobb lapjában, majd a
nyolcvanas években vezetôje let-
tem a kulturális rovatnak. Szeren-
csém volt, mert számos ország-
ban – Dániában, Norvégiában, a
Benelux-államokban, Spanyolor-
szágban, Olaszországban, Né-
metországban – átvették az írása-
im, és a 90-es évek közepéig sor-
ra jelentek meg az esszéim. Az
esztétikai kérdésekrôl lassan át-
tértem az etikai problémákra. 
– Végül a svéd PEN-nek lett a ve-
zetôje…
– Igen, négy évig csináltam. Na-
gyon aktív csoport volt, és renge-
teg barátságot kötöttem, példá-
ul Salman Rushdie-val. Közéleti
kérdésekkel foglalkoztam, pél-
dául az iszlámmal, amit több ok-
ból is fontosnak találtam. Az uta-
zásaim során nagyon sok fontos
írót megismertem. A barátságo-
mat nem egyszerûen a két szép
szememért keresték, hanem
mert az irodalom Mekkájában él-
tem – Svédországban adják a
Nobel-díjat. Mindenki szeret
kapcsolatban lenni olyasvalaki-
vel, aki tûzközelben van.
– Önnek van közvetlen hatása a
döntésekre?
– Nincsen; pontosabban formáli-
san nincs, de sok barátom van az
Akadémián. Az én hatásom az
lehetett, hogy fel tudtam hívni
azokra az írókra a figyelmet, aki-
ket ott kevésbé ismernek. Például
Danilo Kisre, a félig magyar szár-
mazású íróra, aki mentorom is
volt. Ô is felkerült az Akadémia
listájára, és ha nem halt volna
meg ’89-ben, pár nappal a dön-

interjú

„Ez az én DNS-em kódja”
Beszélgetés Gabi Gleichmann-nal 
Gabi Gleichmann tízévesen került szüleivel Svédországba, ahol késôbb filozófiát és irodalmat tanult.
Irodalomkritikusként, kulturális újságíróként dolgozott, majd a svéd PEN elnöke lett. Jelenleg felesé-
gével és fiaival Norvégiában él, és az Agora Kiadó vezetôje. A XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesz-
tiválon mutatták be elsô regényét, A halhatatlanság elixírjét, amely hetek alatt bestseller lett, több
mint 14 országban jelent meg. A Könyvfesztivál idejére hazalátogató íróval a rendezvény zsivajától
eltávolodva egy kis kávéházban beszélgettünk.
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interjú

tés elôtt, akkor ô kapta volna
meg a díjat. Sok ajánlót írtam a
magyar irodalomról is. A negatív
oldala ennek a rengeteg ismeret-
ségnek az volt, hogy úgy érez-
tem: nekem nem szabad regényt
írnom. Attól féltem, ezek a ked-
ves barátok akkor rögtön meglát-
ják, hogy nincs tehetségem, nem
vagyok egy színvonalon velük, és
elfordulnak tôlem. Ráadásul,
amit addig írtam, mindig ténye-
ken alapult, féltem a fabulációtól,
a fikciótól. Végül otthagytam
minden addigi munkám, és tíz
évre visszavonultam, otthon vol-
tam a gyerekeimmel.
– Ez azért súlyos döntés lehetett,
nem ok nélküli.
– Nekem természetes volt. Úgy
éreztem, ha az ember folyton a
barikád tetején harcol, elfelejti a
legalapvetôbb dolgot, az olva-
sást. Egyre többször kerültem
olyan helyzetbe, hogy beszélge-
tések során valaki azt kérdezte,
olvastam-e ezt vagy azt, és én rá-
vágtam, hogy persze, holott ez
nem volt igaz. A nagy sikerek el-
lenére egyre üresebb lett az éle-
tem. Az otthon töltött évek meg-
változtattak. Nem a hiúságomért
vagy a pénzért dolgoztam töb-
bet. A gyerekeimnek is többet
akartam adni magamból. 
– Ez idô alatt lett regényíró.
– A feleségem, aki a formális nor-
vég arisztokrácia tagja, egyszer
kapott a nagybátyjától egy csa-
ládfát háromszázötven évre
visszamenôleg. Viccbôl azt
mondtam neki, mi ez a három-
százötven év, az én családom év-
ezredek óta létezik. Ahogy tanul-
mányoztam azon a családfán a
neveket és évszámokat, azt vet-
tem észre, hogy az adatok mö-
gött nincs semmi sztori, hús-vér,
álom, emberek. Eszembe jutott,
hogy az én zsidó családomról va-
jon mit mesélhetnék majd a gye-
rekeinknek? Ôket a sors dobálta
ide-oda a világban, nem regiszt-
rálták ôket, a hitlerizmus is elbánt
velük. Akkor jöttem rá, hogy az
elfelejtett embereknek egy dolog
adhatja vissza az arcát, az életét:
az irodalom, a fantázia. Abban a
családfában, amit láttam, nem
volt fantázia, csak nevek. Úgy
döntöttem, majd én írok egy
sztorit, ami ezeréves lesz. Az

majdnem harminchat generáció,
és a 36 egy fontos szám a kabba-
lában. Ez volt a könyvem alapja.
– Ekkor már Norvégiában éltek?
– Igen, szerelembôl kerültem
oda: a feleségem norvég. Valójá-
ban meg akartam mutatni ezzel
a regénnyel egy elszigetelt or-
szágnak, hogy ki is vagyok én,
honnan jöttem. Ez egy európai,
intellektuális zsidó családnak a
története, az én DNS-emnek a
kódja. Nem a zsidóság volt fon-
tos számomra, hanem a kisebb-
ség. Mindig a kisebbség helyzete
tükrözi leginkább egy társadalom
beállítódását, beszélhetünk akár
cigányokról, homoszexuálisokról,
bárkirôl. Én a legtöbbet a zsidók-
ról tudok, és intellektuálisan is ez
a téma áll hozzám a legközelebb.
– Mennyiben önéletrajzi a Spinoza
család története?
– Szinte semmiben. Legfeljebb
annyiban, hogy a regénybeli test-
vérpár, a két gyerek, Ari és Sascha
is Magyarországon születtek az
ötvenes években, a hazugság to-
talitárius diktatúrájában. Az ô csa-
ládjukat a csönd uralja, a szülôk
nem beszélnek arról, ami körülöt-
tük zajlik. Az én családomban be-
széltek. Ebben a szürke világban
elsorvadva él ez a két gyerek, ezt
a történelmet színezi ki számukra
a nagyonnagybácsi, aki akar is
nekik valamit adni. Spinozára
azért esett a választásom, mert fi-
lozófusként mindig is nagyon
kedveltem. Õ és Shakespeare a
két elsô modell, akik alapjaiban
megváltoztatták Európa gondol-
kodását. Spinoza az egyetlen is-
mert ember, akit zsidó körökbôl
„kidobtak”, aki nem dogmatiku-
san szemlélte a világot.
– Azt mondta, korábban nagyon
tartott a fikciótól. Ez a regénynél
már nem jelentett gondot?
– Hát, ebben a regényben csak
hazudtam. Korábban, a polemi-
kus írásaimban csak az volt a dol-
gom, hogy ragaszkodjam Gabi
Gleichmann igazságához. De így
nem lehet regényt írni. A regény-
ben mindenkinek megvan a
módja beszélni, az író dolga ab-
ban áll, hogy ezt visszaadja. Eb-
ben a regényben az elsô oldala-
kon kiderül, hogy a mesélô na-
gyonnagybácsi tudása ezoteri-
kus, misztikus eredetû, vagyis egy

diszkvalifikált emberé – nem le-
het megbízni benne. Tehát, amit
a regényben elmondok, abban
nem szabad megbízni. Tények-
nek nem néztem utána: ha van
egy jó sztorid, és ellenôrzöd a té-
nyeket, meghalt a történet. Na-
gyon nagy szabadságot éreztem,
és nemcsak emiatt, hanem azért
is, mert végre nem megélhetésért
írtam, hanem azért, hogy tudjak
adni valamit a gyerekeimnek.
Nemcsak az enyémeknek, ha-
nem a következô generációnak. 
– Baruch Spinoza nem szerepel a
regényben, viszont Bento és Ben-
jamin egy testvérpár, akik mind-
ketten filozófusok.
– Igen, Baruchot otthon Bentónal
hívták – aki Spinozával foglalko-
zik, ezt tudja, aki nem, az életraj-
zi momentumokból rájöhet, hogy
róla van szó. A könyvben a báty-
ja, Benjamin a nagyobb filozófus;
a valóságban Baruchnak volt egy
férfi- és egy nôtestvére, de egyál-
talán nem foglalkoztak filozófiá-
val. A célom nem az volt, hogy el-
hitessem, ez a valóságos történet,
hanem hogy felkeltsem az olvasó
étvágyát, kíváncsiságát, nézzen
utána bizonyos dolgoknak.
– Ugyanakkor végig jelen van a
mûben a történelem.
– Igen, kis „csalásokkal”, példá-
ul Robespierre nem magas volt,
hanem alacsony. A regény utol-
só egyharmada Magyarorszá-
gon játszódik, az ötvenes évek
diktatúrájában, szerepel benne
többek között Rajk, Kádár –
akik Norvégiában olvasták a
könyvet, errôl korábban soha
nem hallottak, innen ismerték
meg a magyar történelemnek
ezt a fejezetét.
–  A saját családja történetét soha
nem akarta megírni?
– Van egy téma, ami foglalkoz-
tat a papám életével kapcsolat-
ban, de azt nem tudom addig
megírni, amíg ô él. Ha azzal az
írói szabadsággal kezelném, ami
ehhez nekem kell, az nagyon el-
ütne az ô valóságától, és elszo-
morítanám vele. 
– Milyen nyelven írta a mûvet? A
magyar fordítást, gondolom, ol-
vasta. Arról mi a véleménye?
– Norvégiában élek, de mindig
svédül írok. Papolczy Péter kiváló-
an megcsinálta a fordítást, na-

gyon tetszett. Tele van játékos
megoldásokkal, ilyen például a
„nagyonnagybácsi”. Rendkívül
sokat jelent nekem, hogy a könyv
magyarul is olvasható. Sokszor
rácsodálkoztam a szövegre: na-
hát, ez így hangzik magyarul?
Ezenkívül tudatosan beletettem
pár hibát, rébuszt a könyvbe, va-
jon megtalálja-e valaki. Például,
amikor a nagypapa az ôsök szá-
mának exponenciális fejlôdésérôl
beszél, ki kellett számolnom,
hogy a 36. generációra visszame-
nôleg hány rokonunk van. Itt fel-
cseréltem két számot. Ez min-
denkinek átment a keze között,
mígnem egy nap kaptam Pétertôl
egy e-mailt, hogy rossz a szám.
Két hét múlva találkoztam egy
svéd–magyar fordító barátom-
mal, ô árulta el, hogy Papolczy
azon kívül, hogy nagyszerû fordí-
tó, matematikus is.
– Hisz a halhatatlanságban?
– Nem az egyéni halhatatlanság-
ban hiszek. Salman Spinozának
az a legnagyobb bánata a re-
gényben, hogy mindig temetésre
kell mennie, valaki mindig meg-
hal körülötte. Ha örökké élnék,
egy idô után tönkremenne az
életem. De amikor az ember
gyereket hoz a világra, akkor
nem abban hisz, hogy el fog
pusztulni minden, hanem az élet
szentségében, ami örökké tart.
Ehhez kell egy vízió. Olyan ez,
mint egy utazás, amelyben nem
a megérkezés az izgalmas, ha-
nem maga az út. 

Laik Eszter

könyvrôl

Gabi Gleichmann

A HALHATATLANSÁG

ELIXÍRJE

Athenaeum Kiadó

728 oldal, 4490 Ft
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A kritikus hetedik év
A Holtodiglan címû regény
címlapja szerint az Egyesült
Államok legnagyobb tavalyi
könyvsikere. A könyv valószí-
nûleg a társadalmi kontextus-
nak köszönheti országában a
felfokozott érdeklôdést, mert

bár izgalmas lélektani krimi-
vel van dolgunk, mûfajában
mégsem kirívó alkotás. A tör-
ténet persze korántsem baná-
lis: egy szokványosnak látszó
házasság az évek múlásával
nem a jól ismert fásult una-
lomba fordul, hanem egy
rémálom elôszobájává válik.
Az olvasó könnyedén maga
elé képzeli az amerikai közép-
osztály kertvárosi lakóit, akik
sommásan ítélkeznek szom-
szédságukról, de mint a kötet
címlapjára is felírták pre-
misszaként: „Senki sem tud-
hatja, mi zajlik a zárt ajtók
mögött”. Gillian Flynn regé-
nye a „látszat csal” feltevésre
épülô regény, melyet napló
formájában olvashatunk, fel-
váltva a férj és a feleség in-
terpretációjában. Míg a férj
története rögtön krimiként in-
dul – feleségének egyszer
csak nyoma vész, a lakásban
megrendezett dulakodás és
gondosan feltörölt vér nyomai
látszanak, de rablótámadás

mégsem igazolható –, addig
az asszony monológja egy da-
rabig csupán csivitelô szingli-
regényt sejttet. Az eltûnés
után a gyilkosság gyanúja las-
sanként terelôdik – a felesége
beszámolói szerint érzéketlen,
s mint késôbb kiderül: hûtlen
– Nickre, a történet azonban

hamarosan hajmeresztô
fordulatot vesz. A jó thril-
lerben a nyomozásnál nem
segít a ráció: a szokványos
indítékokat meghaladó
ôrülettel kell felvenni a
harcot. A Holtodiglan ez
alapján igazi csemege a
pszichokrimik kedvelôi-
nek, csak frissen házasu-
landók elalvás elôtti olvas-
mányának nem ajánljuk.
(Alexandra Kiadó)

A múlt felôl fúj
a szél
A szél, persze, mindig
Emily Brontë felôl fúj, ha

„generációs romantikussal”
van dolgunk, vagyis a nemze-
dékek sorsát felvonultató törté-
netek valahol mind az Üvöltô
szelek köpönyegébôl bújtak
elô. A Vadvirágok lányai szép
lenyomata annak, hogy ami-
ként felfedezi magán a hôsnô a
példaképnek tekintett és szere-
tett nagyszülô vonásait, úgy
örökítik az irodalmi mûfajok jól
ismert toposzaikat az utókorra.
Eltitkolt gyermek, felvirágozta-
tott gazdaság, kirekesztett szí-
nesbôrû férfi és fehér asszony
szerelme, szegénybôl jómódú
tulajdonossá váló szolgáló, a
szerelemnek véget vetô halál –
a regényben mindezt remek
dramaturgiai és arányérzékkel,
újszerû tálalásban kapjuk. Kim-
berly Freeman nyilván mélyen
magából merítette a történet-
hez az ihletet, hiszen Ausztrália
és a nagyanyai szellemi-lelki
örökség – mely az életrajz sze-
rint az írónô számára is megha-
tározó – gyökeresen megvál-
toztatja fiatal hôsnôje életét.

Emma balett-táncos, ám miu-
tán szerelme elhagyja, dekon-
centráltsága miatt súlyos
térdsérülést szenved, és nem
folytathatja karrierjét. Ráadá-
sul új albérlet után is kell
néznie, a talaj tehát minden
szempontból kicsúszik a lába
alól. Ekkor kapja a hírt, hogy
nagyanyja örökül hagyott rá
egy házat Tasmániában; el-
indul hát a nyüzsgô Lon-
donból egy isten háta mö-
götti ausztrál településre.
Még maga sem sejti, men-
nyi rejtéllyel fog szembe-
sülni: míg ô felgöngyölíti las-
sacskán, mi történt a birtok
egykori lakóival, nekünk egy ez-
zel párhuzamos történetben
életre is kel a múlt. „Nagyma-
ma jobban hitt bennem, mint
én önmagamban” – mondja
Emma, aki végül persze rátalál
önmagára is. Aki szereti az
„erôs asszonyok” életét elme-
sélô történeteket, ahol a fôhôs-
nô lelkierejével, megfontoltsá-
gával, érzékenységével túljut
minden csapáson, az kedvelni
fogja a Vadvirágok lányait,
melynek címe annak szimbólu-
mává nô a regényben: ha más-
más formában is, de mind-
annyian továbbvisszük ôseink
örökségét. (Athenaeum Kiadó)

Még több balett
Végre az olaszok ízlésérôl
is megtudhatunk valamit a
„tömény romantika” mû-
fajában, ha a Szerelmem
egy angyal címû regény-
nek fájó módon nincse-
nek is speciális olasz vo-
natkozásai. Legfeljebb
annyiban, hogy Federica
Bosco afféle ínyencként
a misztikától a Love Sto-
ry-utánérzésig minden-
bôl belecsent egy csipe-
tet e lányregénybe, ahol
a romantikus fûszerek-
bôl a tenger kapja az
egyik legfontosabb sze-
repet. És ismét a balett:
ha keveselltük a jelene-

teket a táncosok világából a
Vadvirágok lányaiban, itt
most elmerülhetünk a tizen-
hat éves balettnövendék Mia
megpróbáltatásaiban és a tán-
cos sikerekhez vezetô út gyöt-
relmes vagy felemelô pillana-
taiban. Kétségkívül ezek a re-
gény legemlékezetesebb moz-
zanatai: hiteles a tánctanárok-
kal való kapcsolat – hol jéghi-
deg, hol tûzforró – ábrázolá-
sa, ahogy a kamaszlányban
dúló ellentmondások is meg-
gyôzôek az engedelmesség és
a lázadás között ingadozva.
Mia megvívja a maga csatáját
anyjával és nagyanyjával is,
akikkel az évek során elmér-
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gesedett a viszonya; annál na-
gyobb támaszt jelent számára
Patrick, akivel szerelme már-
már éteri tökéletességben
bomlik ki. Csakhogy Patrick
húga, Mia barátnôje nem nézi
jó szemmel a kapcsolatot, és
ez a két lány barátságára rá-
nyomja a bélyegét. A Szerel-
mem egy angyal nem kamasz-
regény, mégis inkább a fiata-
labb – vagy fiatal lelkületû –
olvasókat szólítja meg: annyi
bakfisos sóvárgás, la-
mentáció, veszekedés
és szerelmes rajongás
jelenik meg a lapo-
kon, mindez tüllszok-
nyás álmokkal és
misztikus hittel tár-
sítva, hogy realista
kiábrándultak rög-
tön a Holtodiglan
után kapnak majd
tôle. (Libri Kiadó)

Egy modern
Bovaryné
Bovaryné történe-
te az Üvöltô sze-
lekhez hasonló-
képp termékeny iro-
dalmi forrás. Az angol Joanna
Trollope modern átirata, A
pap felesége – melyben a
szerzô névadásával is egyér-
telmûsíti a klasszikus mintát,
fôhôse Mrs. Bouvarie – sajátos
módon a mi magyar Bovary-
nénk, vagyis Móricz Veres ta-
nítónéjának a világát idézi fel
az emberben, még ha nincs is
okunk feltételezni, hogy az
írónô olvasott volna Móriczot.
A kisvárosi zártság, a provinci-
alitás pállottsága a regénybeli
Boxford életét is meghatároz-
za – a vidéki egyházközség
merev, anakronisztikus szo-
kásrendszerétôl az olvasónak
folyton az az érzése, mintha
egy évszázadot visszaforgat-
tuk volna az idôt. (Kevésbé
szerencsés, hogy a narráció
hangneme is ezt idézi, sok
üresen kongó, avíttas lózung-
gal.) Pletykás anyukák, felesé-
gek lesik egymás életét, így
Anna Bouvarie-ét, a lelkész fe-
leségéét is, akit elvárások köt-

nek, szabadsága alig akad,
csak egy vesztes férj oldalán
és három gyermeke anyjaként
kell helytállnia. „Javíthatatlan
lázadó vagyok” – mondja ma-
gáról Anna, s miután férje
nem nyeri el az esperesi hiva-
talt, amelyre pályázott, a nô
eladói állást vállal a helyi áru-
házban, s e felforgatónak szá-
mító lépése teljesen megvál-
toztatja emberi kapcsolatait.
Meglepi a szerelem, sôt több
férfi is pályázik rá az önhitt és

vaskalapos férj árnyékában. A
sors végül megoldja Anna di-
lemmáját, de míg idáig eljut,
meg kell vívnia a maga harcát
a megvetéssel, sôt az önmeg-
vetéssel is. „A papfeleségek
többsége egy sereg hisztis dí-
va” – mondatja az író egy má-
sik, nagyszájú papnéval a re-
gény vége felé, ironikusan el-
lenpontozva hôsnônk küzdel-
meit, elôrevetítve ugyanakkor,
hogy a hetyke asszonykának
még fogalma sincs, mi vár rá
az újonnan elfoglalt poszton.
(Kossuth Kiadó)

Laik Eszter

Gillian Flynn: Holtodiglan,

Alexandra Kiadó, 528 oldal, 3699 Ft;

Kimberley Freeman: Vadvirágok

lányai, Athenaeum Kiadó,

400 oldal, 3490 Ft;

Federica Bosco: Szerelmem egy

angyal, Libri Könyvkiadó,

464 oldal, 3290 Ft;

Joanna Trollope: A pap felesége

Kossuth Kiadó, 340 oldal, 3490 Ft

www.könyvhét.hu

Kubiszyn Viktor: FOGLALTHÁZ
144x205 mm, 160 oldal, 2490 Ft
Kísérleti kórkép, hallucinogén trash, dzsankifless és
alkeszmásnap. Kubiszyn Viktor új könyvében ismét be-
pillanthatunk a Drognaplóban megismert „félvilágba”,
ezúttal egy drogosok, alkoholisták és hajléktalanok által
kisajátított ház életének lehetünk tanúi.

Pôcze Flóra: A MOSZKVA TÉR GYERMEKEI
128x190mm, 143 oldal, 2290 Ft
A fiatal társadalomkutató belülrôl tanulmányozta a haj-
léktalan létet, egy nyáron át a Moszkva téri közösség-
ben élt. Könyve a galeri tagjainak életeseményeit mu-
tatja be, és megtudhatjuk, milyen hierarchia-rendszer és
csoportnorma alapján épül fel a kommuna, hogyan lett
hajléktalan a volt kosaras, az állami gondozott, az
unatkozó mezôgazdasági munkás.

Magdolna Mérai: MIA-HELYZET
Egy macska vallomásai
128x190 mm, 132 oldal, 2290 Ft
Mia egy macska. Franciaországban él, és vonzódik a
pszichoanalízishez. Meg a természethez. A(z emberi)
társadalmat bírálja. Egy kanapén ül és mesél. Nyávog.
Megpróbálja elmondani, mi a helyzet.

Sven Felix Kellerhoff: HITLER BUNKERE
125x205 mm, 136 oldal, 2290 Ft
Vajon miként és hol teltek Hitler utolsó napjai? A Kémek
fôvárosa, Berlin szerzôje, Sven Felix Kellerhoff hiteles
krónikása a diktátor végóráinak, s könyvébôl meg-
tudhatjuk azt is, miként élt tovább és hogyan árnyaló-
dott a bunker legendája napjainkig.

A Jószöveg Mûhely 40. sz. pavilonjánál dedikál:

június 7. 16–17 óra: Magdolna Mérai 
június 7. 17–18 óra: Bokodi Balázs 
június 8. 10–11 óra: Méray Tibor; Magdolna Mérai 
június 8. 16–18 óra: Pôcze Flóra; Kubiszyn Viktor 
június 9. 11–12 óra: Kolozsi László 
június 9. 17–18 óra: Erôs Ferenc 
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szubjektív

A babitsi úton?
G. István László nekem régi kap-

csolat. Legutóbbi versélményeim
szerint – Homokfugák, elsôdleg a
Házasság-ciklus – laza szerkezetû
pontosság, magas igényû, megcél-
zottan gondos kifejezés…csupa ki-
kezdhetetlen igyekezetû elem; aztán
az olvasói élmény: megint egy jó
költô, igen. Hivatalos rangon József
Attila-díj, igazán nem semmi, soha.
De most…

Ez a kötet úgy kapott el, oldalba,
mit mondjak, mint Ottlik Iskola-vilá-
gában az érintetteket az a hóesés.
Nem is, ugyan. Egyszerre körülvett a
GIL-világ, mint maga az evidencia.
Mint ennek elemi élménye. Íme, egy
különleges színvonalú költônk van
megint. Nem az, hogy „kiemelkedô
író”. Manapság engem a rangsorok
éhesen hagynak…jó, valaki kiemel-
kedô író, mert kiemelkedett. De kü-
lönben mit tudom én.

G. István Lászlónál mostantól fog-
va, egészen frissen, tudom.

Egészen frissen; és maradandóan.
Rövid kritikai ismer-

tetés: kevés. Fôleg egy
olyan szemlézôtôl, aki
ezzel az írásával az
ilyesmit abba is hagyja.
Másrészt: GIL-val abba-
hagyni az aktuálértéke-
lôsdit: rang, úgyszintén.
Ejha. Igen

Kölcsönös rang-adója
ez költônek s kritikusá-
nak, akkor hát.

A küllemére is netováb-
bot adó kötet egy-öntet.
Oltár és hármasság: szel-
lemi maximum körüllen-
gése és tematikus maxi-
mum-igény. Mindez hétköznapok szen-
vedéseiben kifejezve. Semmi stilizá-
ció…miközben maximális eloldozódás,
magam szavával: ELÉRINTÔDÉS a vulgá-
ristól. Nem mintha a szenvedés vulgáris
lehetne valaha is.

GIL nagy tapasztaltságból utasítja el ki-
mondatlanul is a henye ítélkezés lehetô-
ségét kínok dolgában.

Régi kapcsolat. Beszélgettem GIL kör-
nyezetével a dolgozatra készülôdve errôl:
laza, bár holtpontos szerkesztôdés után:
valami nagyon materiális. Anyagi. De nem
olyan ez a versanyag, hogy könyékig ben-

ne…nem gyilkoló mo-
csár…nem kísérleti labo-
rok közege. Hanem?

Sûrûség, éreztem.
Sodródás megállva.
Eddig, nem tovább.
Kevés tôlem, recen-

zenstôl. Tehát?
Út, mélyben? Helyben-

út maximuma.
Persze, manapság, így,

mi VAN? A tôlem el iga-
zán nem fogadott Szép Ernô-teljesség-

elegyesség. József Attila evidenciája. Jó;
Kosztolányi nem jog és ok nélküli divatja,
vonzása. Érték-maximum is, persze. De…

Éreztem, nem errôl van szó.
Megtévesztett egy darabig, hogy a leg-

nagyobb magyar nyelvû vers-képzôd-
mény, ily maximum: az Esti kérdés. De
nemcsak végeredmény-jelleg-Babits van.
Létezik folyamat-jelleg is. Út.

Ezt az útját kezdte meg most, jól vigyáz-
zunk, GIL.

Elindult a babitsi úton.
S ha bizonygatást, hát részletes szöveg-

elemzés kívánna teóriám. Hol épp?

Olvassuk GIL szövegeit. Gyürkél-
jük szöveteit. Éljük át szövôdmé-
nyeit. Jó dolgok! Örömek okozód-
nak. Ejha-érzetek támadnak.

Nálam legalább.
A pontos megfogalmazódások

nem lazulnak. A sûrû versanyag-
folyamatok nem engednek, nem
hízelegnek hirtelen soha.

A feszes gondolatiság – rémes
szó! – a népmadár felszárnyalását,
a népdalét elemien segíti. Az oltá-
riság képzete kereszténységet su-
gall, átszellemülést, akárhogy.

GIL régi szerkezetei segítettek
nekem fohászmódozatomhoz: ne
paternálisan kulcsolni a kezet szo-
rossággal, ne kínba facsarodni az
ujjaknak, nem: szentlélekhívô-ma-
gam lazán gerendázza öt-öt ujját,
kupolásan, hadd járjon szabadon
a tíz jó ujj közein a szellem, az ih-
let, a lélek.

A szellem, az ihlet, a lélek sûrû-
sége a babitsi út költôi anyag-ele-
me. Meg nem törô lendület, mely-
ben mégsem a dinamika a – kosz-
tolányis – lényeg. Hanem az ihle-
tôdés, ihletettség, untig az ihletés.
Az áthatás. A meg nem tört, le-
gyen akár fakó, lengés, csitu-

lás…egy lényegben, masszában. A célra-
tartottság biztonsága, szerénysé-
ge…mely egyszersmind megcélzása a
végsônek, a véglegesnek. Kezdô útnál
máris jóval több GIL esetében.

Több, mint ígéret.
Kikezdhetetlen feladat. Boldogan érez-

zük, éljük át. Ha van még e kopott szó:
kié? Mienk. Nem fog elromolni. Érzem.
Élem, GIL. Régi kapcsolódás. Benned vi-
szontlátom, barátom. Nem „kiemel-
kedsz”.

Mostantól nekem: ld. Rilke: VAGY.
Persze: vagy-vagy. IGEN.
Végig van a veszély. E végleges. Enyém

a NEM.
Tandori Dezsô

könyvrôl

G. István László

HÁRMASOLTÁROK

Versek
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A Szepes megyei Poprádon született, szász származású
Jakob Glatz neve eddig vajmi kevéssé lehetett ismerôs a
magyar olvasóknak, pedig az 1776-ban született, a mû
megírásakor alig több mint húsz éves szerzô olyan szé-
les látókörrôl, az égetô társadalmi kérdések iránti fogé-
konyságról, kultúrpolitikai, pedagógiai és mûvelôdés-
történeti tájékozottságról tesz tanúbizonyságot, hogy
sok tekintetben meghaladja a kor legjelesebb gondol-
kodóit. Nem véletlen, hogy Kazinczy is felkapta a fejét
a mûvet olvasván – tudjuk meg Soós László utószavá-
ból –, sôt többen épp Kazinczy által jutottak a kötet-
hez. Pedig amint az megjelent, máris a szerzô nyomá-
ban lihegett a bécsi titkosrendôrség, melynek a nagy-
közönséggel ellentétben hamar sikerült leleplezni az
író személyét. Glatz 1796-ban kezdte meg egyetemi
tanulmányait Jenában, innen indult tanulmányútra
két diáktársával, és ennek a gyümölcse a történelmi Magyarország
területén tett nagyszabású kirándulásról készült útinapló, mely va-
lójában a korabeli szociográfiát ötvözte a bédekkerirodalommal. A
büszkén vállalt szász öntudat, az evangélikus hit, a II. József iránti
lojalitás valamint a francia forradalom eszméiben való hit a sarok-
kövei Jakob Glatz világnézetének, melynek a korszak cseppet sem
kedvezett. Az uralkodó Ferenc magyar király és német-római
császár esküdt ellensége a felvilágosodásnak: 1795-ben kivégezte-
ti a magyar jakobinusokat, és a nemesség lelkes támogatása mel-
lett keményen védelmezi a feudális berendezkedést. 

„Ennek az írásnak a megjelenését Magyarországon sokan feles-
legesnek, mások – és talán a legtöbben – veszélyesnek fogják tartani”
– jósolta Jakob  Glatz mûve elején, és nem is tévedett: szokatlanul heves
társadalomkritikájával kivívta a katolikus és protestáns felekezetek, a bé-
csi kormányzat, a nemesség és a „honos magyarok” (vagyis a nem
nemzetiségiek) haragját. Amit Petôfi majd' fél évszázad múltán megver-
selt, arra Jakob Glatz kíméletlen ôszinteséggel mutat rá útközben szer-
zett tapasztalatai alapján. „Amit írok, az az igazság. Igazság, amely egy-
szer még irtózatosan fog elnyomóiknak a fülében csengeni, és amelyet
a letaposott nemzet rettenetesen megbosszulhat” – írja Glatz, ötven év-
vel megelôzve a forradalom szellemét. 

Utazásainak négy, alaposan bejárt vidéke Debrecen, Miskolc, a Felvi-
dék – azon belül kiemelten a Szepesség és Pozsony. Érdeklôdése a gaz-
dasági-kereskedelmi-ipari kérdésektôl az antropológián és néprajzon át
a mûvelôdéstörténetig és a színházig szinte minden területre kiterjed, és
hangsúlyosan foglalkozik az egy-egy területre speciálisan jellemzô társa-
dalmi kérdésekkel. Így többek között beszámol a debreceni marhapász-
torok életérôl és a helyi vásározási szokásokról, a miskolci cigányokról és
ortodox görögökrôl, vagy a pozsonyi színházi és irodalmi életrôl. Emel-
lett külön fejezeteket szentel a magyar oktatásügynek, a protestáns is-
kolák rendszerének; átfogó magyar nemzettipológiát készít; kitér a ha-
zai lutheránus egyház helyzetére; valamint bemutatja a kiemelkedô ipa-
ri és gazdasági kezdeményezések kilátásait. 

„Egyetlenegy országban sem lesz még
egy ilyen elegye a legkülönbözôbb nemze-
teknek, vallásoknak, gondolkodásmódok-
nak, szokásoknak, erényeknek és hibáknak,
mint Magyarországon” – írja bevezetésé-
ben. Nem meglepô, hogy karakterológiájá-
nak visszatérô panasza a kirekesztés: „A
magyar nemzeti büszkeségét azonban az ôt
megszégyenítô nemzeti gyûlölet is kíséri.”
Glatz a korban meglepô szociális érzékeny-
séggel veszi védelmébe a nemzetiségek mel-
lett a cigányságot is: „Természetesen igaz,
hogy az ember soha nincs biztonságban attól,
hogy a cigányok meglopják, és hogy ettôl a
szokástól a legkeményebb büntetések sem
tudják ôket eltántorítani. Csakhogy ki a hibás
abban, hogy ebbe a bûnbe esnek? Ki erôsíti

meg ôket abban, hogy kemény szívvel megmaradjanak abban? Úgy
vélem, hogy ti magatok, akik hagyjátok ôket a legfájdalmasabb sze-
génységben szenvedni, az éhségtôl majdnem elenyészni és érzéket-
lenül ínségükben kétségbe esni.”

Épp ilyen hevülettel bírálja a magyar gazdaságot sújtó egyoldalú rendel-
kezéseket is: A magyar kereskedôk jogait egy ideje sértik az osztrák kal-
márok. Mivel az elôbbiek áruit sokkal drágábban állítják elô, mint az utób-
biakét, ezért természetes, hogy a kettô eladási ára különbözik. S mivel az
osztrák képes olcsóbban adni, azok kelendôbbek, a magyar azonban emi-
att nagyon szenved.” Hasonlóan tiszta érveléssel vezeti le a tanárképzés

megalapozásának szükségességét,
vagy a református gimnáziumok
tananyag- és metodika-reformjá-
nak idôszerûségét. 

Jakob Glatz éles szemû megfi-
gyelésein túl komoly erénye ér-
zékletes nyelve, szövege gördülé-
kenysége, melynek élvezeti érté-
kébôl semmit nem von le a két-
száz évvel ezelôtti keletkezés té-
nye. Nincsenek száraz témái, bár-
mirôl szóljon is: leírásaiban olykor
meghaladja a késôbbi romanti-
kus regényirodalom nagyjait.
Tudja, mire kíváncsi a képzelet-
ben utazni vágyó: életre kelti hát
a vidéket és az embert. Mint uta-
zó, maga is elvegyül környezeté-
ben, de nézôpontját mindig a
magasba helyezve, bôven meg-
haladva a szûk látóhatárt.

Laik Eszter

útirajz

Egy felforgató utazó
1799-ben a németországi Gothában jelent meg egy névtelen mû, a kor szokásai szerint ékesen
hosszú címmel, mely friss fordításban így hangzik: Egy magyar ember ôszinte megjegyzései hazájá-
ról, néhány vidéken tett utazása során. E címmel több mint kétszáz évvel az eredeti mû publikációja
után, 2013-ban jelenttette meg a szöveget a Balassi Kiadó Soós László gondozásában és Ress
László fordításában, igazi csemegét tárva az ínyenc olvasók elé. 

könyvrôl

Jakob Glatz

EGY MAGYAR EMBER

ÔSZINTE MEGJEGYZÉSEI

HAZÁJÁRÓL NÉHÁNY

MAGYAR VIDÉKEN TETT

UTAZÁSA SORÁN

Balassi Kiadó

260 oldal, 3600 Ft
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könyvbölcsô

Az ünnepi könyvhét újdonságait még csu-
pán hírbôl ismerve a könyvfesztiválra pillan-
tunk vissza.

Michel Houllebecq
volt a díszvendég. Lanzarote címû kisregé-
nye (Magvetô, fordította: Tótfalusi Ágnes)
azzal az irodalmon kívüli szemponttal is ke-
csegtetett, hogy összehasonlíthatom a ma-
gam 1983-as emlékeit az író 2000-ben tett
turistautazásának tapasztalataival. Bár a szer-
zô minimalizmusába a bedekker-közlések is
beleférnek (a kigúnyolásukkal együtt), inge-
rült magányának, szilveszteri iránytalanságá-
nak (1999! – „az évezred utolsó esztende-
je!”) szikkadt közlése már az elsô laptól jelez-
te: másról lesz szó. Az utazás egyéb élmé-
nyeket pótló szexuális kalandjainak kis terje-
delemben is részletezô
taglalása nem kötött le,
írói remeklésnek sem
tûnt. Jó, tabudöntés, Ho-
ullebecq a leszbikus lá-
nyoktól az orálszexen, a
nem komformista párok
szexklubján és saját élve-
zetein át a pedofíliáig
nyomatja témáit. Ha fan-
táziál, rendben, ha emlé-
ket idéz, váljék egészsé-
gére. Aztán az egyszerre
túlfûszerezett és sótlan
massza megfô, mint a
lanzarote-i mázolatlan
cserépedényben az apró, ráncos krumplik.
Egy útitárs, a balfácánnak látszó Rudi vallo-
máslevele összerántja a szöveget, két vallási
kiútkeresés valóságos drámát visz a történet-
mondó pontosan rögzített értelmiségi nya-
valygásának a helyébe. A raëliánus közösség
létmódja, illetve egy tényleges botránya, a le-
vélíró belekeveredése az ügybe, a vallásalapí-
tó büntetlenül maradása kopogó mondatok-
kal teszi egyértelmûvé, miért nem otthonos a
21. században a narrátor, sem a szextôl tüzes
– egyébként meglehetôsen kopár – Lanzaro-
te-on, sem másutt, magányosan. Houllebecq
írt sokkal jobb könyveket, mint ez a cselek-
ményszegény, bár mozgalmas novella, de az
ebbôl is világos: könyvfesztiváli díszvendég
nem a szívesen különcködô extravagáns fér-
fiból, hanem a metafizikáját vesztett létezés
egy kérlelhetetlen tanújából lett.

Andrzej Stasiuk
Át a folyón címû, három kötete alapján ké-
szült kispróza-válogatását (Magvetô) forgat-
va Grecsó Krisztián rövidtörténetei, regényfe-

jezetei jártak a fejemben. A
nála egy bô tízessel idôsebb
lengyel író helyenként lírai,
visszafogott emlékezô közlé-
seiben is fel-felizzó szövegfû-
zése, a nagyszülô-nemzedék
falusi mitológiájának és a jelen
városi árvaságának ütközteté-
se emlékeztetett például a
Mellettem elférsz egy-egy epi-
zódjára. A kötet élén az eny-
hén groteszk látogatás-novel-
lák (Templomlátogatás; Könyv-
tárlátogatás; Hittanlátogatás)
ugyanúgy egy kisebb csoport-
ba rendezôdnek, mint a szét-
szórtabban megtalálható arckép-novellák
(Nadia; Wasil; Pawel stb.). Mintha fokozato-

san sötétülne a gyûjtemény,
egészen a korona-írásig, a Gro-
chówig. Az elmúlás és a halál
rendre ott jár a foszforeszkáló-
an balladás történetek nyomá-
ban. A mesélô egy lépéssel
mindig kihátrál abból, amiben
részes volt: önmagát objektív-
nek használja. (Jellegzetes indí-
tás az Augustyné: „Az ô szeme
volt, de nem látott minket.
Ránk nézett, de nem mi voltunk
azok”.) Az emlékek tudatosan
kissé elmosottak, de ami kiesett
belôlük, az írói és olvasói fantá-
ziaképek pótolhatják.  Élet és

halál „teátruma” nemegyszer a kórház. Éles,
pontos, szûkszavú mondatok követik egy-
mást. Körner Gábor fordítása úgy nyers és
nap(jaink)rakész, hogy cizellált. A Nagy-
anyám és a ludvércekben, egy bizo-
nyos „rudacska” (kútgém) említése
után hangzik el: „Az »u« hangnak
van az összes magánhangzó közül
a legfinomabb, leglágyabb hangzá-
sa”. S szinte mindjárt ezután  meg-
tudjuk: „Nagyanyám hitt a ludvér-
cekben”. Az ,u' kedvéért a lidérc
szóalak helyett az archaikusabb,
folklorikusabb, rusztikusabb ludvérc
szervezi a magyar szöveget. 

Ágh István
hetvenötödik születésnapját kö-
szöntve a Nap Kiadó gyûjtemé-
nyes esszékötetet tett közzé egyik
meghatározó szerzôje tollából. A Szavak
honvágya elsô ciklusa inkább tájakat, he-
lyeket, utazásokat örökít meg, filmez máig
sem „esôs” képkockákra (Dûlôvilág), a má-

sodik jobbára köszöntô-
ket, nekrológokat, mélta-
tásokat, emlékportrékat
vonultat fel (Költészetünk
mandulafája). A kettô ele-
gyedhet is, hiszen például
a Meghalt a Kalász Laci az
elsôben siratja a Hetek-
beli költôtársat (lévén ez
is rádiójegyzet, mint kö-
rötte a többi), de a máso-
dikba illene szorosabban,
ahol a címekben is cikáz-
nak a tulajdonnevek. A
nagy klasszikusok mellett
Fodor Andrásé és Domo-

kos Mátyásé, Császár Istváné és Nagy Gás-
páré, Schéner Mihályé és Molnár Edité, Bu-
da Ferencé és Serfôzô Simoné, tegnapiaké
és maiaké.  Ha az esszémûfaj lehet balla-
dás, Ágh is balladásan ír. Prózamondatai-
nak erecskéi sebes, bátor futással keresik
útjukat – az öblöket, átfolyásokat, elvéko-
nyulásokat azonban sokszor magunknak
kell az asszociatív poétikájú és poézisû szö-
vegezéshez képzelnünk. Gyönyörû például,
ahogy Takács Imre költészetérôl olvasunk, s
már az elején Nagy Lászlónál találjuk figyel-
mes magunkat, Ágh testvérbátyjánál. Va-
jon a költôtárs Takács pákozdi szôlôjében,
hangzik a kérdés, „szüretelt-e arról a szôlô-
vesszôrôl, a nekem ajándékozott Zalagyön-
gyérôl, melyet neki adtam, mert nem lehe-
tett az elsô emeletrôl fölnevelni”. Ezt a bo-
rágat Nagy László békülôje (Vers és szölô-
vesszô öccsének) ültette el: „Szépasszony
postással szép szál szôlôvesszôt / küldök,
pedig földed nincs hol felnöveszd ôt…” A

kötet utolsó írásai
mind Nagy Lászlót
elevenítik újra. Ágh
t e r j e d e l m e s e b b
prózai mûveit is ér-
demes felidéznünk
magunkban, hogy –
többek között – az
1956 forradalmával
összefüggô, nem
csekély számú és in-
tenzitású esszék,
karcolatok, szöveg-
részek még erôseb-
ben emlékeztesse-
nek azokra a törté-

nelmi sebekre, melyeket Ágh István nem
csupán ötvenhét évvel ezelôtt, az ôszi Kos-
suth téren kapott.

Tarján Tamás

Cserépedény
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Szépirodalmi könyvek fordítását jelentôs
összeggel (évi két-három millió euróval) támo-
gatja az Európai Unió. A program kezdetekor
országok szerint megállapították az oldalan-
ként fizetendô honoráriumot, és az európai
mûfordítás, egymás nemzeti irodalmának
megismertetése hatalmas lendületet vett. A
nyitottság persze országról országra változó.
Az angolok nem érdeklôdnek más népek iro-
dalma iránt – aki ezt tudja, még inkább értéke-
li a Sátántangó sikerét –, a bolgárok viszont
ugrásra készen álltak csatlakozásuk idején, s
kiugróan magas számú pályázatot adtak be.
Az angol, francia, német, olasz, spanyol iroda-
lomból választottunk leginkább mi, kelet-euró-
paiak: szlovák, bolgár, magyar, cseh, lengyel,
román könyvkiadók, a fordítások számának
sorrendjében. Több forrás megerôsíti ezt,
összefoglaló jelentés azonban egyelôre még
nem készült, hiszen le sem zárult a program.

Magyarország tehát sikeresen szerepel a
pályázatokon, ennek eredményeként a hazai
olvasók évi 20–25, jobbára kortárs vagy itt-
hon eddig ismeretlen klasszikus regényt ve-
hetnek kézbe, és ezekbôl bepillantást nyer-
hetnek más nemzetek hangulataiba, gondol-
kodásába. Meg kell említeni a sokszor hát-
térbe szoruló mûfordítók munkáját is, akik a
közvetítés mesterei; tolmácsolásuk teszi lehe-
tôvé, hogy kitekinthessünk az uniós orszá-
gok irodalmára. 

Nem áll rendelkezésre táblázat azokról a kö-
tetekrôl, amelyek a program támogatásával
láttak napvilágot, miként számos egyéb rész-
let is homályban maradt a magyar könyvszak-
ma rendszerérôl. Azonban a XX. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon a Millenárissal
szomszédos Európa Pont aulájában lehetôség
nyílott arra, hogy a 2011-es pályázat kereté-
ben megjelentetett mûveket a hat nyertes ki-
adó közösen bemutathassa a versenytársak-
nak és az olvasóknak.

A beszélgetés résztvevôi, Böröczki Tamás
(Gondolat Kiadó), Dunajcsik Mátyás (Libri Ki-
adó), Földényi Júlia (Scolar Kiadó), Votisky Zsu-
zsa (Typotex Kiadó), Szikói Gábor (Göncöl Ki-
adó), Votisky Anna (L'Harmattan Kiadó) egy-
egy regényt választottak ki egymás tavalyi kö-
tetei közül. A beszélgetés célja az volt, hogy az
elmúlt év magyar fordításban megjelent minô-
ségi európai irodalmának egy szeletét megis-
mertessük a jelenlévôkkel.

Ignacy Karpowicz lengyel szerzô Égiek és
földiek címû regénye (fordította: Körner Gá-
bor) a Typotex Kiadó új, „Science in Fiction”

elnevezésû szépirodalmi sorozatának negye-
dik darabja. Amellett, hogy a regény rendkívül
szórakoztató, élvezetes olvasmány, különös
csemege a mitológiában, vallás- és filozófia-
történetben járatos olvasóknak. 

A Gondolat Kiadónál napvilágot látott Love-
Star címû groteszk regényben (fordította: Pa-
polczy Péter) az izlandi szerzô, Andri Snaer
Magnason egy olyan társadalom vízióját tárja
elénk, nevezetesen a vezeték nélküli emberek
társadalmáét, amelyben mindent egy kereske-
delmi és marketinggépezet mûködtet.

Az elmúlt években a magyar könyvpiacon
felfigyelhettünk a skandináv irodalom térhódí-
tására. Az egyre népszerûbbé váló krimi iroda-
lom képviselôi mellett a hazai közönség olyan
kiváló szépírókkal is megismerkedhetett, mint
például Per Petterson, akinek Átkozom az
idô folyamát címû regénye (fordította: Föl-
dényi Júlia) a Scolar Kiadónál jelent meg. A lí-
rai hangvételû regény 1989-ben játszódik, a
felvillanó epizódokon keresztül egy anya-fiú
kapcsolat finom szövedékébe nyerhetünk be-
pillantást. A regény az olvasók és a kritikusok
körében is lelkes fogadtatásra talált, amit az is
bizonyít, hogy az egyik legismertebb könyves
fórum, a könyvesblog 2012 legjobb könyvei
között a nyolcadik helyre sorolta.

Peter Terrin Az ôr címû mûve (fordította: Ba-
logh Tamás) a kortárs flamand irodalom élvona-
lához tartozik. A regény belsô monológ, amely-
bôl a fôszereplôk, egy luxusapartman mélyga-
rázsában ôrként alkalmazott két férfi, hétköz-
napjainak abszurditása bontakozik ki. A Göncöl

Kiadó által megjelentetett regény 2010-ben el-
nyerte az Európai Unió Irodalmi Díját.

A Libri Kiadónál megjelent Szigetlakók
(fordította: Halmos Ádám), a kis horvát szi-
geten élô Senko Karuza könyve tulajdonkép-
pen egy esszégyûjtemény, darabjaiban az el-
beszélô a turisták nélkülözhetetlen, ám sok-
szor terhes jelenlétérôl, a szigetlakók életé-
nek boldog és kevésbé boldog napjairól el-
mélkedik, amelyeket sokszor a közösség,
nem utolsósorban a közösen elkészített éte-
lek tesznek feledhetetlenné.

A svéd írónô, Agneta Pleijel Lord Sohamár
címû nagyregénye (fordította: Papolczy Péter;
az utószót írta: Csordás Gábor) a L'Harmattan
Kiadó kortárs európai regényirodalomból sze-
mezgetô „Valahol Európában” sorozatában
jelent meg. A 2010-ben indított válogatásban
évente öt új könyv kerül kiadásra, amelyek az
európai kultúrák hasonlóságait és különbsé-
geit láttatják – személyes és történelmi élmé-
nyeken keresztül. A lengyel témát feldolgozó
svéd regény a drámaíró Witkiewicz és az ant-
ropológus Malinowski legendás barátságának
történetét meséli el.

A kerekasztal-beszélgetésen bemutatott
regények egyéni szempontok alapján kerül-
tek kiválasztásra, mégis méltó képviselôi az
uniós támogatásból elkészült fordítások-
nak, hiszen európaiságunkat tapasztalhat-
juk meg segítségükkel, azt a köteléket,
amely egyre fontosabbá válik globalizálódó
világunkban.

Votisky Zsuzsa – Votisky Anna

szépirodalom

Európai fordítástámogatás 2007–2013
Kedvenc európai regényeink 2012-ben
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Votisky Anna  – Votisky Zsuzsa



közelmúlt

Egy új Hajnóczy Péter-kézirat közlése ön-
magában is irodalomtörténeti esemény-
számba megy, de a Jelentések a süllyesz-
tôbôl – Az elkülönítô és más írások címet
viselô, címen napvilágot látott kötet a
közelmúltat kutató társadalomtudósok
számára is revelációértékû lehet. Nagy
Tamás részletes szerkesztôi elôszava e
felfedezéshez teremti meg a mûvel kor-
reláló értelmezési teret, tanulmányában
messzemenô alapossággal – és egy krimi
izgalmával – reprodukálva a kézirat szü-
letésének és feldolgozásának körülmé-
nyeit, valamint a hetvenes évek társadal-
mi kontextusát. „Az elkülönítô Hajnóczy
Péter egyik legismertebb, s egyben legis-
meretlenebb munkája” – szögezi le Nagy
bevezetésképp, és rögtön magyarázatot
is kapunk: a kezdeti szövegváltozat
1975-ben jelent meg a Valóság hasábja-
in, mely akkor még több tízezres olvasó-
tábort tudhatott magáénak. Az író
1972-ben látott munkához, hogy feltárja
a hazai elmeszociális otthonok emberte-
len körülményeit, az intézetbe juttatást
„szabályozó” joggyakorlatot – ponto-
sabban a jogot lábbal tipró gyakorlatot
–, illetve hogy egy konkrét eseten ke-
resztül bemutassa egy jobb sorsra érde-
mes nô sorsát, aki a kafkai világ áldoza-
taként vergôdve csak a jószerencsének
köszönhette szabadulását. A szentgott-
hárdi intézetbe kényszerbeutalt Sz. Aliz
története természetesen nem pusztán
önmagában érdekelte az írót: szépírói
mûveivel összhangban itt is a hatalom és
a megnyomorított áldozat viszonya fog-
lalkoztatta, ez esetben azonban gyakor-
lati megoldást keresve és követelve ve-
tette fel a kérdést írói eszközeivel. Az el-
különítôt a valóság írta, ám a benne áb-
rázolt kiszolgáltatottság rettenete töké-
letes összhangban van a Hajnóczy-elbe-
szélések világával.

Az író rövid pályája alatt mindvégig dol-
gozott a szociográfián, de a Valóságban
publikált szöveg hatalmas botrányt és egy
pert is kavart, melynek hatására a korabe-
li Magvetô Könyvkiadó mélyen elsüllyesz-
tette a kéziratot. Az író által Az elkülöní-
tô témakörébe sorolt hagyatékanyagot
idôrendben közlô jelen kötet betekintést
enged a levelezésbe és a bírósági per-
anyagba is. Hajnóczy darázsfészekbe
nyúlt, amikor a pártállam egyik legsöté-
tebb bugyrában kezdett kutakodni, mi
több, eredetileg egy dokumentumfilm
forgatókönyvének szánta a szöveget. „Az

alperes [a Valóság] 1975. évi 10. számá-
ban jelent meg Hajnóczy Péter szerzôtôl
»Az elkülönítô« címû közlemény. Ez a
közlemény a Balázs Béla filmstúdió
anyaggyûjtô forgatócsoportja segítségé-
vel készített magnetofonfelvételek fel-
használásával adott tájékoztatást a szent-
gotthárdi szociális otthon helyzetérôl úgy,
hogy a közlemény az ott mûködött dr.
Kiss-Vámosi József, dr. Soóky András or-
vosok, Konta Ildikó pszichológus hangsza-
lagra felvett nyilatkozatainak áttétele mel-
lett ugyancsak hangszalagra felvett nyilat-
kozatok áttételével tartalmazza még volt
betegek (Bozóki Árpád és Sz. Aliz) nyilat-
kozatait és végül az I. r. felperes nyilatko-
zatát is” – szól a folyóiratot helyreigazítás-
ra kötelezô bírói ítélet indoklása, melyben
felvonulnak Sz. Aliz történetének legfon-
tosabb szereplôi. A zalaapáti, szentgott-
hárdi és intapusztai intézeteket megjáró fi-
atal nô az újpesti cérnagyár dolgozójaként
maga kérte átmeneti elhelyezését egy szo-
ciális otthonba, amíg nehézségei rende-
zôdnek. Vállalata személyzeti osztálya
azonban gyakorlatilag bezáratta egy elme-
gyógyintézetbe, közben tanácsi lakását ki-
utalták másnak, és csak Dr. Kiss-Vámosi
József, illetve az orvos szintén pszichiáter
felesége jóindulatú közbenjárásának kö-
szönhette szabadulását négy év múlva. 

Miközben Hajnóczy a beszélgetések
alapján felgöngyölíti az eseményeket, a

hivatali motivációkat – melyek között a
korabeli lakáshelyzet súlyos problémái is
fellelhetôk –, feltárul az elmegyógyinté-
zetek horrorisztikus világa, ahol szak-
képzett orvosok helyett egészségügyi
„középkáderek” (többnyire alkoholista
hivatalnokok) terrorizálják a szabadsá-
guktól és emberi méltóságuktól meg-
fosztott betegeket. Megdöbbentô pél-
dául a hírhedt szentgotthárdi intéz-
mény mindenható gondnokával, Bedi
Ferenccel készült interjú, melyben a
gondnok a beutaltak kórképével, álla-
potával kapcsolatosan körülbelül olyan
„szakértelemmel” nyilatkozik, mint a
lókupec, aki messzirôl megmondja, jó
bôrben van-e az állat.

Az elkülönítô Hajnóczy életében so-
ha meg nem jelent kézirata történeté-
nek szomorú lezárása a kötetben az
író levele a Magvetô Könyvkiadó igaz-
gatójához, Kardos Györgyhöz 1981
júniusában. Fél évre rá immár Hajnó-
czy özvegye ír a kiadónak, a kéziratot
visszakérve.

A Jelentések a süllyesztôbôl címû kö-
tet második nagy egységét képezi Haj-
nóczy két szépírói alkotása és egy kez-
demény, melyek szintén a téma variáci-
óiként születtek. A nagy jógilégzés címû
elbeszélés Az elkülönítô szereplôit vo-
nultatja fel eltorzított nevekkel, a Ka-
rosszék, kék virággal a riportot író fia-
talember küzdelmeit ábrázolja az
anyaggal. „Mindennek ellenére elhatá-
roztam, hogy mégis megírom a riportot,
ha nem másnak, magamnak. De halo-
gatom a munkát, máról holnapra; egy-
szer azt álmodtam, hogy bezárkóztam a
vécébe, és ceruzával a falra firkáltam:
SZAR” – mondja a Karosszék… elkese-
redett fiatalembere. Csupán az utókor
szolgálhat számára némi vigasszal: kis
híján negyven év múlva megjelent Az
elkülönítô, és csak reménykedhetünk
abban, hogy az idô a mû tárgyául vá-
lasztott borzalmakat is elmosta.

Laik Eszter

Elkülönítve

könyvrôl

Hajnóczy Péter

JELENTÉSEK

A SÜLLYESZTÔBÔL

Magvetô Könyvkiadó

384 oldal, 3490 Ft
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Ami a regénybôl
kimaradt

A regényírásról, ha a legigazab-
bul nem is, de a leghiteleseb-
ben egy író beszélhet. A mes-
terség gyakorlása során az író
kénytelen reflektálni az alkotó-
tevékenységre. Ezek a gondola-
ti séták, kitérôk többnyire
nyomtalanul beleolvadnak az
elkészült alkotásokba, de van-
nak szerzôk, mint például Ottlik
Géza és Mészöly Miklós, akik
papírra vetették elgondolásai-
kat, és a regényírás mellékter-
mékeként mûhelyükben nap-
lók, jegyzetek, esszék születtek,
melyek gyakran egyenrangú-
nak tekintetôk a regényekkel.

Sándor Iván fômûfajának a re-
gényt tekinti. Szépprózai szöve-
gei mellett esszéket már a hetve-
nes évek óta publikál. A Hajózás
a fikció tengerén c. kötetével
újabb és már közölt esszéit, re-

génynaplóit veheti kézbe az olva-
só. Cervantestôl napjainkig köve-
ti nyomon a regényirodalom fej-
lôdését, különös tekintettel a tör-

ténelmi regényre. Vizsgálja hazai
és külföldi kollégái, kortársai
munkamódszerét, az írói mester-
ség elôzményeirôl gyûjt, olvas,
gondolkozik, ugyanakkor a társ-
mûvészetek felé is kitekint, és fel-
használja a tudomány és filozófia
felismeréseit is. Esszéi középpont-
jában a regényforma lehetôsége-
irôl gondolkozik, keresve a poszt-
modern utáni irodalom számára
kínálkozó megoldásokat. Idôrôl,
elbeszélôrôl, anyaggyûjtésrôl, én-
rôl, történetrôl, történelemrôl el-
mélkedik. A regényelemek szer-
ves egységgé rendezése, a szö-
veg belsô rendjének, törvényei-
nek engedelmeskedve megalko-
tott írásmû mellett érvel. Ezt fon-
tosabbnak tartja, mint azt, hogy
a regény csak „jó mondatokból”
álljon. Mint írja: „Dísztéglákból
nem lehet áthidalásokat építeni.”
Sándor Iván nemcsak termékeny,
hanem mûvelt, olvasott író is. A
sorok mögötti térben sajátos íz-
lésvilága válik láthatóvá, melynek

fontos sarokköve Mészöly, Ottlik,
Virgina Woolf, Christoph Rans-
mayr, Cézanne és Tarkovszkij
mûvészete.

A kötet második felében re-
génynaplói találhatók, melyek
tanúbizonyságai annak a fegye-
lemnek, mely segíti ôt abban,
hogy távol tartsa a prózai anyag-
ba organikusan nem illeszkedô
elemeket a regényeitôl. Ez a kö-
tet gondolatébresztô benyomá-
sainak, töredékeinek gyûjtemé-
nye, mely egy-egy regény írása
közben születik mûhelyében, el-
sô ránézésre egy grafomán író
unalmas szövegszörnyetegének
tûnhet. De téved, aki csupán
ennyit lát bennük, mert ezek a
morzsák és szilánkok a Sándor
Iván regényei negatívját adják ki,
és azok értelmezéséhez adhat-
nak szempontokat, hisz ahogy a
szerzô is írja könyvében, az olva-
sás már nem kevésbé szórako-
zás, mint inkább munka.

Hományi Péter

Az élet gyönyörûsége
Michael  Kumpfmüller meglehe-
tôsen átrajzolja a 20. század
egyik jelentôs írójáról alkotott
eddigi képünket. Hosszas kuta-
tómunka után írta meg tragikus
szépségû szerelmes regényét,
amelybôl feltárulnak Franz Kafka
életének utolsó hónapjai.1923
júniusában ismeri meg Dora Dia-
mantot, a nála 15 évvel fiatalabb
lányt, egy kis balti-tengeri fürdô-
városban, és már szinte az elsô
találkozáskor kiderül számukra,
hogy nekik együtt kell élniük.
Berlinben összeköltöznek és pró-
bálnak boldogulni a hiperinfláci-
ótól sújtott weimari köztársaság
kiszámíthatatlan viszonyai kö-
zött. Dora gyakorló zsidóként a
szintén zsidó, de vallását nem
gyakorló íróval folytatott kapcso-
latát a lány szülei nem nézik jó
szemmel, Kafkát meg éppen a
“keleti” egzotikum és a hagyo-
mányos zsidóság vonzza a lány
kultúrájában. Felbukkan a re-
gényben Klopstock Róbert, Kaf-
ka barátja, magyar orvos, külön-
ben gyógyult tüdôbeteg, akire az
írót ápoló Dora az utolsó nehéz
idôkben számíthat.

A regény kiváló fordítója, Ná-
dori Lídia egy interjúban el-
mondja: „Kumpfmüller úgy írja
le az európai irodalomtörténet
egyik legismertebb alakjának
utolsó életévét, hogy  a bélmû-
ködésig, a szexualitásig menô-
en szemérmetlen, ugyanakkor
egy pillanatra sem érzed, hogy
túl közel lennél, nem viszo-
lyogsz, nem feszélyez. Úgy si-
mítja rá a fikció rétegét a doku-
mentarista hûséggel megírt
történetre, olyan arányérzék-
kel, eleganciával, hogy nem ér-
zed a billegést a hitelesség és a
regényszerûség között. Talán
mert olyan elfogulatlan és sze-
retetteljes az attitûdje, mármint
Kumpfmüllernek, mint Doráé
lehetett, amikor megismerte
Kafkát.” (A regényben szereplô
napló- és levélrészleteket Györ-
ffy Miklós fordította, de szerve-
sen simul ez is.) Az író hol
Franz, hol Dora szemszögébôl
beszél, egyes szám harmadik
személyben jelenítve meg ôket.
Az idôn kívüliséget sugallja a
könyv felosztása, a három rész
címe fônévi igenév: Egy/jönni,
Kettô/maradni, Három/menni.
Mintha sürgetné valami a sze-

relmeseket, hogy sietniük kell,
kevés az idô. „Te vagy a meg-
mentôm,… Pedig már nem hit-
tem a megmentésemben.” Ki-
derül az is, hogy Kafkának a
szorongásán múlt, hogy nem
találta meg eddig az igazit:
„hogy elôször csalogatta, aztán
elûzte az asszonyokat azzal,

hogy szorongást keltett bennük
a saját szorongásával meg a
gyanújával, hogy akadályozni
fogják az írásban.” És milyen
Franz, amikor ír? „Egyszer meg-
leste a résnyire nyitott ajtón át.
Nehéz munkának tûnt, kevés-
bé a várakozás miatt, bár lát-
szott, hogy a várakozás is része
a munkának, de azon az estén
csak írt és írt, és Dorának az
volt az érzése, hogy kala-
páccsal-vésôvel dolgozik, mint-
ha kôbôl volna a papír, vagy
más olyan anyagból, ami nehe-
zen formálható, aztán a végén
mégiscsak engedelmeskedik,
és akkor már szinte könnyûnek
tetszett, nemcsak kínlódásnak,
mintha jó mélyre beúszott vol-
na a tengerbe, gondolta Dora,
ahogy elnézte a férfit, és csak
úszik egyre messzebb, kifelé a
nyílt vízre.” 

Mindvégig tudjuk, hogy mi lesz
a dolgok kimenetele. Szívszorító,
hogy a csoda nem lehet sebezhe-
tetlen. „…mindenük megvolt,
boldogok voltak ebben a sûrített
idôben. De kicsivel késôbb már
legszívesebben ordítana, hiszen
egy év sem volt az egész.” 

Szepesi Dóra

Michael Kupfmüller

AZ ÉLET

GYÖNYÖRÛSÉGE

Libri Kiadó

263 oldal, 2990 Ft

Sándor Iván

HAJÓZÁS A FIKCIÓ

TENGERÉN

Szépmesterségek Alapítvány

214 oldal, 2500 Ft
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A tinédzsergéniusz
Aki fordít, az talál, mondja Erdô-
di Gábor, a fordító utószavában.
Húsz év óta intenzíven fordítja
Dylan Thomas verseit, (A csont-
nak partjain, 1993) és a mágikus
prózáját (A Szerelem Térképe,
1998). Klasszikus verseinek for-
dítása közben Londonban várat-
lanul rátalált az eddig ismeret-
len, négy füzetnyi Jegyzetfüzet-
versekre. Most ezeket a 15 és 20
éves kora közt írt verseit, vala-
mint a még korábbi rímes stílus-
gyakorlatait olvashatjuk végre,
elôször magyarul. A kötet magá-
ban foglalja azt a 237 verset,
amit A születô költô címen (Poet
in the Making) foglalt össze és
adott ki J. M. Dent jóval a költô
halála után. Dylan klasszikus
korszakának úgynevezett „vilá-
gos” darabjai tehát e Jegyzetfü-
zetversekre mennek vissza.
Thomast e versek alapján nevez-
ték el a Cwmdonkin Park (Swan-
sea) Rimbaud-jának.  

Dylan Thomasnak nálunk az
1960-as, 70-es években volt ko-
rábban kultusza. (De már elôbb,
1954-ben, Bányay Geyza lefor-

dította A mi erdônk alján címû
rádiójátékát.) Ekkor szinte min-
den magyar fordítója, – Nagy
László, Weöres Sándor, Géher
István, Gergely Ágnes, Orbán
Ottó – a század legnagyobb líri-
kusai közé sorolta. Orbán Ottó a
20. századi vers olyan megújító-

ját látja benne, mint a zenedrá-
mában Wagner. Géher István
Dylan Thomas mûvészetében
nem annyira a jelentést, mint in-
kább a jelenítést tekinti fô fel-
adatának és érdemének. 

Thomas, a sebezhetô, érzéki
mûvész egyszer úgy mutatko-
zott be, hogy „szivárványnemû,
százmennyû és megszámlálha-
tatlan” – és ekképpen jellemez-
te magát: „egy ôrült, egy ördög
és egy angyal lakozik bennem”.
Az akkori költészethez képest új
témák jelennek meg a mûvésze-
tében, például a biologikum, ná-
lunk József Attilánál éppen
ugyanabban az idôben találjuk
meg a makrokozmoszt a nôi
testben. Bátran állíthatjuk, hogy
több tucat József Attila Óda-for-
mátumú vers van már a korai
mûvei közt. Kelta motívumokat
fedezhetünk fel, jellemzi az or-
ganikus világlátás, a misztikum,
a pogány, erotikus szakralitás.
Korai verseiben már kialakult az
az Erdôdi által „biokozmikus” lí-
rának nevezett sajátosság, mely
mindvégig megmarad. (A koz-
mosz mikrokozmosszal, hússal,
anatómiával való beoltására pél-

da a Dédelgess Fényt címû vers.)
A halott csontok Napba távozá-
sa, univerzumának Nap-közpon-
túsága már tizenéves korában
jelen van: a kelta misztika szerint
a kozmosz jelenségeit láthatjuk
a halott csontok, a test halhatat-
lanságában: „És nem gyôz rajta
halál birodalma.” A kamaszkori
törést – 1930–32-es mûveiben –
a részeg szex töredezett versei
hordozzák. Ez 18–19 éves korá-
ra elvezet az érett nagy versei
hangjához, „kimerítônek” neve-
zett 50–60-soros totál-versek
sorjáznak. 

Valóságos kincs ez a könyv,
mert a korábbi köteteit lehetet-
lenség megszerezni: A csontnak
partjain kötet anyagából és a dy-
lani, walesi karácsonyi mesébôl
CD-t is adtak ki, (1999 Fonó Re-
cords Ltd.). A CD-n Závori And-
rea színmûvész – aki a Dylan ver-
seknek  avatott tolmácsolója –
mondja a költeményeket, a Bran
együttes ôsi ír zenéjével. Végül
egy aktualitás: június 21-én
19–20 óráig Závori Andrea elô-
adásában Dylan-est lesz a Virá-
nyosi Közösségi Házban.  

Szepesi Dóra

Bánáti
„történetszilánkok”
Egy nyáron valaki, történetesen
egy német író és mûfordító vo-
natra száll, és Budapesten keresz-
tül elutazik egészen a Magyaror-
szág délkeleti csücskében fekvô
Battonyára.  Beköltözik egy régi,
sárga házba, amely fától és ha-
mutól szaglik, s egykor szerb
szomszédjának az édesanyja la-
kott benne. Mindenki látja, hogy
idegen. Senkit sem zavar, hogy
idegen, hiszen a várostól egy kilo-
méterre van a magyar–román
határ, de közel a magyar–szerb
is. Akár innen (Budapestrôl) néz-
zük, akár onnan (Belgrádból vagy
Kolozsvárról), egyhangú a tájék,
hasonlítanak a települések, az
emberek viselkedése, gondjai
azonosak: ez valamiképpen úgy-
mond peremvidék.

Neve Bánát vagy Bánság,
amelynek északkeleti csücske
belenyúlik Magyarországba,

nagyobbik fele a román Bánát,
kisebbik a szerb Bánát. Élnek itt
vegyesen magyarok, románok,
szerbek, cigányok, és kis szám-
ban még németek és zsidók.

A Németországban született
és nevelkedett írónô, Esther
Kinsky másfél évtizedes londoni
tartózkodás után, 2004-tôl
négy évet töltött Battonyán
(amely nem is bánsági város),
miközben bejárta, és lírai, fi-
nom humorú és nem sajnálko-
zóan melankolikus képekben
megörökítette a Bánátot, a tá-
jat és az embereket. 

A szó klasszikus értelmében
talán nem is regény most meg-
jelent mûve, inkább benyomá-
sok, megfigyelések gyûjtemé-
nye. Nyilván hozott magával
rengeteg történetet, élményt a
múltjából, de ezekbôl ízelítôt
alig kapunk: nem azért jött erre
a „senkiföldjére”, hogy össze-
hasonlítgasson. Kinsky az itteni
hétköznapok világának pontos
leírását nyújtja, mellôzve bármi-

féle harsányságot, egzotikumra
törekvést. Örök fájdalom van az
emberi dolgokban?  Egyszerre

káosz és archaikus rend ebben
a kissé elmaradott világban?
Önkéntelenül felmerülhetnek
ezek a kérdések a magyar olva-
sóban (is), hiszen ismeretlen ne-
künk – is – a Bánát.

A német sajtóvisszhang a re-
gény stílusának érzékeny vilá-
gosságát emeli ki, jogosan; va-
lamint azt a paradoxont, hogy
az író a negatív jelenségek so-
rával teremt lenyûgözô gaz-
dagságot. Említôdik Nagy-
szentmiklós kapcsán Bartók, és
egy Csatádon (ma Lenauheim)
született 19. századi német
költô, de semmi esszéisztikus
betét nem kerekedik belôle.
Emberek, méghozzá úgyneve-
zett egyszerû vagy kisemberek
beszélnek, de riportszerûség-
nek, szociográfiai késztetésnek
nyoma sincs a Banatskóban.
Nem éppen lektûrfaló, bestsel-
lernyûvô olvasóknak ajánlható
próza ez, a költészet eszközei-
vel megalkotva.

Csokonai Attila

Esther Kinsky

BANATSKO

Fordította Bán Zoltán András

Scolar Kiadó

232 oldal, 2950 Ft

Dylan Thomas

JEGYZETFÜZET-VERSEK 

Fordította: Erdôdi Gábor

L’Harmattan Kiadó

364 oldal, 3000 Ft
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Petri nyelve
Az ideális olvasó egyre igénye-
sebb. Nem éri be magának a
költônek a mûveivel, hanem el-
várja verselemzések, kritikák
megjelenését, s a recepció fon-
tos állomása a szerzônek vala-
mely sajátos szemszögbôl való
bemutatása, végül az összege-
zô pályakép. Horváth Kornélia
az egykori demokratikus ellen-
zék legjelentôsebb költôje, Pet-
ri György (1943–2000) nyelvé-
nek bemutatására vállalkozott.

Petri eddigi legavatottabb
méltatói a Holmi folyóiratbeli
szerkesztôtársai, Fodor Géza,
Radnóti Sándor, Réz Pál, Várady
Szabolcs voltak, ám távoli szel-
lemi rokona, Szepes Erika ki-
mondottan rosszallotta költé-
szetének ilyesféle kisajátítását.

Radnóti Sándor állapította
meg, hogy Petri költészete ma-
gának a költônek volt elemen-
táris életfunkciója, halálos be-
tegsége pedig annak idején új

nagy költôi korszakát, a 18
éven felülieknek készített, a té-
vében és a sajtóban is követhe-
tô interjúkkal terhes halálkölté-

szetét nyitotta meg. Ravatalá-
nál Réz Pál idézte fel a dunaal-
mási temetôben, hogy elôsze-
retettel írt temetés-verseket: Bi-
bóról, Solt Ottíliáról, Hajnóczy
Péter képzelt temetésérôl, sôt
néhány sort magáról a dunaal-
mási temetôrôl is. Elôtte filozo-
fikus lírájáról (Wittgensteint is
kiigazította), szerelmi költésze-
térôl (lírai becézései: mézben-
fôtt fokhagyma és vaniliás mak-
réla), politikai verseirôl, kulináris
poézisérôl volt nevezetes. Meg-
verselte a kesernyés fûszörpöt,
a tegnapi teát, az aljukig szá-
radt, kanáltörô lekvárok muze-
ális édességét, s Apiciust ihleté-
sére írt a garumról, az erjesztett
halbelsôségrôl is.

Petri György nyelvi lelemé-
nyei kiapadhatatlan humorát
idézik. Újságíró és szerkesztôi
tapasztalatait összegezte Egy
ígéretesnek indult kaland ele-
je-vége címû versében, amely-
nek alcíme zárójelben: „Egy-
két lejecske scelyet herél”. Íme

maga a vers: „Felejthetetlen! /
Lefejthetetlen.” Tojástükör cí-
mû költeményének elsô két
sora – „Hogy mit akarok e
szörtelen nyetegek / markai
közt?” – elkápráztatta Ladányi
Máriát, a szóképzés tudós ku-
tatóját, s ezek a szörtelen nye-
tegek a szóalakutánzás leg-
jobb példáiként vonultak be a
nyelvészetbe.

Horváth Kornélia azonban ha-
lálos komolysággal írta meg po-
étikai monográfiáját Petri költôi
nyelvérôl, s gondosan adatolva
kitér versei sajátos ritmusára
éppúgy, mint politikai és eroti-
kus líráját egyaránt jellemzô iró-
niájára. A szerzô külön érdeme
Petri líraméletének értékelô be-
mutatása. Innen is megtudhat-
juk, hogy a költô a „porózus”
szerkezetû mûveket tartotta
ideáljának, mert szerinte ez a
valamilyen értelemben lyuka-
csos jelleg elôsegíti a kreatív be-
fogadást.

K. S. A.

Aranycsapat
Jótett helyébe jót várj. Márpe-
dig Köves József jót tett, amikor
szerteágazó írói pályája újabb
eredeti színfoltjaként egy-két
korábbi emberöltô tárgyi és
szellemi rekvizitumainak, javai-
nak és csemegéinek, különös
egyéniségeinek és érdekes he-
lyeinek „lexikonát” összeállítot-
ta, novellisztikus emlékszócik-
kek sorozatába foglalta (és re-
mek, nemegyszer személyes ké-
pekkel illusztrálta) saját kiadója,
a K.u.K. számára. Írásban (re-
cenzióban, levélben stb.) és élô-
szóban a rábólintásukkal, ki-
egészítéseikkel köszönik meg e
könyvet, akik egy, több, sok
emlékük kocsiját rá tudják kap-
csolni Köves lokomotívjára.
Megtehetik ezt a fiatalabbak is,
akik a felidézett periódusban (a
szerzô szavával: „az elôzô át-
kosban”, mondjuk úgy 1948 és
1985 között) még nem szerez-
tek közvetlen tapasztalatokat a
kötet anyagáról.

Dehogy is volt „aranyból”
mindaz, amit az igaz mese mon-
dója a szellemes-fanyar szavak

nyelvén újrateremt. Az igencsak
vegyes memóriatárban feltûnik
az Ávós, Békekölcsön, Csapat-
zászló, KMK (közveszélyes mun-
kakerülô), Népfront – de „ellen-
tételként” feltûnik az Aranycsa-
pat, Erzsébetvárosi búcsú,
Füttyös Gyuri (Budapest nôi fe-

nekeket összehengerített újság-
gal csapkodó, tovatûnt legendás
alakja), az Ifipark. S hogy „haza-
beszéljünk”: a Könyv Klub,
Könyvsorsjáték („Minden sors-
jegy nyer!”: a nyeretlen sorsje-
gyeket be lehetett váltani könyv-
re. Volt ákávés szalvéta is. Nem
kávés: ákávés! Reklámhordozó
asztali papírnemû, fôleg gyûjtôk
örömére. Köves Jóska, a hajdani
ifjú könyvpropagandista „találta
fel”). Az emlékezô idônként
egyes szám második személyben
önmagát szólítja meg – hiszen
különleges kameraállásból a sa-
ját múltját filmezi többé-kevésbé
közös múltunkba visszapillantva.
Önéletrajzot ír, szócikkekben.
Például a Nyelvtudást slukkban
mérve, s bebizonyítva: három
pohár vodkától jól, egy egész
üvegtôl hirtelen kitûnôen meg-
tanul lengyelül, aki nem vágta
sutba az oroszt.

Jó tett helyébe jót várj. Mond-
jam az én „aranycsapatomat”?
(Nota bene: Hidegkuti Nándi
nevében rövid az u!) Vagy hi-
ányérzeteimet? Például a Far-
mer kimaradásáért fáj a szívem.
Igaz, farmer nem csupán volt,

hanem van és lesz is, ám az a
farmer nem ez a farmer volt
(azaz nem volt, mert eleinte
nemigen lehetett beszerezni, is-
kolába nem volt tanácsos fel-
venni stb.). Inkább mondom –
köszönetként – örömeimet:
Opova! (a focista az SBTC-bôl,
Pécsbôl; adalék: 167 NB I-es
meccsén 67 gólt lôtt), Falvédô!
(létezik ma is, a tárgyi néprajz
egész kis tudományszakot épí-
tett rá), Jampec!, Pacsni!, Tra-
fik! – nem is csak múlt idejû ez
a könyv…

Nem teljesen új a mûfaj. Leg-
fôképp Poós Zoltán mûveli
eredményesen (Szivárvány
Nagyáruház; Táskarádió stb.),
de évtizedekkel ezelôtt a Bere-
ményi Géza–Cseh Tamás szer-
zôpáros is kitalált rá egy kiállí-
tást, projektet. Ha igaz, hogy
egy regénye mindenkinek van,
még igazabb, hogy egy múltja
ugyancsak. Sok múlik azon az
egy múlton. S hogy ne múljon
el mindenestül, szükségeltet-
nek az ilyen és hasonló tanú-
ságtevô, olvasmányos, szelíd
humorú munkák.

T. T.

Köves József

BAMBI, FECSKE,

SZOCREÁL

Szubjektív szótár

Arión Kiadó

144 oldal, 2200 Ft

Horváth Kornélia

PETRI GYÖRGY

KÖLTÔI NYELVÉRÔL

Ráció Kiadó

172 oldal, 2250 Ft
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Alattunk a világ
„Annak, aki látta, elakadt a
szava.” Így indít a regény, és
visz, ragad magával rögtön, a
sodrásba… Mi is ott egyensú-
lyozunk a kötélen, a francia ar-
tista mellett, a Világkereske-
delmi Központ két tornya kö-
zött kifeszített vékony huza-
lon, alattunk pörög, forog a vi-
lág; mint egy színes kaleidosz-
kópban, tarkán kavargó válto-
zások gyors egymásutánja,
amely akár végtelen variációk-
ban változtatható. Felvillannak
elôttünk Corrigan, az Írország-
ból New Yorkba érkezett kü-
lönc pap életének fôbb mo-
mentumai, a fiúé, aki teljesen
hihetô Istent akart, akire az
ember a mindennapok mocs-
kában rátalálhat; hitte, hogy a
hétköznapi valóságban, ha az
ember közelrôl szemügyre ve-
szi a sötétséget, ott találja a
fényt, ha csak pislákol, akkor
is. Sosem utasította el a vilá-
got, oda ment, ahová mennie

kellett. Így került kapcsolatba a
bronxi kurvákkal, az ô védel-
mezôjük, gyámolítójuk lett.
Felvillan elôttünk két öröm-
lány, anya és lánya sorsa is, ho-
gyan süllyedtek akaratlanul is
mind mélyebbre és mélyebbre,
egészen egy tragikus balesetig.
És látjuk a végzetes koccanást
az elkövetô, társadalmon kívül
élô festô házaspár szemszögé-
bôl is. Különbözô sorsok, még-
is univerzálisan közös problé-
mával: vannak nagyszerû pilla-
natok, amikor az Isten (Sors)
felröpít, és lélegzetvételnyi
idôre megtart. Az ember oly
sokszor tisztában van vele,
hogy képtelen sokáig kitartani,
hogy megbotlik. A próba az,
hogy újra talpra tud-e állni. 

Elsôre úgy tûnhet, hogy a
könyv egy elbeszélés-gyûjte-
mény, egymáshoz csak igen
kevéssé kapcsolódó szereplôk-
kel, eseményekkel. Majd,
ahogy haladunk a történetben
egyre elôrébb, kezd értelmet
nyerni minden sor és történet,

ahol a dolgok igazából nem
kezdôdnek és végzôdnek, csak
folyamatosan zajlanak. Össze-
érnek és egymásba fonódnak a
remények, a félelmek, az ál-

mok és a vágyak. Ennek a gon-
dolatnak a jelképe maga a vá-
ros is, amely valamiféle min-
dennapi jelenben élt: „New
Yorkban minden egy másik do-
logra épül, semmi sincs teljesen
önmagában, még a legutolsó
furcsaság sem, minden kapcso-
lódik egymáshoz.” S ennek a
gondolatnak tökéletes jelképe
a kötéltáncos figurája is, aki
összeköti az egyes embereket
és sorsokat. „Mintha a kötél-
táncos valahogy elôre meg-
érezte volna, ami majd késôbb
bekövetkezik. Idô és történe-
lem egymásba tûrôdése. A tör-
ténetek összekoccanása.”

S a világ csak forog to-
vább…. Ám, azt javaslom, áll-
junk meg egy pillanatra és ve-
gyük kézbe Colum McCann
könyvét, mert feledhetetlen
élményben lesz részünk: kü-
lönleges költôi képzettársítá-
sokkal, találó jelzôkkel és
végtelen emberismerettel fû-
szerezve. 

Illényi Mária

Hagyja föltárulni az
összefüggéseket
Lengyel András, a szegedi iro-
dalom- és mûvelôdéstörténész
nemrég közreadott tekintélyes
kötete tizenkét írást tartalmaz.
A borítón látható Kosztolányi-
nak ebbôl (levonva: Elôszó,
Irodalom, Tartalom) a „tisz-
tán” 360 oldalból 76, Hatvany
Lajosnak 59, Cholnoky Viktor-
nak 29 oldal jut. Mondhat-
nánk úgy is: ez a kötetnek az a
része, amely irodalomtörténeti
relevanciával bír. A  szerzô „A
nagy viadal” – Egy Kosztolá-
nyi-cikk és tanulságai címû írá-
sát egy ide vágó, súlyos  gond-
ból fakadó igen fontos gondo-
lattal indítja: „Kosztolányi De-
zsô politikai publicisztikájának
földolgozása egyre kevésbé
halogatható feladata az iroda-
lomtörténet-írásnak  (a sajtó-
történészek erejébôl, úgy lát-
szik, ebbôl nem futja.)” Kosz-
tolányinak az Új Nemzedék
Pardon rovatában betöltött
szerepe mihamarabb tisztázás-
ra vár, hiszen prózaírói reno-

méja az utóbbi évtized(ek)ben
egyértelmûen növekedett.
Hatvany báró alighanem a 20.
századi magyar történelem

két, nagy fordulatot hozó évé-
ben volt  a Pesti Napló tulajdo-
nosa és szorgos munkatársa:
1917–1919-ben. A lap Hatvany
kezén „a pacifizmus, a demok-
rácia s a magyar nemzeti érde-
kek szócsöve volt” – szögezi le
Lengyel. S hogy milyen írógár-
dát toborzott maga köré ekkor
Hatvany? – lásd a rendkívül iz-
galmas elemzésben.

Az extravagáns szellemnek
(is) tartott Cholnoky Viktor,
aki most éppen ott tart, hogy
legalábbis az irodalmi kánon
peremére igyekeznek beemel-
ni, Lengyel tanulmányában
végül is úgy jelenik meg, mint
aki íróként nyert újságírói ku-
darcaiból.

Lengyel kötete roppant válto-
zatos és izgalmas. Remélem, di-
cséretnek veszi: és érdekes meg
tanulságos.

Ebbe a kategóriába tartozik
mindenekelôtt A „bûn” elbe-
szélhetôsége.  A Népszava saj-
tórendészeti ellenôrzése messze
esik az elsô példától, de mellé
sorolom, bár elôbbi esetben egy
bulvár újságról, itt pedig a ma-

gyar szociáldemokrácia lapjáról
van szó. A médiamarketing egy
korai, 1919–30 közötti zsenijé-
rôl is olvashatunk egy már-már
(ugye, megbocsátható a szó?)
élvezetes írást. A pszeudó Az
Est megjelentetése megmutat-
ja, milyen eszközökkel harcolt
az éppen berendezkedô kurzus
militáns oldala a legolvasottabb
lap ellen, amely a „hazaáruló”
(értsd: zsidó) Miklós Andor tu-
lajdonában volt.

A század elsô felébôl vett
esetek után legvégül A Sze-
gedi  Népszava „gleichschal-
tolása” az úgynevezett koalí-
ciós idôkben történt, s a
szocdem pártnak az MKP-ba
való beolvasztásának jellem-
zô része volt.

Lengyel írásai elmélyültek, ha
elért addig a pontig, ahonnan
(ô, momentán) nem megy to-
vább, azt korrekten jelzi.  A
részletek, adatok gazdagsága
természetesen olykor lassítja az
olvasást, de megéri a figyelmet,
máig érvényes összefüggésekre
ismerünk rá.

Csokonai Attila 

Lengyel András

A MINDENNAPOK

SZEMÜVEGKÉSZÍTÔI

Sajtótörténeti

tanulmányok

(Magyar Esszék)

Nap Kiadó
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Colum McCann

HADD FOROGJON

A NAGYVILÁG 

Magvetô Könyvkiadó

428 oldal, 3990 Ft
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Élet a rácsok mögött
Fiáth Titanilla neve ismerôsen
csenghet: ô volt a Ludditák ze-
nekar egyik énekes-rappere.
Most egészen más oldaláról
mutatkozik be (legalábbis a
nagyközönségnek), ô jegyzi a
Börtönkönyv címû munkát, az
elsô Magyarországon megjele-
nô kötetet, amely a börtönök vi-
lágát kulturális antropológiai
szempontból mutatja be. 

A kötet alapállása a szerzô
életrajzát áttekintve érthetô: Fi-
áth Titanilla pszichológia és kul-
turális antropológia szakon vé-
gezve börtönpszichológusként
dolgozik. Egyéni és csoportos
terápiákat tartott és tart a ba-
racskai és budapesti, illetve ka-
locsai börtön lakói számára.

A kötet írásai körüljárják a bör-
tönélet szinte teljes spektrumát:
többek között bepillantást en-
gednek az ott uralkodó hatalmi
erôviszonyokba, a rabok közvet-
len környezetének egyedire,
egyénire alakításába. Érinti az

elítéltek testképének, mint az
önkifejezés egyik formájának
témáját is: miért válnak teste-
dzésfüggôvé, szteroidhasználó-
vá, vagy miért alakítják egyedire
formaruhájukat. A nemi identi-
tás és a szexualitás problemati-
kája is terítékre kerül, melynek
kapcsán itt is – ahogy az egész
könyvben – a szerzô leszámol jó
néhány, fôleg az amerikai fil-
mekbôl táplálkozó sztereotípiá-
val, amely a börtönéletrôl él
bennünk. Számomra leginkább
a nôi börtönökben létezô
„szerep”, a fiús lányoké újdon-
ság: ezek a nôk úgy öltözköd-
nek, viselkednek, mintha férfiak
lennének, egy másik nôvel élnek
házasságban, igen szigorú sza-
bályok szerint, miközben nem
tartják magukat leszbikusnak.

Az identitás fontos eleme a
nyelv, így Fiáth foglalkozik a lo-
vári nyelvvel is, melybôl nyelv-
vizsgát is tett, úgy gondolva,
hogy ezután a roma elítéltekkel
sokkal könnyebb lesz a dolga,
hiszen saját nyelvükön szólhat

hozzájuk. Ám csalódnia kellett,
ha megszólalt cigány nyelven,
számtalanszor megdöbbenést
váltott ki az elítéltekbôl, és nem
voltak hajlandóak vele ezen a
nyelven társalogni. A kötetnek
ez az egyetlen pontja, ahol a

szerzô bepillantást enged abba,
hogy ô személyesen hogyan éli
meg, hogy hétköznapjait legin-
kább köztörvényes bûnözôk
között kell töltenie, hogyan
tudja mindezt fiatal nôként ke-
zelni, és milyen stratégiákhoz
folyamodott, hogy elfogadtassa
magát ebben a környezetben.
Mindenképpen javára vált volna
a kötetnek, ha közelebb engedi
magához e tekintetben az olva-
sót a könyv más pontjain is.

A könyv nagy erôssége, hogy
elítéltek rajzait, illetve (anonim)
fényképeket is közöl, melyek ár-
nyaltabbá teszik az olvasóban ki-
alakuló összképet. Továbbá a ta-
nulmányokat szlengszótár követi,
mely kisebb hiányosságai ellenére
haszonnal forgatható.

Annak ellenére, hogy a könyv
írásai egykor külön-külön láttak
napvilágot, és az összefésülés
néhol elmaradt, igen izgalmas,
elgondolkodtató könyvet olvas-
hatunk, ha a Börtönkönyvet vá-
lasztjuk.

Jolsvai Júlia 

Tréfán kívül
Írtam egyszer, igen röviden Tabi
László egyik könyvérôl (Életem
és egyéb ügyeim). Méghozzá a
Népszabadságba, amely a nép-
szerû humoristának, a Ludas
Matyi hajdani fôszerkesztôjének
legfôbb megjelenési helye volt
évtizedekig (példaképe, Molnár
Ferenc nyomdokain itt tette köz-
zé a Ketten beszélnek humo-
reszkjeit is), tehát nem hagyta
hidegen könyvszemlém pár so-
ra. Pedig csak olyasmit jegyez-
tem le a mintegy száz szellemes
kis karcolat olvastán, hogy pél-
dául „könnyû Tabinak, hiszen
mindjárt azzal kezdte földi pá-
lyáját, hogy egy nappal fiatalabb
saját magánál. Elôrelátó édes-
atyja az aradi vértanúk gyászün-
nepe helyett október 7-ét íratta
be az anyakönyvbe”. Tabi mégis
megkeresett telefonon, köszö-
netet mondott. Hosszú beszél-
getésünk tartalmára nem emlék-
szem, barátságos tónusára igen.
Biztosított róla, hogy kapok
majd könyveibôl. Dedikált Tabim
ugyan nincs, de valóban: egy

hölgy még a szerzô halála
(1989) után is eljuttatta hozzám
egy könyvét.

A humorista, akirôl Pelle János –
az unokaöcs – könyvet írt: Tabi
László. A könyvbôl az derül ki: Ta-
binak élete hetvenkilenc évében

egyáltalán nem volt könnyû, bár
a meghunyászkodásig óvatos,
taktikus alkata, problémákat el-
hárítani igyekvô, önmagát óvó,
begubódzó, kicsinyes egyénisé-
ge, a sajtóban elfoglalt pozíciója
biztosított némi vértezetet. Pelle
– a jó írónak, mondják, szeren-
cséje is van – családi kapcsolat ré-
vén egy régi iratcsomóhoz jutott,
mely tartalmazza Tabi egykori
szeretôjének, leánya anyjának
hosszú, a „méltatlan” apa ellen
írt, a kultúrkorifeus Aczél György
asztalára szánt, bosszúért kiáltó,
de valószínûleg el nem küldött
feljelentô levelét. A roppant sú-
lyos vádak egy töredéke is okoz-
hatta volna a megrágalmazott
személy vesztét. 

Pelle (aki egy ponton maga is
„vádlott” a levélben) a feljelen-
tés egyes részeit a fejezetek élé-
re emelve rugalmas, idôkövetô-
idôbontásos életrajzi regényt re-
konstruált a családi életét tekint-
ve szinte mindvégig boldogta-
lan, az „igazi írók” által lenézett,
a humoristák közt is elmagányo-
sodott emberrôl. A könyv kitûnô
struktúrája megengedi, hogy a

hagyományos, kortörténeti hát-
terû életrajzon belül az életmû
legjobb darabjaiból is szerepel-
jen kettô-három (köztük a forint
bevezetése elôtti infláció máig
nevezetes karikatúrája, a Tájé-
koztatás a zsír áráról), szó essék
a termékeny bohózatíró Tabi si-
kereirôl és kudarcairól, és elcsat-
tanjon tucatnyi régi politikai vicc
is. Mindez személyes emlékekbe
beágyazva.

Az alcím szerint „a pesti zsidó
humor 1945 után” ugyancsak
tárgya a könyvnek. Ha eltekin-
tünk attól, hogy Tabi ritkán be-
szélt zsidó származásáról, s nem
zsidóként identifikálta magát, va-
lóban kirajzolódik néhány portré
és csomópont ebben a témában,
de a félmúlt pesti humorkultúrá-
jából nem szakad ki rendszeres,
specifikus bemutatással a zsidó
(sajtó)humor. Összességében az
életút hiteles megörökítésével
egyenrangú a sajtó-, színház- és
politikatörténeti kaleidoszkóp,
melyet Pelle megforgat. Szóra-
koztató és tanulságos jellem- és
korkönyv. Nem tréfás.

-más 

Pelle János

A HUMORISTA

Tabi László és a pesti

zsidó humor 1945 után

K.u.K. Kiadó
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Fiáth Titanilla

BÖRTÖNKÖNYV

Kulturális antropológia

a rácsok között

Háttér Kiadó
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Részlet:

A lány váratlan engedelmességgel felállt, eloltot-
ta a cigarettát, bal vállára dobta 
gyönggyel hímzett szütyôjét.
– Felmegyünk hozzám? – kérdezte rekedten, az
utolsó slukk kaparta még a torkát.
Az egyetemtôl Manon lakásáig a rue Passyn
gyorsan mentek, alig beszélgettek és nem néz-
tek egymásra. A szomszéd házban egy bolt
volt, és miközben Manon a lakáskulcsot keres-
ve kiszórta táskája teljes tartalmát egyenesen
a járdára, a nedves kôlapokra, Mitya öntudat-
lanul a kirakatot bámulta. Az üveg mögött
halovány fényben aranylottak a sütemények,
de volt ott egy lefejezett sült kacsa, melyet
körberaktak sült almával, amitôl úgy nézett
ki, mintha sötét ingoványban úszna.
Manon végre megtalálta a kulcscsomót. Beléptek a szûk liftbe, amely lá-
gyan felúszott velük a hatodik emeletre. Villany gyúlt az elôszobában, kinyi-
tották az ebédlô ajtaját. Mityának vadul kalapált a szíve, fejébe gyors és sú-
lyos hullámokban tolult fel a vér, majd a majdnem sötét hálóba kerültek,
ahol lágyan-szürkén derengett a bevetetlen ágy. Manon, akár egy macska,
felugrott az ágyra, majd egy hirtelen mozdulattal a sarokba hajította hím-
zett táskáját.
– Nincsenek itthon! – közölte rekedten. Mitya rájött, hogy a szüleirôl beszél.
– Apa a szeretôjénél van, anya Olaszországban.
Mitya ekkor leereszkedett a padlóra, a kikopott, sárga liliommintás sötétlila
szônyegre, két kezével átfogta Manon koptatott farmerba és fekete, fatal-
pú, ormótlan bakancsba bújtatott lábát, arcát a bakancsokhoz szorította,
majd a meg-megremegô, törékeny, forró és csontos térdekhez.
– Segítek – súgta oda a lány. – Feküdj le, vetkôzz le gyorsan!
Mitya rájött, hogy Manon lehunyta ragyogó szemét, mert a szobában még
sötétebb lett. Ô is becsukta az övét. Tapogatózva, félénken feküdt a lány
mellé, miközben nem tudta, mit csináljon azzal a pokoli tûzzel, amely egy-
re erôsebben árasztotta el az altestét. Mindkét kezével belekapaszkodott a
lány hátravetett fejébe, beszívta dohányszagú és ugyanakkor annyira gyer-
meki lélegzetét, és hirtelen azt érezte, hogy rögtön elveszti az eszméletét,
kiabált, a lány pedig két kezét a szájára tapasztotta.
– Tout baigne! Tout baigne! (Minden remek!)
Mitya hanyatt feküdt az ágyon, még mindig nyögdécselt és össze-összerán-
dult, Manon pedig fölé térdelt, a félhomályban derengô sovány kezével tar-
totta a fejét, és hatalmas szemeivel fürkészte az arcát.
– Még nem voltál nôvel – mondta lassan és kissé meglepetten. – Igen.
Gondoltam. 
Akkor várj!
Ezzel leugrott az ágyról, gyorsan kitrappolt valahová mezítláb, majd vízcso-
bogás hallatszott, leesett valami, megcsörrent a telefon. Mitya lassan az ab-
lakra szegezte tekintetét. Az üveg mögött zizegtek a fiatal levelek, különbö-
zô színûek az egyenetlenül rájuk esô fénytôl. Közöttük élesen világított az éj-
szaka kékje. Manon visszajött egy tavaszi kabátban, amit meztelen testére
dobott, mezítláb, kiengedett vizes hajjal.

Odament az ágyhoz, óvatosan leült a szélére.
– Hogyhogy nem voltál még nôvel? – kérdezte. – Bo-
lond vagy? Mitya hallgatott.
– Igen, bolond vagy – mondta boldogan. – Szeretem a
bolondokat. Hisz én sem vagyok normális.

*****

Vajon észrevett valamit Mitya, amikor hazafelé igyekeztek
a rue Passyra az anyja születésnapjáról? Igen, észrevette a
pirosas-rózsás pírt Manon arcán, a mérgesen csillogó sze-
mét, a szokatlan, csibészes szószátyárságot, a mozdulatot,
amellyel hol erôsen a csípôjéhez szorította a kezét, hol el-
lökte, hol egyszerûen megfeledkezett errôl a kézrôl, holott
továbbra is ott tartotta forró kis tenyerében. Hogy mirôl be-
szélt akkor, Mitya nem tudta felidézni. De jobb is, hogy nem
emlékezett, csak szenvedne. Addigra már elég jól ismerte
Manont, hogy tudja, beszélgetni vele az ilyen pillanatokban
ugyanolyan haszontalan, akár egy hallal, ami a felé intézett
szavakból csupán a világosszürke víz neszét hallja.

Másnap este, amikor kijött a metróaluljáróból, Mitya már messzirôl meglát-
ta a tömeget. Hányingere lett, tenyere izzadni kezdett, lába pedig mintha
csak lógott volna az üres térben. Lassan, szinte hipnózisban közeledett a
házhoz, jóllehet úgy érezte, gyorsan lépdel, sôt, siet, mintha attól függne
mindaz, ami mindjárt a szeme elé tárul, hogy sikerül-e megtennie ezt a tá-
volságot néhány másodperc alatt. 
Átvágott a tömegen, és egy kék nejlonnal letakart kis kupacot látott. Az
összekuporodott kupac furcsán rövid volt.
Ez nem ô! rándult össze megkönnyebbülve, majd valaki így szólt mellette:
– Mindjárt elviszik, már kihívták ôket. Nem engedték, hogy bárki is hozzá-
nyúljon, csak letakarni lehetett. A feje levált a testérôl és szétloccsant.
Tehát ezért ilyen rövid a kis kupac! Néhány perc múlva villogva és dobhár-
tyarepesztôen szirénázva három autó száguldott be az utcára: a rendôrség,
a tûzoltóság és a mentô. A brueghelien pirospozsgás és természeténél fog-
va életörömtôl ragyogó rendôr arca ijedtnek, komornak, szürkének látszott,
amint kimászott lángoló fényekben úszó autójából. Felemelte a nejlont, és
Mitya egy barnásvörös masszát látott, tele csontokkal, amely arra az undo-
rító valamire hasonlított, amit gyerekkorában álmában látott, amikor beteg
volt, nem kapott levegôt a láztól, és a konyhából egyszer csak üldözni kezd-
ték a szagok a készülô ebéd képeivel együtt, melynek központjában rendít-
hetetlenül egy tál ragu jelent meg: vörös hús a beleszorult csontdarabokkal.
A következô napon a rendôrségen közölték a részleteket. Manon pontban
délután ötkor ugrott ki az ablakon. Fehér hálóinget viselt, vadonatújat, még
az árcédula is rajta volt. Kezében a híres Vlagyimiri Szûzanya képét tartotta,
amely a zuhanás után ripityára tört. 
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TERICUM KIADÓ

1136 Bp., Hollán Ernô u. 9.

Telefon: 453 09 29. Fax: 240 56 73

tericum@tericum.hu

www.tericum.hu

Irina Muravjova: Az angyal napja
A kortárs írónô regénye a nagy orosz klasszikusok és Ulickaja egyedi prózájának hagyományait
követi. Három fôszereplôn keresztül az orosz emigránsok sorsát mutatja be különbözô korokban:
a 30-as évek sztálini Oroszországában, az 50-es évek Párizsában és napjainkban.
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Lôrinczy Judit:

INGÓKÖVEK

Sztálingrád másik

csatája

Sztálingrádot elátkozta a
neve. A németek és szov-
jetek több százezer áldo-
zatot követelô csatájáról
mindenki hallott már –
ám a másik háború, me-
lyet a város és a halál vív-
nak egymással, évszáza-
dok óta folyik. Egy harc, ahol mind a gyôzelem, mind a vereség
lelkekbe kerül… 
Wilhelm Galler, a magányos mesterlövész életre kelô szobrok és kü-
lönös látomások között bolyong a néptelen városban; Wolfgang
Lindt hadnagy a lelkét elemésztô emlékek elôl menekülne, ám Sztá-
lingrád nem ereszti; Galina, a pilótanô a Volga túlsó partjáról száll
az elátkozott vidék fölé; a sztálingrádi Vaszilij pedig ismeretlenné
vált utcákon kísérti a sorsot – és próbálja lefizetni a végzetét. 
Négy ember, szembenálló felek, akiket azonban mégis összeköt a
közös sors és a láthatatlan gúzs, amelyet Sztálingrád font köréjük. 

(X)
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Jane Rogers:

JESSIE LAMB

TESTAMENTUMA

Asszonyok és lányok mil-
liói halnak meg, amikor
egy terhes nôket támadó
vírus elszabadul, és az
emberiség sorsa is koc-
kán forog. Isten keze,
vagy a tudósok hibája?
Az emberi sötétség és
pusztítás gyümölcse?
Jessie Lamb egy hétköz-
napi kamaszlány különle-
ges körülmények között:
miközben világa össze-
omlik, idealizmusa és bá-
torsága arra sarkallja,
hogy megtegye a szüksé-
ges, hôsies lépést, és hozzájáruljon az emberiség megmentéséhez.
Vajon Jessie valóban hôs? Vagy, ahogy az apja gondolja, könnyen
befolyásolható csitri, aki fel sem fogja tettei következményét? A Jes-
sie Lamb testamentuma a közeljövô, biológiai terrorizmus által felfor-
gatott világát mutatja meg, és egy rendkívüli fiatal lányt, aki a gyer-
mekkorból kilépve azért küzd, hogy az élete – és talán a halála – ér-
telmet nyerjen. A Jessie Lamb testamentuma 2012-ben elnyerte az
Arthur C. Clarke díjat, és jelölték a Man Booker-díjra.

(X)
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Paolo Bacigalupi:

HAJÓBONTÓK

Húsbavágóan kegyetlen
kaland a jövô világában,
ahol az olaj ritka kincs,
ám a hûség még annál is
ritkább. A Mexikói-öböl
partján megfeneklett
olajszállító tartályhajókat
bontanak alkotóelemeik-
re az elkeseredett szegé-
nyek. Egy kamaszfiú,
Vézna a könnyûbrigád-
ban dolgozik, és rézká-
belek után kutat a ron-
csok gyomrában, hogy
teljesíthesse a kvótát.
Amikor azonban egy
hurrikánt követôen a
szerencse egy léket kapott luxushajót vet az útjába, Vézna élete
legfontosabb döntése elé kerül: fossza ki a hajót, vagy mentse
meg az egyetlen túlélôt, egy gyönyörû és dúsgazdag lányt, aki ta-
lán egy jobb élethez vezetheti el… ha sikerül megmenekülniük az
üldözôik elôl.  A Hajóbontók 2011-ben elnyerte a Michael L.
Printz-díjat és a legjobb ifjúsági regénynek járó Locus-díjat, vala-
mint 2010-ben jelölték az Andre Norton-díjra.

(X)
296 oldal, 2 990 Ft

AKADÉMIAI KIADÓ

1117 Bp., Prielle K. u. 19.

T: 464-8200. ak@akkrt.hu

www.akademiaikiado.hu

John Keegan:

A CSATA ARCA

A közkatonák háborúja, 1415–1976

A világszerte az egyik legtöbbet olvasott
hadtörténeti munka, A csata arca 1976-
ban jelent meg elôször angolul, és azóta
sok nyelven és sokszor kiadták. A szerzô,
John Keegan akkoriban a Királyi Akadémia hadtörténet-tanára volt, és
A csata arca volt az elsô könyve, amellyel azonnal nagy jelentôségû élet-
mûve talán legfontosabb darabját is megalkotta. Az kezdte érdekelni,
mit és hogyan tesznek a közkatonák, a tiszthelyettesek és a csapattisz-
tek a katonai mesterség gyakorlása közben, mert a hadtörténetírás ad-
dig inkább a királyok és a vezérek háborújára összpontosított. Keegan
szakít a gyôztesek ügyét igazoló történetírás évezredes hagyományával,
de azzal a hagyománnyal is, amelyik a visszatekintés bölcsességével – és
az íróasztal biztonságos fedezékébôl – az események eleve elrendelt, lo-
gikus láncának, valamiféle gigászi sakkjátszmának, "a politika folytatá-
sának más eszközökkel" szereti láttatni a háborút. Emberi és materialis-
ta hadtörténet ez, utóbbi nem a szó szánalmas ideológiai értelmében,
hanem úgy, hogy Keegan azt vizsgálja: az adott anyagi (topográfiai, ha-
ditechnikai, élelmezési, egészségügyi stb.) feltételek mellett mit tehet-
tek, és mit nem tehettek meg a katonák, valamint azt, hogy egy adott
társadalom milyen hadsereget állít ki.

(X)
ISBN 9789630593717, 420 oldal, 3990 Ft
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Naomi Klein:

SOKKDOKTRÍNA

A katasztrófakapitalizmus

felemelkedése

Bármerre tekintsünk is a földgo-
lyón, Nagy-Britanniától az Egye-
sült Államokon és Ázsián át a Kö-
zel-Keletig, mindenütt jelen van-
nak a hatalom birtokosai, akik
hasznot húznak a káoszból, ki-
használják a vérontást és a ka-
tasztrófákat, hogy brutális módon
saját képükre formálják a világot.
Ôk a sokkdoktorok.

A Sokkdoktrína, e lebilincselô és revelatív munka rávilágít korunk
titkos történetére. Mikor sokat látott újságíróként Naomi Klein a
nyereségvágy globális lovagjainak nyomába eredt, olyan informáci-
ókra és kapcsolatokra bukkant, melyek még ôt is megdöbbentették.
Álmában sem hitte volna, hogy a sokkdoktorok nézetei ilyen mér-
tékben eluralták világunkat, mint ahogyan hatalomra kerülésük tör-
ténete is minden képzeletet felülmúlt. A szökôár nyomán besöpört
milliárdok, Oroszország kifosztása és az iraki háborús helyzet kihasz-
nálása mind-mind egy folyamat állomásai, melyben a haszon növe-
kedésének gyilkos tempóját csak az ennek érdekében elkövetett
gyilkosságok brutalitása múlja felül.

(X)
ISBN 9789630593748

684 oldal, 4900 Ft

BÁBA KIADÓ

6725 Szeged, Határôr u. 1.

T/F: (62) 464 015

nyomda@btsainyomda.hu

betuvetes@invitel.hu

www.btsainyomda.hu

SZEGEDTÔL SZEGEDIG

ANTOLÓGIA 2013.

A Tisza hangja

A Szegedtôl Szegedig Antológia 1998
címen indult útjára 16 évvel ezelôtt. Szegeden élô, elszármazott, itt
tanult vagy most tanuló líra-, próza- és esszéírók gyûjteményes
munkáját foglalja magába, s Gárdonyi Géza ismert szavai volt a ve-
zérgondolat. „A könyvre kiadott pénz kidobott pénz, – éppúgy,
mint a vetômag”.

Szándékunk egyértelmû volt, az irodalom jövôjét, a jövô irodalmát kí-
vántuk szolgálni. Már akkor biztosak voltunk és ezért választottuk Juhász
Gyula szavait, amely máig a címlap grafikájának alján található: „Szen-
vedô és harcos életem áldoztam a haszon és siker kilátásai nélkül.”

Társkeresô szavunkra évente hatvan–száz megszólítottat késztet-
tünk csatlakozásra.

A sajtó, televízió mellett évente a kiadást támogatta a Szegedért Ala-
pítvány, Szeged önkormányzata és a vásárlók széles köre. Idézzük dr.
Botka László, Szeged polgármestere szavait: „Kötni szeretnénk. Ideköt-
ni mindazokat, akik értéket teremtenek nálunk, segítenek nekünk,
hogy megtalálják helyüket a Tiszapartján.” A sors keze eddig maga mel-
lett tartott bennünket, talán a jövôben sem hagy magunkra.

(X)
464 oldal, 3000 Ft

BALASSI KIADÓ 

1136 Budapest, Hollán Ernô

u. 33. 

Tel. 483 07-50

Fax: 266 83-43

balassi@balassikiado.hu

www.balassikiado.hu

Róna Judit:

NAP NAP UTÁN.

Babits Mihály életének

kronológiája

1909–1914

A kronológia 2. kötete
1909-tôl 1914-ig követi
nyomon „nap nap után”
Babits életének eseményeit
az elsô világháború kitöréséig. Ekkor már elismert költô, kritikus, ta-
nulmányíró. A családon, barátokon kívül kiterjedt levelezést folytat
a Nyugat és más lapok szerkesztôivel. A Holnap új versei címû anto-
lógiában közölt költeményei után két verseskönyve jelenik meg,
1909-ben a teljes költôi arzenált fölvonultató Levelek Iris koszorújá-
ból, majd 1911-ben a Herceg, hátha megjön a tél is!. 1910 február-
jában részt vesz a Nyugat felolvasóestjén, nagy sikerrel. 1911-ben
Két kritika címmel tanulmánykötetét adják közre, s 1912 novembe-
rében lát napvilágot a hatalmas vállalkozásnak, Dante Isteni Színjá-
téka elsô részének, A Pokolnak nagy elismerést kiváltó fordítása.

(X)
B/5, 764 oldal, kartonált, ISBN 978-963-506-895-1, 3800 Ft

Jakob Glatz:

EGY MAGYAR EMBER ÔSZINTE

MEGJEGYZÉSEI HAZÁJÁRÓL

NÉHÁNY MAGYAR VIDÉKEN

TETT UTAZÁSA SORÁN

„Ezeket az észrevételeket tulaj-
donképpen egy német folyóirat-
nak szántam. A munka során
azonban számuk és terjedelmük
olyannyira bôvült, hogy elsô ren-
deltetésüknek méltán nem felel-
hettek meg. Jelenleg számomra
az tûnt üdvösebbnek, hogy né-
hány Magyarországról szóló tör-
ténelmi híradás egyszerû közlése
helyett inkább pragmatikusan kezeljem az anyagot, és egyik s má-
sik tárgyról beleszôtt okfejtéssel a hazai közönség figyelmét ezen
észrevételekre ráirányítsam és a megszívlelésükre késztessem.”

E gondolat jegyében ajánlja az olvasók figyelmébe írását a sokáig is-
meretlen szerzô, akit csak évekkel a könyv megjelenését követôen, kü-
lönféle kalandos eljárások nyomán sikerült azonosítani a poprádi szár-
mazású Jakob Glatzcal, a szászországi schnepfenthali nevelôintézet ta-
nárával. 1799-ben megjelent kritikus hangvételû leírásával, amely le-
hangoló képet festett a korabeli magyarországi társadalmi és kulturális
viszonyokról, számos ellenséget szerzett, és a hazatérést is megtiltották
számára. 1804-tôl Bécsben volt evangélikus lelkész, majd 1824-ben Po-
zsonyban telepedhetett le, ahol 1831-ben érte a halál.

(X)
B/5, 260 oldal, papírtábla, ISBN 978-963-506-894-4, 3600 Ft
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HÁTTÉR KIADÓ

www.hatterkiado.hu

Monroe E. Price:

MENEKÜLÔ TÁRGYAK

Bécsi álmok Amerikában

„Meghitt és provokatív elmélke-

dés a zsidó létrôl a régi és az új

világ között.” – Bernhard Schlink

„Monroe Price Bildungsro-
manja életteli és szórakoztató,
sodrása olykor egy Michael
Crichton-krimiével vetekszik,
érvelésének meggyôzô ereje
pedig egy New York Times-vezércikkével. A szerzô Bécsben szü-
letett nem sokkal az Anschluss után, pólyában vitték ki az Egye-
sült Államokba, ahol egy sikeres jogász és tudós többé-kevésbé
háborítatlan életét élte.

Bár ô maga nem volt sem menekült, sem holokauszt-túlélô, anyjától
megörökölte a közép-európai zsidóság iránti odaadást, és »jogi érte-
lemben vett személyiségének támpontja« Ferenc József birodalmában
gyökerezik. Nincsenek személyes emlékei felmenôinek színes egyénisé-
gérôl, például Emil bácsiról, aki »közismert fiákeres« volt Bécsben, em-
lékiratában képes mégis életre kelteni ôket. Ahogy újra és újra Európá-
ba utazott, hogy »az igazságok után matasson«, rájött, hogy az emlé-
kezet nem csak kitalál, de rombol is. Azt írja, inkább otthon érzi magát
a thaiföldi rizsültetvényeken, mint Bécsben. Ugyanakkor egy új törvény-
nek köszönhetôen 1997-ben osztrák állampolgárságért folyamodott,
amit maga sem igazán tud megmagyarázni.” – Charles Fenyvesi

(X)
3490 Ft

Susan Cain:

CSEND

A hallgatás ereje egy harsány világ-

ban

Bár a befelé forduló, csendesebb intro-
vertáltak és a társaság- és élménykere-
sô extrovertáltak aránya nagyjából egy-
forma az emberek között, a nyugati
kultúra mégis a harsányabb extrovertált
viselkedést részesíti elônyben, olyannyi-
ra, hogy az introvertáltak gyakran
kénytelenek saját természetüket el-
nyomva extrovertáltként viselkedni, ha
boldogulni akarnak az életben – pedig nekik köszönhetjük többek kö-
zött az Apple-t, a relativitáselméletet vagy Van Gogh napraforgóit is.

Susan Cain olvasmányos és tudományosan megalapozott könyvében
felszólal ez ellen az aránytalan megítélés ellen, és bemutatja, miben kü-
lönbözik egymástól az introvertáltak és az extrovertáltak agymûködé-
se, személyisége, munkastílusa és társas viselkedése, a párkapcsolatok-
tól a szülô-gyermek viszonyig. Körüljárja, milyen területeken teljesíte-
nek jobban az introvertált emberek, lehetnek-e jó üzleti vezetôk, és le-
rombol néhány közkedvelt extrovertált mítoszt, mint a brainstorming
és a csapatmunka eredményességébe vetett feltétlen hit.

Ideje, hogy felismerjük – nem csak a harsányságban van érték, ha-
nem a csendben is.

(X)
3490 Ft

PRO PANNONIA KIADÓ

7621 Pécs, Király u. 33.

T/F:72/516-866

info@propannonia.hu

www.propannonia.hu

Albert Zsuzsa:

IRODALMI LEGENDÁK,

LEGENDÁS IRODALOM 8.

Albert Zsuzsa újabb legenda-
kötete számos érdekességet
nyújt Olvasóinak. E látszólag
könnyed interjúk egyidejûleg,
szinte észrevétlenül irodalom-
történeti jelentôségû beszélge-
tések részeseivé avatnak, megismerkedhetünk az élet, az irodalom,
a mûvészet kapcsolatainak rejtett összefüggéseivel. A fontos tanú-
ságtételekbôl a közelmúltban eltávozott, vagy még köztünk élô je-
lentôs alkotók életérôl, pályájáról, személyiségérôl szóló, többnyire
szubjektív vallomások idézik fel Szász Imre, Tóth Bálint, Tüskés Ti-
bor, Gerzson Pál, Lieber Éva és Somos Miklós, Kalász Márton, Lázár
Ervin, Parancs János és Ágh István – néhányuknak már-már a fele-
dés homályába veszô – alakját. Az interjúk során kirajzolódó portrék
nem csupán a személyes kapcsolatok hiteles melegét ôrzik, hanem
– a korábbi legenda-kötetekhez hasonlóan – a kor, a kortársak, az
irodalmi és kulturális közállapotok jellemzôit is felidézik számunkra.

Albert Zsuzsa (Budapest, 1932) költô, kritikus, 1956–1994 között
a Magyar Rádió irodalmi szerkesztôje volt. Számos verseskötete
után a – népszerû sorozat – nyolcadik „legenda-könyvét” vehetik
kézbe az Olvasók.

(X)
A/5, 192 oldal, 2000 Ft

Zentai Tünde:

SZIGETVIDÉK 

A Dél-Dunántúl a hazai reformá-
ció kiválóságainak volt mûködé-
si területe, a festett református
templomok az építészet-, a mû-
vészet-, az egyháztörténet és a
néprajz ritka értékû kincsei. A
néprajztudomány kiválósága,
Zentai Tünde kutatásait összeg-
zô sorozat 9. kötete egyházi és
világi levéltári forrásokon és te-
repmunkán nyugvó elemzésben
mutatja be a Sziget' vára körül
elterülô, 35 településbôl álló dél-
nyugat-magyarországi kistáj kilenc létezô és öt megsemmisült hímes
templomát. Botykapeterd, Katádfa, Merenye, Nagypeterd, Patapoklo-
si, Somogyhatvan, Tótszentgyörgy, Nemeske és a többi község és ek-
lézsia története, a templombelsôk és berendezési tárgyak elemzése,
80-85 színes fotója, térképe igazolja hajdanvolt közösségeink élet- és
alkotóerejét, a templomfestô asztalosok (Nagyváti János és Nagyváti
Ferenc) tehetségét, a szigetvidéki templomok kiemelkedô kultúrtörté-
neti értékét és jelentôségét. Az igényes kivitelû album nemcsak a szi-
getvidéki templomfestés sajátosságaira mutat rá, hanem az Ormánság
és a Drávaszög felé mutató mûvészeti kapcsolataira is.

(X)
B/5, 208 oldal, 3400 Ft
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SPRINGMED KIADÓ

Postacím: 1519 Bp., Pf. 314.

T: (06 1) 279 0527

info@springmed.hu

Webáruház: www.springmed.hu,

www.orvosikonyvek.hu

Bolt: SpringMed Könyvsarok, 1117 Bp.,

Fehérvári út 12. – Rendelôintézet

Dr.Winkler Gábor – Gézsi Andrásné

– Baranyi Éva:

GASZTRONÓMIAI VILÁGKALAUZ

Egészségeseknek, lisztérzékenyeknek,

cukorbetegeknek és fogyni vágyóknak

Gasztronómiai kalauz egészségeseknek, lisztérzékenyeknek, cukor-
betegeknek és fogyni vágyóknak. Elsô olvasásra tán meghökkentô
cím. De valóban az-e?

A könyv szerzôi a magyar és más népek gasztronómiájával, jelleg-
zetes ételeikkel és a fogyasztásukkal kapcsolatos szokásokkal és ha-
gyományokkal ismertetik meg az Olvasót. Képzeletbeli kulturális-ku-
lináris kalandozásukat kiterjesztik a konyhamûvészetként kiemeltnek
tekintett francia, olasz, spanyol, arab, kínai konyha mellett a kevés-
bé ismertekre is, igyekezvén minél színesebb képet nyújtani róluk. 

A dietetikus társszerzô pedig maga is elkészítette az ételek különféle
variációit és megjelölte a helyettesítési lehetôségeket az energiatarta-
lomban vagy összetételben, és a receptleírásoknál tömör tanácsokkal
látta el a fogyókúrázókat, a cukorbetegeket és a lisztérzékenyeket. 

A szerzôk célja, hogy felkeltsék az érdeklôdést a különbözô népek
konyhája iránt, és rávilágítsanak, hogy az étrendi elôírások betartá-
sára szorulóknak sem kell kimaradniuk az étkezés örömeibôl!

(X)
4900 Ft

Dr.Weninger Antal:

AZ IDÔ PARTJÁN

Jóga és személyiség

A könyv a jóga világába vezeti be az ol-
vasóját. Az alapfogalmak megismerte-
tése után a testtartások (ászanák) és
csakrák (erôközpontok) bemutatása
következik, majd a lélegzés (a pránajá-
ma) és a meditáció különbözô fajtáival,
azok egészségre gyakorolt hatásával
ismerkedhetünk meg. A ma sokszerte
oktatott jógarendszerek közül a Hatha
jógát és a rádzsa jógát mûvelôk gazga-
gíthatják ismereteiket ennek a könyvnek a tanulmányozásával. 

A könyv jelenlegi, 3. kiadásához az ismeretanyag illusztrációjaként
készült színes mellékletben megtalálhatók az alap testtartások, vala-
mint a Függelékben az eredeti kézirat könnyebb megértését elôse-
gítendô, Selmeci Csongornak, a Magyar Jóga Társaság elnökének a
könyv anyagához illeszkedô kiegészítései. 
„Weninger Antal ezt a könyvét 13 kötete megjelenése után, élet-
mûve, orvosi és emberi tapasztalása szintéziseként írta meg. Tiszte-
lettel adózva munkája, embersége és gyógyítói elkötelezôdése elôtt
ajánlom könyvét a jelenlegi és elkövetkezô idôk jógagyakorlói – jó-
gaoktatói generációinak okulásul és példaadásul!”

Selmeci József Csongor – Magyar Jóga Társaság elnöke
(X)

360 oldal, A5, 2800 Ft

TRIVIUM KIADÓ

1112 Bp., Menyecske u. 3. 10/59.

Tel.: (1) 248-1263

konyvek@triviumkiado.hu

www.triviumkiado.hu

ROBIN SHARMA:

TANÍTÁSOK VEZETÔKNEK

A SZERZETESTÔL, AKI ELADTA

A FERRARIJÁT

Nyolc tanács céltudatos vezetôknek

„Bölcsességek kincsestára, mely mind-

annyiunk életét gazdagítja.” – Brian Tracy

A szerzetes, aki eladta a Ferrariját bestseller szerzôje megosztja ve-
lünk azokat a tanításokat, melyek visszahozzák a bizalom, elkötele-
zettség és lelkesedés légkörét a munkánkba és az életünkbe egy-
aránt. 8 egyszerû és gyakorlatias leckében fogalmazza meg az igazi
Nagy Vezetô idôtlen bölcsességeit, melyek segítségével megerôsít-
hetjük a munkamorált, a lojalitást és megnövelhetjük a termelé-
kenységet a mai nehéz gazdasági helyzetben. E bölcsességek egyút-
tal a magánéletben is útmutatóul szolgálnak.

Robin Sharma 15 éve a világ legkiemelkedôbb tanácsadóinak egyi-
ke a szervezeti és személyes életvezetés terén. A szerzô könyvei 60
ország 75 nyelvén, öt millió példányban jelentek meg.

Eddig megjelent könyvei: A szerzetes, aki eladta a Ferrariját; Telje-
sítsd be küldetésed; A rang nélküli vezetô; A siker kézikönyve

(X)
135 x 200 mm, fûzve, 240 oldal, 2990 Ft

Marshall Goldsmith – Mark Reiter:

AMI EDDIG MÛKÖDÖTT,

AZ NEM VISZ TOVÁBB

Hogyan lehetsz még sikeresebb,

ha sikeres vagy?

Goldsmith olyan alapvetô magatartási problé-
mákkal foglalkozik, amelyek a siker velejárói.  

Megoldást nyújt arra a húsz rossz szokás-
ra, ami a vezetôk közül sokakat érint és
megnehezíti, hogy karrierjük töretlenül fej-
lôdjön. Foglalkozik a vezetés – ezen belül a
kapcsolatteremtés tudományával –, mert az emberi kapcsolatokat
tartja az üzleti sikerek egyik legfontosabb feltételének. Az általa ki-
dolgozott módszer hatékonyságát több évtizedes tapasztalat szava-
tolja. Vérbeli válságkezelôként feloldja a feszültséget, jó útra tereli
klienseit, és környezetükkel is elfogadtatja a változást.

Megoldásai nem csak az üzleti életben állják meg a helyüket, de
segítségével a magánéleti problémák is orvosolhatók.

Marshall Goldsmith több mint 150 nagyvállalat vezérigazgatójának
volt a személyi trénere. A Forbes a világ öt legismertebb vezetôi tré-
nere közé sorolta, 197 országban vált ismertté.
Könyvei bestsellerek, munkáit 28 nyelvre fordították le és több mil-
liós példányban keltek el. 
Könyve elnyerte az Év legjobb üzleti könyvének díját.
Keressenek minket az Ünnepi Könyvhéten a Vörösmarty téri 70. szá-
mú pavilonunkban

(X)
135 x 200 mm, fûzve, 280 oldal, 2990 Ft
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GALENUS KIADÓ

1146 Bp., Dózsa György út 19. 

T: (06-1) 467- 8060

galenus@galenus.hu

www.galenus.hu 

Vészabó Noémi:

TÜKRÖM, TÜKRÖM…

Ha a tükör nem, ez a könyv megmondja,
hogy a problémáink elôl, önmagunk elôl
nem tudunk elmenekülni.

A Zsigmond Márta-médiadíjas újságíró, költô és eredendôen festômû-
vész megdöbbentô regénye a boldogságkeresésrôl mindenki számára
tartogat tanulságokat. Hogyan éljük az életünket? Ezt nem tanítják az is-
kolában. Saját magunknak kell feladni a leckét is és megoldani a házi fel-
adatot is, azt, amit az élet tett elénk. Vallomás, fikció, életérzés, képzel-
gés szerelemrôl, fájdalomról, öngyilkosságról, újjászületésrôl: az ÉLETRÕL.

Rácson innen, rácson túl, az édes élet mennyországa, a pszichiát-
ria pokla. Vagy fordítva?

Szabad-e elítélnünk másokat, amiért úgy tettek, ahogy esetleg mi
is tennénk, ha lenne elég merszünk hozzá? Ha lenne erônk szembe-
szállni környezetünk elvárásaival a boldogságunk érdekében? De mi
a boldogság, és hol van? Egész életünkben azt keressük. Talán pont
azért nem találjuk, mert ott van bennünk legbelül?

(X)
240 oldalas regény, 3690 Ft

Minden érdeklôdôt várunk a 84. Ünnepi Könyvhéten 2013. június 8-án

12.35-kor tartott pódiumbeszélgetésre: Bombera Krisztina televíziós

riporter beszélget az írónôvel. 

TYPOTEX KIADÓ

www.typotex.hu, facebook.com/typotexkiado

Mirja Tervo:

TÛSAROK ÉS KAMATLÁB

A luxuscipôk veszélyes vonzereje

„Mennyire van hozzászokva a versengéshez
és a fizikai munkához?” – kérdezte. „Verseny-
futó vagyok” – válaszoltam. A nô csücsörített
vékony ajkaival. A munka az enyém volt.

Mirja Tervo több mint egy éven át dolgo-
zott egy New York-i luxus cipôszalonban, ahol a legolcsóbb magas
sarkú 500 dollárba kerül. Személyes hangú könyvében fellebbenti a
fátylat a luxus cipôüzlet kulisszatitkairól és a cipôeladók mindennap-
jairól, amelyhez a kifinomult parfümillat éppúgy hozzátartozik, mint
a lábszag, az izzadságtól nedves harisnya és a fölösleges lábujjak.

Tervo a cipôszalon életét a már mindent látott cipôeladó cinizmu-
sával, egyben az etnográfus nyílt érdeklôdésével vizsgálja. Mi is a
magas sarkú cipô? Vajon közlekedési eszköz, státuszszimbólum
vagy a szexuális vonzerô mérômûszere? Mit mesélnek a meggörbült
lábujjak tulajdonosukról és a cipôdivat változásairól?

Az 1971-ben született Mirja Tervo végzettségét tekintve etnográ-
fus, és az utóbbi hat évben az Egyesült Államokban élt. Tervo meg
van gyôzôdve róla, hogy ô az egyetlen nô, aki az alaszkai tundrákon
úgy ment át autójával, hogy Manolo Blahnik és Christian Louboutin
tervezte cipôk voltak vele. 

(X)
B/5, 240 oldal, 2800 Ft

Bengt Jangfeldt:

FELJEGYZÉSEK JOSEPH

BRODSKYRÓL

A nyelv az Isten

„Ez a könyv Brodskyról, a
költôrôl, ugyanakkor Brods-
kyról, az emberrôl is szól.
Elsô része a Szovjetunióban
töltött éveket foglalja
össze: a megpróbáltatások,
a kiutasítások, az elme-
gyógyintézeti fogva tartá-
sok gyötrelmeit. A második
rész jegyzetei esztétikáját,
valamint W.H. Audenhez és
az angol nyelvhez fûzôdô
kapcsolatát, a politikai és
vallási kérdésekben való ál-
lásfoglalását tárják fel. Az utolsó fejezet gondolati szálai Brodsky
életérôl és munkásságáról gyakran a vele folytatott beszélgeté-
sekbôl indulnak ki.”

A szerzô, Bengt Jangfeldt (1948) a szláv tanulmányok professzora,
Svédország bestseller írója, mûfordító.

(X)
A/5, 336 oldal, 2900 Ft

Jared Diamond:

A VILÁG TEGNAPIG

Mit tanulhatunk a régi társa-

dalmaktól?

„Alapvetôen az emberek min-
dig is egyformák.”

– Nem egészen. – válaszolja
Diamond. A különbségek
sokrétûek, másképp számo-
lunk, másképp választunk
férjet/feleséget, neveljük
gyermekeinket, ápoljuk szü-
leinket, a veszélyre másképp
reagálunk, mást eszünk, nem
beszélve arról, hogy milyen
különbségek vannak a társa-
dalmi, szociális szokásokban. Az ipari államokban heterogén
populáció él egymás mellett, és még sorolhatnánk. De a mo-
dern társadalmak viszonylag újak, ha arra gondolunk, hogy 60
millió évvel ezelôtt jelentek meg az elsô proto-humán fajok. A
tradicionális társadalmak sok szempontból bepillantást nyújta-
nak abba a világba, ahogy tegnapig, több tízezer éven át éltek
az emberek. Ez a hosszan tartó életmód pedig beépült bioló-
giai lényünkbe, zsigereinkbe.

Diamond nem másodkézbôl, vagy hallomásból ismeri a tradicioná-
lis társadalmakat. 40 éven keresztül járt vissza Új-Guineába, ahol
leginkább érintetlenül maradtak a hagyományos életformák, és is-
meri az ausztrál, a polinéz, az afrikai és az amazonasi indián törzsek
világát. Posztindusztriális megfelelési kényszereink közepette, és
szorongva a jövô turbulens eseményeitôl, nem tehetünk jobbat,
minthogy Diamondot olvasunk, és levonjuk a magunk környezeté-
ben alkalmazható konzekvenciákat.

(X)
B/5, 424 oldal, 5200 Ft

x úr a kh-ban
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A SANTOS KIADÓ AJÁNLJA

santos.kiado@t-online.hu
www.santoskiado.hu

Juhász Magda
EGY KIS AUTÓ NAGY KALANDJA
Rajzolta: Vass Richárd
Mesekönyv, 1500 Ft

ÉLIÁS, TÓBIÁS... 
Játékos dalok
óvodásoknak 

Rajzolta: Radvány Zsuzsa
Leporelló, 620 Ft

Mentovics Éva
ÉRDEKES JÁRMÛVEK 
Rajzolta: Eszes Hajnal
Leporelló, 620 Ft





Akinek a nagy melegben hiányzik egy kis északi hangulat,
na nem a zord tél, hanem a hátborzongatóan hûvös nyár,
az olvassa el Jo Nesbø legújabb Hole-kötetét, a Kísértetet!

Legutóbb ott hagytuk abba, hogy Harry hazatért Hong-
kongból, hogy egy sorozatgyilkos nyomába eredjen. Most
ismét ezzel a felütéssel indul a könyv, ám ezúttal egy óriá-
si heggel az arcán látjuk viszont három éve absztinens hô-
sünk. Ha lehet, ezúttal még kacifántosabb a sztori, hiszen
Harry már nem áll a norvég rendôrség alkalmazásában,
bár szerencsére a kapcsolatai megmaradtak, így egy-egy
DNS-elemzést, miegyebet szívesen elvégeznek neki volt
kollégái. A Kísértetben Nesbø az oslói kábítószeres alvi-
lág sötét bugyraiba vezet el minket, ahol halomra ölik
egymást az emberek, a kábítószerfüggôk bármit megtesznek egy kis
anyagért, miközben a rendôrség sem viselkedik éppen fedhetetle-
nül. Harry személyes érintettség nyomán kerül a történetbe, egyko-
ri szerelmének fiát, Oleget vádolják gyilkossággal. Hole dacolva min-
den veszéllyel, legyôzve a legképtelenebb akadályokat, a nyakán
újonnan keletkezô vágást szigetelôszalaggal bekötözve, némileg az
alkoholhoz is visszakanyarodva, leszámol a bûnösökkel és felgön-
gyölíti a gyilkosságokat.

A gazdasági mutatók és az ott élôk elmondása alapján úgy tûnik,
Norvégia a nyugalom szigete, a kiszámíthatóság országa, szinte már
az unalomig. Ehhez képest, ha Nesbøt olvasunk, úgy tûnik, a fjordok
országa a fertô melegágya, ahol korábban jelenik meg egy új kábító-
szer, mint bárhol máshol Európában, ahol a rendôrség nemhogy te-
hetetlen, hanem együttmûködik a kábítószer-maffiával. Bár Nesbø
hozza a szokott formáját, úgy tûnik, most némileg túllôtt a célon.

A Robin Cook-rajongók örülhetnek, ked-
venc szerzôjük új könyvvel jelentkezett! Rá-
adásul egészen mai mûvel, van benne min-
den, albán maffia, oroszországi szál, szer-
vek létrehozása ôssejtekbôl, gazdasági el-
lenérdekek ütközése a szerzôtôl elvárt or-
vosi környezetbe helyezve.

Pia Grazdani orvostanhallgató a Colum-
bia Egyetem Orvosi karán, aki óriási sze-
rencséjére a Nobel-díjas Rothman mellett
dolgozhat. Rothman két területen végez
kutatásokat: a szalmonella baktériu-
mokkal foglalkozik és ôssejtekkel kap-
csolatos vizsgálatokat végez. A célja az,

hogy emberi ôssejtekbôl teljes emberi szerveket hozzon létre. Az e
területen végzett kutatásai meglepôen gyorsan haladnak, és úgy tû-
nik, a nem túl távoli jövôben egészen egyszerû lesz egy-egy elhasz-
nált szervünket lecserélni. Ám az ígéretes kutatási eredményekrôl
tudomást szerez egy befektetôi csoport, amely az életbiztosítások
piacán tevékenykedik. Ha a szervek létrehozása megvalósulna, ha-
marosan lehúzhatnák a rolót, hiszen a legfôbb bázisuknak tekinthe-
tô cukorbetegek élete legalább tíz évvel megnône. Átlátva a veszély,
egészen drasztikus eszközökhöz folyamodnak…

A sodró és fordulatos regényben lassanként
megismerkedhetünk a fôszereplô hányattatott
sorsával, ezáltal betekintést nyerhetünk az ame-
rikai állami gondozottak életébe, mely nem ke-
vésbé nehéz, mint hazánkban. Kemény gyerek-
kora ellenére Pia nagyon sokra vitte, bár érzelmi
intelligenciája nincs szinkronban az értelmivel, és
ebbôl igen jelentôs problémák adódnak. Olvasás
közben idôként elgondolkodik az olvasó, hogy
aki ennyire aszociális, hogyan juthatott akár idáig
is el. Mindenestre ez a vonulat színesíti az egyéb-
ként is magával ragadó cselekményt.

A Sophie Hannah-rajongók örömére újabb kötet-
tel színesedett a paletta, megjelent az írónô legújabb kötete, a Holt-
pont. Sally, a kétgyerekes hajszolt anyuka belekeveredik valamibe,
amit egyáltalán nem ért, beszippantja valami, ami fölött nincs hatal-
ma. Ráadásul állandóan meg akarják ölni. Egy évvel korábban szak-
mai útra kellett volna utazni, melyet váratlanul lemondtak, ô mégis
úgy dönt, kivesz egy hét szabadságot, elutazik egyedül egy hétre.
Ám a tervezett magányos olvasgatás és szaunázgatás helyett ro-
máncba keveredik, eltölt egy romantikus hetet Mark Bretherickkel.
Egy év múlva viszont megpillant valakit a tévében, aki ugyanezt a
nevet viseli, ám nem az a férfi, akivel azt a titkos hetet együtt töltöt-
te. Ráadásul kiderül, hogy a férfi felesé-
gét és lányát holtan találták. És ekkortól
felgyorsulnak az események, Sallyt több
ízben megpróbálják megölni, miközben
ô próbálja névtelenül felvenni a kapcso-
latot a rendôrséggel, mindvégig attól
rettegve, hogy a férje rájön a titkára. 

A rendôrségi nyomozócsoport mindent
megtesz, hogy tisztázza az eseményeket,
bár számos lényeges információnak nin-
csenek a birtokában, ráadásul soraikat
romboló szerelem is bomlasztja. 

Gyerekgyilkosságok, egy gyermekét elvi-
selni képtelen anya naplója, titokzatos
fényképek, föld alól elôkerülô holttestek.
Egy egészen különleges krimi hívószavai,
melyben az izgalmas fordulatok mellett az
anyaságnak egy nem éppen hétköznapi, elborzasztó megközelítésé-
vel is találkozhatunk.

Izgalmas és lendületes, szinte nyugtalanító regény, sokáig kapkod-
ja a fejét az olvasó, nem érti, hova vezetnek az egyre vadabbul szá-
guldó események. Mindenképpen érdemes elolvasni.

Az összesküvéselméleteket kedvelôknek új Baldacci-kötetettel ked-
veskedik az Európa Könyvkiadó, melyben újra együtt nyomoz a le-
gendás páros: Sean King és Michelle Maxwell. Bár a legutolsó kötet-
ben kettôjük kapcsolatát a szerelem csírája fûszerezte, ennek a szál-
nak most nem sok figyelmet szentel az író.

krimi

Színes krimikavalkád – magyar befutóval
Igazán színes kínálatból válogathatnak a krimipolcokon kutakodók, találhatnak új Nesbø-kötetet,
sôt új Robin Cookot, Baldacci is új kötettel kényezteti rajongóit, ahogy Sophie Hannah is. A pálmát
mégis Réti László könyve viszi el: színes, izgalmas, letehetetlen.
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Az alaphelyzet a következô: Edgar Roy kü-
lönleges képességekkel rendelkezô hivatal-
nok, akinek a kertjében hat halottat találtak
elásva. Ügyvédje kéri a magánnyomozópáros
segítségét, de hogy pontosan milyen szerepet
szán nekik, arra már nem derül fény, ugyan-
is a találkozóra menet megölik. Hiába ütkö-
zik folyamatosan az FBI-ba és még maga-
sabb körökbe, a nyomozópáros nem adja
fel, és szép lassacskán kiderül, hogy ebben a
történetben senki sem az, aminek látszik. 

E könyv Baldacci reakciója a 2011-es tra-
gikus eseményekre, a trauma feldolgozá-
sának újabb eszköze. Tanúsága szerint a
2011-es terrorcselekményeket nem lehet

kiheverni, miközben folyamatosan ott kísért a gondolat, hogy mikor
kell Amerikának újabb támadással szembenéznie.

Ezúttal a magyar krimik kedvelôinek
sem kell csalódniuk, hiszen megjelent
Réti László legújabb könyve: A par-
fümôr. Mivel sajnálatos módon ke-
vés magyar detektívtörténet lát nap-
világot mostanában, kezdetben egé-
szen furcsa, hogy a szereplôk a kör-
úton szaladgálnak, majd betérnek a
West Endbe. Néhol kissé erôltetett-
nek is tûnik a magyar miliô, a par-
fümôr lakása például a Corvin-ne-
gyedben található, és ez annyiszor
és annyiféle kontextusban kerül
elô, hogy már némileg reklámsza-
got áraszt.

Ennek ellenére Réti László biztos kézzel vezeti az olvasót. (Van
gyakorlata, mielôtt a saját nevén kezdett volna publikálni, Marcus
Meadow néven dobott piacra számos kötetet.) Hogy az író fôállás-
ban a zuglói rendôrkapitányság vezetôje, arra a könyv alapján nehéz
lett volna rájönni, de hogy valamilyen érintettséggel rendelkezik, azt
a folyamatosan jelen lévô kiszólások – a magyar rendôrségnél uralko-
dó állapotokról – azért sejtetik.

A kissé elnagyolt jellemrajzok és a kusza kezdés ellenére, gyorsan
összeáll a kép, Kardos Gitta parfümôr szinte önhibáján kívül beleke-
veredik egy gyilkossági ügybe. Hullanak körülötte az emberek, mint
a legyek, ráadásul ô a rendôrség elsô számú gyanúsítottja. Ám sze-
rencsére nem kell egyedül állnia a sarat. Vértes Csaba, a biztosítási
nyomozó úgy érzi, a különleges képességekkel rendelkezô parfüm-
ôr segíthetné ôt nyomozásai során. Ám pont a fordítottja történik:
ô lesz az, aki segít a nônek kikeveredni a pácból.

Az, hogy egy parfümôr mi mindent képes megállapítani a szaglása
segítségével, egészen ledöbbenti az embert. Kiszagolja, mit evett, mit
ivott, milyen testápolót szereket használt, mit érez, sôt hogy mire ké-
szül a másik ember. Továbbá a parfümôr képes mindenféle illatkom-
pozíciók kikeverésére, melyet sok esetben az alany nem is érzékel, az
illat csak a tudatalattijáig jut el, de ez a céljai eléréséhez pont elég.

Fordulatos, érdekes, újszerû könyv, melyet minden krimirajongó-
nak el kell olvasnia.

Jolsvai Júlia
Jo Nesbø: Kísértet, Animus Kiadó,  554 oldal, 3980 Ft;

Robin Cook: Jótékony halál, Alexandra Kiadó,  464 oldal, 2999 Ft;

Sophie Hannah: Holtpont, Kossuth Kiadó,  448 oldal, 2990 Ft;

David Baldacci: A hatodik, Európa Kiadó, 520 oldal, 3600 Ft;

Réti László: A parfümôr, Ulpius-ház Könyvkiadó, 3999 Ft

krimi
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F. Scott Fitzgerald halhatatlan re-
génye, A nagy Gatsby ismét film-
vászonra került. Sokadszor immár.
Szinte filmre van komponálva ma-
ga a regényszöveg is: alkotója
pontosan ismerte Hollywood mû-
ködését, írt oda filmforgatóköny-
vet maga is, s lett film  nemcsak
meglehetôsen rövid életidejében
(1896–1940), de azóta is szinte
folyamatosan novelláiból, regé-
nyeibôl. (Novellafüzérei közül az
egyiknek Pat Hobby, a filmforga-
tókönyv-író lúzer a fôhôse. A no-

vella egyik csehovi nagyságú mes-
tereként is tekinthetünk Fitzge-
raldra. Az ólomkristály címû való-
színûleg benne van a világirodalmi
„tíz legjobb”-ban.) Olyan láttató
erôvel ír, s a javarészt szerencsés
magyar fordítások érvényre juttat-
ják azt a képi erôt, ami által prózá-
ja szinte kötelezô feladatként ke-
rül a kamerák látóterébe. Csak
egy rövid példa, ebbôl a regény-
bôl: „A teremszerû szobában csak
egy óriási pamlag állt szilárdan;
rajta két fiatal nô lebegett, mintha

a pamlaghoz kötött léggömbök
lennének. Mindketten fehér ruhá-
ban voltak, s ruhájuk úgy fodrozó-
dott és szárnyalt, mintha most
szálltak volna vissza a házban tett
rövid repülés után. Emlékszem,
hogy néhány pillanatig csak áll-
tam, s figyeltem a függönyök
élénk csapkodását és a képek pa-
naszos sóhaját a falon. Ekkor Tom
Buchanan hangosan becsapta a
szoba hátsó felén lévô ablakokat.
A légvonat megszûnt, a függö-
nyök, a szônyegek és a két fiatal

nô visszaereszkedett a földre.”
(Máthé Elek fordítása). 

Baz Luhrmann nemcsak rende-
zôje, hanem adaptálója és forga-
tókönyvírója is volt az idei cannes-
i filmfesztivál repesve várt nyitó-
filmjének. Amit meg lehet mutat-
ni, azt megmutatta. Minden, amit
az ember mesehôsökkel, ször-
nyekkel, tündérekkel, gótikus
vámpírokkal vagy embermentô
pókemberekkel és 22. századi
science-fictionokkal kapcsolatban
el tud filmvásznon képzelni, az
megtörténik egy nagy álom bûvö-
letében élô üzletemberrel West
Egg sznobok által újgazdagnak ti-
tulált villasorának egyik óriáspalo-
tájában, nem sokkal az elsô világ-
háború után, a prosperitás és ki-
ábrándulás, hihetetlen fejlôdés és
hatalmas, minden értelmû dep-
resszió idején. Kemény, realista vi-
lágból veszik lendületüket a képek
és a sors, melyet megragadnak s
kiteljesítenek. Vizuális gyönyörö-
ket okoz a sok szürreális kép, a
húszas évek kezdetének New
York-képe, a Long Island-i telepü-
lések gyöngysora az öböl mentén
márványpalotákkal, strandokkal
és yachtokkal. A rendezô egymás-
ba csúsztatta az ábránd bûvöleté-
ben öt évig egykori szerelme,
Daisy után vágyakozó Gatsby hiá-
bavaló élettörténetét a 3D túlzó és
habzó lehetôségeivel. Ebbôl alko-
tott szemnek is szóló multimediá-
lis szimfóniát, ahol állandó tutti-
ban szólnak a hangszerek, s min-
den százszorosan és felturbózva
mûködik. Voltaképpen helyesen
járt el. Fitzgerald egy másik regé-
nyében, a Szépek és átkozottak-
ban egy írófigurának adja a szájá-
ba ironikus véleményét saját elsô

könyv és film

A nagy film nyomában
A nagy Gatsby filmváltozata
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regényérôl, az Édentôl messze cí-
mûrôl (ezzel debütált 1920-ban).
„Ha az ábrázolás  hû a valóság-
hoz, amit nem hiszek, akkor a kö-
vetkezô generáció végképp telje-
sen tönkre fog menni. Torkig va-
gyok ezzel az ócska realizmussal.
Szerintem igenis van helye a ro-
mantikának az irodalomban.” 

Valóban romantikus az a gesztus,
mely az egész mûvet uralja, s ehhez
jól jön a filmes szem, ezért van a
mûnek már hat filmes adaptációja.
Legutóbb nem kisebb rendezô,
mint Francis Ford Coppola vágott

neki. A gesztus a múlt visszaírására
tett kísérlet. Jay Gatsby átírja az éle-
tét, azt az idôszakot, amikor még
csak James Gatz-nak hívták, és
„gyámoltalan farmerek” voltak a
szülei. Ugyanakkor a múlt egyetlen
mozzanatát akarja újraélni és hábo-
rítatlanul folytatni: mikor a nagy
élethazugságra energikusan felvér-
tezve, fiatal katonaként bebocsá-
tást nyerhetett a louisville-i milliár-
dosékhoz, és beleszerethetett a lá-
nyukba, Daisybe, s még viszonzásra
és beteljesülésre is találhatott a
pompa, a fényûzés számára addig
elérhetetlen életvilágában. Arra kel-
lett neki az öt év, hogy, bár neki ka-
tonaként továbbvonulva ott kellett
hagynia a lányt, a késôbbiekben
elôteremtse, immár jövendôbeli-
ként mindezt. Daisy persze nem
vár, egy telivér, hibátlan pedigrés
élsportolóhoz megy feleségül egy

kis hiszti után.  Itt tûnik hézagosnak
vagy kevés szavúnak a mû, de tö-
kéletesre csiszolt szerkezete és nar-
rációja mégis segít pótolni a héza-
gokat. Gatsby kitalálja magát,
szeszcsempész, tôzsdemanipulátor,
olajüzér lesz, és hihetetlenül gaz-
dag, úgy fürdik a pénzben, ahogy
pezsgôs medencéjében hétvége-
ken a több száz fôs siserahad ven-
dégsereg teszi, míg ô maga csak
egyetlenegyszer, halálakor.  Min-
den sötét körülötte, csak a múltat
és a szerelmet nem tudja feledni.
„Szavaiból azt vettem ki, valami

eseményt akar újjáteremteni saját
magában, talán valami olyat, ami
egyet jelentett számára Daisy iránt
érzett szerelmével…” Ez az ábránd
gyûri maga alá: se a gyilkosság, se
a piszkos üzlet nem teszi szalon-
képtelenné. Az, hogy nem volt úri-
fiú, noha annak mondta magát: el-
viselhetetlen a sznobériába és mes-
terséges elszigeteltségükbe zárt,
túltenyésztett elôkelôségeknek.

A forgatókönyvíró Luhrmann a
könyv intim történetmesélô figu-
ráját is alaposan kigyúrja az
anyagból, Fitzgerald saját életébôl
és más munkáiból. Nick Carra-
way, aki szomszédja, jóakarója, fi-
gyelôje, késôbb híve és egyetlen
igaz gyászolója a „felkapaszko-
dott” Gatsbynak, egy svájci pszi-
chiátriai klinikán meséli el életének
ezt a három hónapját. Benne van
a harmincadik születésnapja, s an-

nak a terhe, hogy egyszerre két
háromszög-történet metszés-
pontjában megfigyelôje és aktív
résztvevôje is  Gatsby és Daisy újra
egymásratalálása  kísérletének, il-
letve Daisy férje, Tom tragikus vé-
gû kilengésének. A film egyik ön-
reflexiv utalása, hogy ezt az össze-
tett figurát a Pókembert megfor-
máló Tobey Maguire játssza,
nagyra nyílt, csodálkozó szemek-
kel, pici iróniával. (Egy interjúban
elmeséli, hogy 16 évvel korábban
castingolt Luhrmann-nál, aki most
hívta vissza.) Ez a szál nem idegen

a történettôl, s attól az animáció-
filmes villogástól sem, amivel ját-
szik a mozi (betûk, képek, archív
felvételek segítenek ebben).

A másik két fôszereplô is ideális:
Leonardo DiCaprio világsiker-film-
ben immár másodszor vízihulla.
Megbízhatóan mutatja a fent lévô
embert, és a mániájába fordult,
patologikus  szerelmest, akinek
semmi sem számít, csak ott foly-
tathassa Louisville-ben, ahol öt év-
vel korábban abbahagyta. Carey
Mulligen szép és érzékeny baba,
aki körül csak történik minden,
annyira nem rengeti meg luxusra
termett személyiségét, hogy fel-
rúgja a babaházat, s végül is, Tom
mellett is szólnak érvek, vele is
összecsiszolódott. (Talán DiCaprio
kicsit idôsebb, Mulligan kicsit fia-
talabb, mint ahogy a szövegbôl ki-
tetszik, de az illúzió így is teljes.) A

túlzó áradás vizuális élményként
hangol a korra: dzsessz, szesz,
szaxofon, gazdagság pokla, kábu-
lat, mámor. Ahol a szöveg zongo-
rát ír: ott orgona van. Ahol ötve-
nen vannak, a filmen ötszázan. Ki-
dolgozza a két nagy alapképet is:
az optikus istenszerûen mindent
látó hirdetését és a salakhegyek
közti hamuváros látványát. És egy-
általán: a filmrendezô szimboliku-
san ugyanúgy dúskál, mint East
Egg igazi gazdagjai és West Egg
felkapaszkodott figurái: színész-
nôk, producerek, gyárosok, ban-
károk, ügyvédek, muzsikusok.

Öt regény és jó pár novella. Ma-
gyarul jobbára olvasható mind-
egyik, az életmûkiadásba az Euró-
pa Kiadó vágott bele 2009-ben, s
azóta is folyamatosan jönnek a
mûvek, a filmmel együtt a regényt
is újra kiadták. A nagy Gatsbyt a
sorozat számára 2011-ben Bart
István újrafordította, nehéz követ-
ni a szinkronban, melyik változa-
tot használták. (Egyetlen helyen
fura a szóhasználat a filmben:  „a
mai világban a legjobb sors egy
lánynak, ha szép és bolond”: ta-
lán a „buta” az adekvát a helyzet-
re, akkor is, most is így van.)
Összegzôen Báthori Csaba szép
Fitzgerald-tanulmányából idézhet-
jük, a regény és a film kapcsán is:
„hamar izgalmat ébresztô és azt
örökké fenntartó szerkezet, rövid
ábrázolói lélegzetvétel, visszaszorí-
tott pszichologizálás... katartikus
könyv, súlyos gyémánt”.

Budai Katalin
Fotó: InterCom

könyvrôl

F. Scott Fitzgerald

A NAGY GATSBY

Fordította: Bart István

Európa Könyvkiadó

240 oldal, 2800 Ft
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Amikor szokás szerint körbe-
raktam magam az ebbe a cikk-
be szánt könyvekkel, hogy fel-
építsem az írás szerkezetét,
ajánlóm sorrendjét, rádöbben-
tem, ezúttal annyira eklektikus-
ra sikeredett a válogatásom,
hogy egyszerûen képtelenség
valamiféle közös gondolatfo-
nálra felfûznöm mindet. Arra
jutottam végül, hogy a jó öreg
betûrendet hívom segítségül,
A-tól Z-ig (esetünkben B-tôl V-
ig) haladok a friss megjelenések
ismertetésében. Ugyanakkor
arra is rá kellett ébrednem,
mennyire csak a felszínét kar-
colgatom a kiadók árja által
napról napra hordott és lera-
kott könyvüledéknek. Ez most
nem minôségi jellemzés akart

lenni, csupán a mennyiség érzé-
keltetése. Ami viszont a terje-
delmi korlátok miatti szûkös
merítésbôl is kiderül, az a zsá-
ner határok közé is alig szorít-
ható sokszínûsége.

Elsôként stílszerûen egy elsô-
könyves szerzô regénye kerül
terítékre. Buglyó Gergely Oni:
A szürke vér címû ifjúsági fan-
tasyje címével Japánt idézi – az
oni az ottani folklór egy démo-
ni teremtménye –, mégis abszo-
lút hazai történet. Fekete Áron
és testvérei egy dunántúli kisvá-
ros lakói, és egy csonka család
tagjaiként élik mindennapi éle-

tüket, míg Áron osztályába új
lány nem érkezik: akkor min-
den a feje tetejére áll körülöt-
tük. A lány, Anna hozza a
japán szálat a történetbe, vala-
mint a veszélyt, ami döbbene-
tes revelációk sorát váltja ki.
Nem utolsósorban például ki-
derül, hogy a három testvér
apja nem közönséges ember
volt, és természetfeletti tulaj-
donságaiból gyermekeinek is
átadott – amire jócskán szük-
ségük is lesz, ha túl akarják
élni ezt a túlvilági kalandot.

A fiatal, orvosdiplomás szerzô
városi fantasyje bôvelkedik ak-
cióban és humorban, s a sze-
replôi is kellôen élô figurák. Ide-
ális olvasmánynak tûnik a mai
tizenévesek számára ez a pörgô
stílusú könyv, ami idônként
még tanítani sem restell. Az író
és a kiadó folytatásokat is ígér,
hiszen a borító tanúsága szerint
a regény egy trilógia kezdete.

Nem mentes a magyar vonatko-
zásoktól Gabi Gleichmann
monstre családregénye, A hal-
hatatlanság elixírje sem.
Kezdve a szerzôvel, aki gyer-
mekkorában hazánkból szárma-
zott el, és egy svédországi kité-
rôt követôen jelenleg Norvégiá-
ban él (félrevezetônek tûnô neve
egy férfit takar), s folytatva a tör-
ténet egyes szereplôivel és hely-
színeivel. Egy európai zsidó fa-
mília krónikáját követhetjük vé-
gig 36 nemzedéken, több mint
nyolcszáz éven keresztül, ide-o-
da ugrálva az emlékek kusza há-
lójában. A Spinoza család tagjai,
nem csak véletleneknek köszön-
hetôen, jelen vannak a konti-
nens történelmének jelentôs for-
dulópontjainál, reflektálnak az
eseményekre, és közben próbál-
ják nyugodtan élni az életüket –
ami az említett történelem isme-
retében nem sok helyen és idô-
ben adatik meg nekik. E króni-
kát, melyet a család legifjabb
sarja, Ari mesél el, át- meg át-
szövi a misztikum, élén azzal a
bizonyos elixírrel, egy váratlan
felfedezés eredményével.

Az örök élet esélyének és a
zsidó létbôl következô, folyton
árnyként kísértô halandóság-
nak az ellentéte gerjeszti az ér-
zelmeket és feszültségeket.
Gleichmann-nak különben szin-
tén elsô könyve ez, és megszü-
letése egy hazugságnak kö-
szönhetô. A szerzô ugyanis
könyvkiadó barátja kérdésére,
hogy mivel foglalkozik, azt fül-
lentette, regényt ír, majd szi-
nopszist is rögtönzött hozzá, az
azonban annyira megtetszett a
kiadónak, hogy rögtön szerzô-
dést kínált. Gleichmann-nak így
aztán nem maradt más válasz-
tása, hozzá kellett fognia a
könyv megírásához. (A szerzô-
vel készült interjú lapunk 92. ol-
dalán olvasható.)

És ha már elsô könyveknél tar-
tunk (mégiscsak alakulni látszik
valami fonala ennek a cikknek),
ebbe a kategóriába tar-

tozik G. L. Thompson (Grá-
czer László) regénye is, a Ger-
mánia – Az új világ fôváro-
sa. A második világháború be-
fejezôdése óta elôszeretettel
játszadoznak el írók a gondo-
lattal, mi lett volna, ha a náci
Németország és csatlósai gyôz-
nek. A legismertebb példák ta-
lán Philip K. Dick Az ember a
Fellegvárban (1962), illetve Ro-
bert Harris Führer-nap (1992)
címû regényei. Azt azonban ke-
vesebben tudják, hogy a téma
Magyarországon született meg,
nagyjából abban a pillanatban,
amikor elhallgattak a fegyverek:
1945-ben jelent meg Gáspár
László Mi, I. Adolfja, mely Hitler
világuralmát vizionálta.

Gráczer László fordulatos, ere-
detileg egy e-könyvpályázatra
íródott történetében fontos
szerepet kap Albert Speer, a
Harmadik Birodalom fôépítésze
és minisztere, aki Berlint a náci
uralom gigantikus emlékmûvé-
vé akarta átépíteni. Míg a való-
ságban terveinek nagyját meg-
hiúsította a háború elvesztése,
ezekben az alternatív 50-es
években gôzerôvel zajlik az
építkezés, és a nép a gyôzte-
seknek dukáló eufóriás hangu-
latban készül az évfordulós ün-
nepségekre. A háttérben azon-
ban valami sötét szervezkedés
zajlik, ezért Siegfried Wolff, a
volt elitkommandós azt a meg-
bízatást kapja, hogy derítse föl
a helyzetet, és likvidálja a ve-
szélyes elemeket.

Ha azt hinnénk, bizarrabb
helyzetet már el sem tudnánk
képzelni, akkor kezdjük el ol-
vasni Charles Maclean skót
szerzô eléggé rendhagyó
rémtörténetét, a Paranoiát.
A regény hôse, Martin Gre-
gory egy pénteken hazatér a
munkából, megrakodva a fe-
leségének szánt születésnapi
ajándékokkal, majd másnap
hajnalban fölkel, és látszólag
minden ok nélkül valami
olyan kegyetlenséget követ
el, ami megkérdôjelezi be-
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számíthatóságát. Az ôt kezelô
pszichoterapeuta aztán, mivel
más módszerrel nem jut ered-
ményre, regressziós hipnózis-
nak veti alá páciensét, és akkor
hirtelen akkora szakadék nyílik
meg a lábuk alatt, aminek talán
sosem érik el a fenekét.

A döbbenetes erejû történet
egészen az utolsó pillanatig ját-
szik érzékeinkkel, nem engedi
eldönteni, hogy vajon Martin a
paranoid szörnyeteg, avagy dr.
Somerville az, aki manipulálja ôt,
és az események egész sodrába
eleve belekergette. A nem túl
termékeny Maclean vitathatat-
lan mestermûve ma már a pszi-
chológiai horror modern klasszi-
kusának számít, és komor témá-
ja ellenére élvezetes olvasmány.

És hogy körbeérjünk, a végé-
re még egy ifjúsági (gyerek-?)
könyv maradt. Catherynne
M. Valentének tavaly ismer-

kedhettünk meg egy orosz
népmesei elemekre építkezô
fantasyjével (Marija Morevna
és a Halhatatlan), most pedig
boltokba került egy saját me-
séje, amit eredetileg az inter-
neten kezdett publikálni,
majd a nagy sikerre való te-
kintettel nemcsak megjelent
nyomtatásban, de már egy
folytatása is született – és
készül még három. A re-
gény címe magyarul sem rö-
vid: A lány, aki körülha-
józta Tündérföldet, de
angolul még hosszabb volt
(hozzátoldva az egyik feje-
zetcímet: „A saját maga ál-

tal eszkábált hajón”).
A fôhôs egy Szeptember nevû
kislány, aki a Zöld Szél és egy
leopárd invitálására Tündér-
földre látogat. Ott találkozik
többek közt egy könyvmoly
sárkánygyíkkal, fakanalukat
vesztett boszorkányokkal és
egy márid fiúval, Szombattal.
Belekeveredik a gonosz Márki-
nô tervébe is, amihez éppen
kapóra jön egy mit sem sejtô
idegen. A történet látszólagos
célcsoportját a tizenegy-két
évesek képezik, ám a szöveg
nagyon ravasz (nem véletlenül
hasonlítgatják az Alice Csoda-
országbanhoz), tele olyan uta-
lásokkal, amilyeneket csak
idôsebbek, urambocsá' felnôt-
tek érthetnek meg. A kötetet
Ana Juan hangulatos grafikái
illusztrálják (bár ez az informá-
ció a magyar kiadásból vala-
hogy kimaradt).

Németh Attila
irodalmi szerkesztô
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Döme Barbara
A NAGYMAMA,
AKI ELFELEJTETT MEGHALNI
novellák

Döme Barbara újságíró, de olvasói szerint egyik eré-
nye, hogy ez nem üt át novelláin.
Ez az elsô novelláskötete. Farkasházy Tivadar szerint –
aki a kötet elôszavát is írta – ennek a könyvnek már a
címe is remek, pedig jó címet adni nagyon nehéz. Sôt,
az ismert humorista még ezen novellák csattanóját is
dicséri, pedig ô igencsak igényes. 
A könyv szerkesztôje, Szecsôdy Péter úgy véli, a kötet-
ben különleges helyzetekkel, jól megírt gondolatokkal
találkozhat az olvasó. Az írások okosak, tanulságosak,
meglepôek, abszurdak. Ami pedig a legjobb ebben a
kötetben – írja –, hogy végig lehet falni, de ízlelgetve,
lassan is fogyasztható. Minden igényt kielégít.

128 oldal, 2600 Ft

GARBO Kiadó
www.garbokiado.hu

ÚJDONSÁGOK
a Geopen

Könyvkiadótól 

Keresse a könyvesboltokban vagy a www.geopen.hu oldalon
30%-os kedvezménnyel.

Horvát János: KUBAI RETRÓ
Karibi varázs, életöröm, kihûlt forradalom 

a népszerû tévés személyiség
és volt kubai nagykövet szemével.

John Grisham: A CSALÓ 
A jogi thriller nagymesterének legújabb
regénye a bûn ellenállhatatlan csábításáról. 



sikerlista

A tavasz derekán a régi, jól
bevált magyar krimiírók, illet-
ve Paulo Coelho legújabb
könyve hódították meg legin-
kább az olvasókat.  Vavyan
Fable: Tündérlovaglás címû új
mûve a Librinél és
az Alexandránál
abszolút favorit,
a Líránál második,
a Bookline-on
ötödik. A cselek-
mény szerint Ella
Belloq példátlanul
izgalmas kalandtú-
rán, „élménykirán-
duláson” vesz részt
iskolatársaival az
Albatrosz-félszige-
ten. Az egyszerû ki-
rándulás azonban
nyomasztó túlélôtú-
rává válik. A Bookli-
ne-on Fable-t meg-
elôzi a másik nagy-
ágyú krimi szerzô,
Leslie L. Lawrence
Nyomasztó örökség
címû két részes köny-
ve, amely a nagysikerû
Álmaim asszonya és
Mogyoróallergia foly-
tatása. Debby O'Harát
tragédia sújtja: szülei
Kanadában medvetá-
madás áldozataivá vál-
tak. Debby nyomozni kezd,
eközben több rémítô felfede-
zést is tesz, elsô, igazi szerel-
mével és saját magával kap-
csolatban is. Aztán elindul a
merényletek és gyilkosságok
sorozata… Mindenhol befutó
Paul Coelho új kötete is, Az
accrai kézirat, mely tulajdon-
képpen rövid esszék laza füzé-
re. A helyszín Jeruzsálem, ahol
1099. július 14-én egy Kopt
nevû görög férfi a város lakói-
nak tart beszédet. Nem harci
szózatot mond, sokkal inkább
a saját magunkkal vívott harc-
ról mesél, az érzésekrôl és je-
lenségekrôl, amelyek végigkí-

sérik egész életünket. A könyv
a Líránál 1., az Alexandránál
2., a Librinél 3. helyen áll. Jodi
Picault: Egyszerû igazság címû
kötetében feltárul az amishok
rejtett világa, és mesél

egy borzasztó bûntettrôl is,
több szálon, a szereplôkön
keresztül vezetve le a történ-
teket.  A könyv a Bookline-on
a 3., a Librinél az 5. helyen áll.
Még mindig hódít Dr. Alexan-
der Eben, a nemzetközi hírû
idegsebész könyve, amelyben
halálközeli állapotban a túlvi-
lágon megtett utazását írja le
(A mennyország létezik). A Li-
brinél 2., a Líránál 4., az Ale-
xandránál 5., a Bookline-on 7.
Wilbur Smith Afrika mélye cí-
mû krimije egy afrikai gyilkos-
ság utáni nyomozás történe-
te, melyben kiderül, hogyan
építhet ki valaki bûnszerveze-
tet a börtön évei alatt, és ho-

gyan lesz egy bûnözôbôl Kon-
gó királya és miniszterelnöke.
A könyv a Librinél 4., az Ale-
xandránál 6. A magyar szár-
mazású amerikai újságíró, Ka-

ti Marton új könyve (Pá-
rizs – Szerelmeim törté-
nete) mûfaja szerint
memoár, angol alcíme
szerint „love story”,
valójában szerelmi val-
lomás, szerelmeinek
története. Fordulatok-
ban gazdag életének
szinte minden fontos
eseménye Párizshoz
kötôdik.  A könyv a
Líránál 3., a Librinél
9. helyen áll. A leg-
újabb „pálferis” kö-
tet, A szorongástól
az önbecsülésig cí-
mû kötet a katolikus
pap és egyben men-
tálhigiénés szakem-
ber Pál Ferenc ne-
gyedik könyve je-
lenleg a Librinél és
a Líránál 8.  helyen
szerepel. E. L. Ja-
mes A szürke öt-
ven árnyalata cí-
mû erotikus regé-
nye még mindig

nem futott le, az Alexandrá-
nál 3., a Líránál a 6. jelenleg.
Katee Robert Rossz ágy, jó
pasi címû könyve szintén ero-
tikus régiókban mozog (a
Bookline-on a 2. jelenleg). Az
utóbbi évek egyik legsokko-
lóbb tényfeltáró könyve egy
észak-koreai történet, Sin
Donghjok huszonhárom éves
rabságának és szökésének
története Blaine Harden tollá-
ból a Líránál  7-dik. Leiner La-
ura A Szent Johanna gimi 8.
része, illetve az újraindított
teljes sorozat  elfoglalja az
Alexandra gyerekkönyv-listá-
jának összes helyét, de a Lírá-
nál is 5. helyen áll.

Sz.Zs.

Hódít a magyar krimi
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A kevesebb nemcsak a fôzésben, hanem a
könyvszerkesztésben is több.  Ezt pontosan
tudja a mindig megbízható munkával meg-
jelenô szerzôpáros, Lajos Mari és Hemzô
Károly. A 99 Új nyalánkság nem vadonat-
új, hanem a több mint 10 évvel korábbinak
átszerkesztett, a mai trendeket tükrözô
változata. 

Jeges nyalánkság volt a fagylalt régi neve,
ebben az összeállításban mégis kevesebb he-
lyet kapott, mivel nem érdemes otthon készí-
teni. Helyette egy egész fejezetet szenteltek
az éttermi meleg tésztáknak, amelyeknek
nagy hagyománya van a magyar vendéglá-
tásban, legújabban pedig a virágkorukat élô
bisztrók étlapján lehet velük találkozni. Mi-
vel laktató édességekrôl van szó, egy húsos
leves mellé szokták adni. Ebbôl az ételkate-
góriából viszont 27 féle választékot kínál-
nak a szerzôk. Olyanokat, amelyeket az ol-
vasó is ismerhet nagyszülei konyhájáról
(tejberizs, túrógombóc, rizskoch), és ame-
lyeket a világjárók raktároztak el jó emlékeik között (gôzölt puding,
diós-pisztáciás ringló gratin, tiroli sült alma).

Közkívánatra megtalálható a könyvben a macaron, a créme bru-
lée és a sörbet receptje is, éppen annyi információval, amennyi el-
igazít a számtalan újdonság között. Aki ezeket a krémeket, habo-
kat, pohárdesszerteket megtanulja, az a legkorszerûbb tudást bír-
ja. Amelyben nemcsak az alapanyagok (gyümölcsök, alkoholok,
tészták) összhangja jellemzô, hanem a különbözô textúrák bátor
használata is. Az egyéni kísérletezés is meghozhatja gyümölcsét,
de praktikusabb követni Lajos Mari remek receptjeit.

Ha valakinek még nem elég az
édességbôl, annak jó szívvel
ajánlhatjuk a Mennyei süte-
mények, csodás desszer-
tek címû könyvet. Azt kapja
az olvasó, amit a cím ígér.
Éppen annyi magyarázattal,
amennyire szüksége van an-
nak, aki már sütött életében
egy almás pitét. De aki csak
most próbálkozik családja
és barátai elkápráztatásá-
val, azok a kevert tészták-
kal, vagy a morzsás torták-
kal kezdhetik, a még keve-
sebb önbizalommal ren-

delkezôk pedig forduljanak a készen
kapható alaptésztákhoz. 
Az édességek világából nagyot

merít a könyv, mert az alapoktól
vezet a divatos muffinokon át a pe-
tit fours-okig, a mini tortákig, és
azon is túl a koktélok világából is-
merôs desszertekig. Azt ígérve,
hogy a Caipirinha, vagy a Pina Cola-
da torta az absztinenseknek is ízleni
fog. Biztos kézzel válogattak a szer-
kesztôk a világ cukrászatának bevált
receptjei között, és azokat ismertetik,
amelyek egy átlagos konyhában is el-
készíthetôk: a dél-tiroli hajdinatorta
és a francia macaron mellett egy ame-
rikai sláger, a whoopie pies. Ez a kré-
mes tortácska a muffinokkal is rokon,
mert variációjuknak csak a képzelet
szab határt.
A kézmûves édességek reneszánsza

idején receptet ad a könyv a datolyás-
marcipános bonbonok, az ajándékozás-

ra alkalmas házi sütemények elkészítéséhez is. Ezek után már
nem lesz nehéz elkészíteni a fûszeres-paradicsomos focaccia-t,
vagy a zabpelyhes-fûszeres zsemléket – a sok édes mellé mindig
kell valami sós, például egy zöldséges-burgonyás rétes.

Minden recepthez van egy olyan tanács, vagy praktikus informá-
ció, ami az otthoni sütögetést gazdaságossá és élménnyé teszi.

A Déligyümölcsök a
konyhában is ezt a vo-
nalat képviseli, és jó
arányérzékkel adagolja
az ismert és a kevésbé
megszokott déligyümöl-
csökrôl szóló tudnivalót
a receptek mellé. Alcí-
mében leveseket, fôéte-
leket, desszerteket ígér,
de ennél többet nyújt,
datolyás vagy kókuszos
kenyeret is süthetünk
receptjei alapján. Emel-
lett a gyümölcsök ere-
detét, értékeit, fajtáit,
feldolgozásukat segítô
képeket és vásárlási
tanácsokat is kapunk.

gasztro

Kisebb szeletek a gasztronómiai tortából
Meglehetôsen kicsi a tavaszi felhozatal szakácskönyvekbôl, különösen primôrökbôl van hiány. Vagy
a sütni-fôzni szeretôk tudnak már mindent, vagy egyre szûkebbek azok a könyvpiaci rések, ahol még
találni kiaknázatlan témát. Valószínûleg nem a gasztronómiai érdeklôdés hagyott alább, hanem a fi-
zetôképes kereslet a fotókkal gazdagon illusztrált, meglehetôsen drága újdonságok iránt. Inkább
olyan friss árut találni az ételkönyv-piacon, amelyek szerzôi új megközelítésbôl indulnak a konyhába.
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A történelmi érdekességek is beleférnek: Granada a gránátalmá-
ról kapta nevét, és a maracuját a jezsuita misszionáriusok azért
nevezték passion fruit-nak, mert Jézus keresztre feszítésének
szimbólumát látták benne. A nálunk néhány éve kapható pome-
lot a karibi térségben Shaddoch néven ismerik – így hívták a ka-
pitányt, aki elôször Jamaicába vitte.

Meghökkentô ízkombinációk, helyenként bizarr párosítások
szerepelnek Kádas Lajos könyvében. Bagdi Ilona konyhafônök és
Rezneki Zoltán cukrászati vezetô olyan magas fokon mûveli az íz-
párosításokat, ami az újdonságra vágyók legmagasabb igényeit is
kielégíti: a sült krumplit citromosan készítik, a májas rizst dato-
lyás tejszínes szósszal kínálják, és a szalonnazsírral indított bab-
fôzeléket naranccsal készítik el. 

A könyv legtöbb déligyümölcse még nem közismert, ezért fal-
használásukban is nagy a bizonytalanság. Most egy kötetbôl
megtudható, hogy mi az a kiwano, a kaki – a gyümölcs fájából
bútorokat, golfütôt készítenek –, a karambola, a kumquat, a li-
csi és a pepino. Az ananász egy fehérjebontó enzimet tartalmaz,
ezért tejjel együtt – például turmixként – nem ajánlott fogyaszta-
ni. Az avokádó pedig fôzés hatására megkeseredik, mert magas
a csersavtartalma.

Érdekes, hogy a szá-
zadforduló polgársá-
ga még önfeledten
tobzódott a kulináris
örömökben. Aszta-
lán a mai választé-
kot is megszégyení-
tô gazdagságban
szerepeltek elôéte-
lek, mártások, ha-
lak, vadak, és azok
a meleg tészták,
amelyek most van-
nak újjászületô-
ben. És ez nem a
fôúri konyhák vi-
lága, hanem a városi polgároké, akik rend-
szeresen jártak vendéglôbe, de otthon sem nélkülözték a töltött
bárányt, a vadkacsát, a sörlevest.

Andalító olvasmány Az ínyenc polgár asztalánál címû
könyv, Csapó Katalin szerkesztésében. Aki a századforduló
közkeletû szakácskönyveibôl válogatott össze több különleges
– és ma is reprodukálható – menüre valót. Az is jellemzô a kor-
ra, hogy a nôk nemcsak fôztek, hanem szakácskönyvet is írtak:
a Szegedi Rézi néni, Zilahy Ágnes, Németh Zsuzsánna, Szekula
Teréz, Katóka, és Zemplényi Antónia szerkesztô asszony a ma-
ga korában bestsellernek számító szakácskönyveket adtak ki.
Emma néni a kakukktojás, mert a Hét szakácskönyvét valójában
Ignotus állította össze. A férfiakat szakemberek: Hegyesi Jó-
zsef, Kugler Géza és Dobos C. József képviselik. Az ô könyveik-
bôl született a 100 korabeli receptgyûjtemény, gyönyörû, és
szintén andalító illusztrációkkal.

Szikora Katalin
Chef&Pincér szerkesztô

Lajos Mari - Hemzô Károly: 99 új nyalánkság, Sanoma Budapest Kiadó,

72 oldal, 2900 Ft; Mennyei sütemények, csodás desszertek, Reader's Digest

Kiadó, 288 oldal, 7500 Ft; Kádas Lajos: Déligyümölcsök a konyhában,

Kossuth Kiadó, 128 oldal, 3990 Ft; Csapó Katalin: Az ínyenc polgár

asztalánál, 132 oldal, Libri Könyvkiadó, 4490 Ft 
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A kolumbiai regény legújabb hulláma
A spanyol nyelvû irodalmak közül a latin-amerikaiak kerültek a világ
élvonalába a 20. század második felében, s közöttük különös jelen-
tôséget nyert a kolumbiai irodalom. A kolumbiai próza történetébôl
kiemelhetô a 19. század második felében mûködött Jorge Isaacs ro-
mantikus írásmûvészete, valamint a helyi costumbrismo, a szokáso-
kat zsánerképekben bemutató irányzat képviselôi. Fájdalmasan há-
lás témává vált az irodalomban is Kolumbia Trianonja, Panama
1903-ban történt elszakítása az országtól. García Márquez áradó
prózájának 1967-tôl számítható világsikere azonban már nemcsak a
kolumbiai, hanem a teljes spanyol nyelvû olvasótábor igényességé-
nek volt köszönhetô. García Márquez elôszeretettel ábrázolja a ko-
lumbiai falut és a helyi múltat, írásait pedig a balladai csodákkal és
iróniával tûzdelt mágikus realizmus jellemzi.

Az 1973-ban, Bogotában született Juan Gabriel Vásquez több te-
kintetben is García Márquez követôje: az Európában szívesen idôzô,
s itt is sikeres latin-amerikai írók közé tartozik. Bölcsészdiplomát a
párizsi Sorbonne-on szerzett. Több nyelvbôl fordít spanyolra, esszé-
ket is ír, s a kolumbiai El Espectador címû újság munkatársa. 2004-
ben jelentette meg spanyolul Joseph Conrad életrajzát.

A Becsapódás Vásquez ötödik regénye, bár ô maga az elsô kettôt
legszívesebben elfelejtené. Újabb regényeit egyértelmûen a mági-
kus realizmus ellenében írta, szabadulást keresve Latin-Amerikának
mágikusan csodálatos földrészként való ábrázolásától. A García
Márqueznél megjelenített 19. századi idillt Vásqueznél a történelem
során idôrôl idôre elsöprô erôvel fellépô erôszak, így a banánmûve-
lôk legyilkolását, a polgárháborút sem elhallgató tényleges realiz-
mus váltja fel.

Legújabb regényében a szerzô a legendás drogbáró, Pablo Esco-
bar korát mutatja be. A mû legelején vadásszák le az egyik vízilovat,
amely Escobar sorsára hagyott fôhadiszállásának állatkertjébôl szö-
kött meg. Az Állam, a Kartell, a Hadsereg és a Front alkalmi szövet-
ségeinek és egymás közötti véres leszámolásainak kora volt ez,
amely Escobar bukásával végzôdött. A mû fôszereplô-narrátora, An-
tonio gyermekkorában, egy vakációja során, törvénytisztelô szülei
tudta nélkül még felkereshette a kultikus nimbusz övezte állatker-
tet. Antonio Bogotában összeismerkedik Ricardo Laverdével, az egy-
kori pilótával, aki másképp emlékezik sok mindenre, még az állat-
kertre is. Hamarosan azonban mindketten egy lövöldözés szenvedô
alanyai lesznek: Ricardo meghal, Antonio életben marad.
A trauma révén, a történtek magyarázatára, a gyógyulás folyamatá-
ban Antonióból sorra elôtörnek
az emlékek, amik szinte mind
hullással, becsapódással vég-
zôdnek: golyósorozatok, leve-
gôben felrobbant repülôk, le-
gyilkolt emberek, könnyek. A
fôhôs sorra mérlegeli a drogbá-
ró korában élvezett elônyöket
és a szörnyû bûnhôdéseket, vé-
gül pedig jogtudósként meg-
kapja egy egyetemi szakdolgo-
zat irányítását, mely a törvényes
bosszú ôstípusát elemzi az Ili-
ászban. A regényben itt is ön-
életrajzi elem jelenik meg: ma-
ga a szerzô volt joghallgató is
Bogotában.

K. S. A.

könyvrôl

Juan Gabriel Vásquez

BECSAPÓDÁS

Fordította Szônyi Ferenc

Ab Ovo Kiadó

237 oldal, 3250 Ft
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Az irodalmár professzornak megemlítem azt
az emlékkönyvet, amellyel pályatársai és bará-
tai lepték meg 2004-ben a születésnapjára. A
szerzôk közt posztumusz szerepel Weöres
Sándor is, Kenyeres Zolinak címû versével.
Igen ám, de ez a költemény a címzett ötéves
korában készült. A professzor megadja a ma-
gyarázatot:
– Három veréb volt a vers eredeti címe, ám
a sorok végi jókívánság már akkor is nekem
szólt. A címet Weöres Sándor az Egybegyûj-
tött költemények összeállítása
idején változatta meg. Óvódás
koromtól ismertem ôt, egyik
elsô emlékem, amikor apám
jött haza az Egyetemi Nyom-
dából, ahol a Diárium mûkö-
dött, melynek szerkesztôje
volt, és így szólt az anyukám-
hoz: vasárnap Weöres Sanyi
jön hozzánk ebédelni.
– Milyennek ismerte magánem-
berként a rajongott költôt?
– Tüneményes ember volt, a kö-
zönség szerintem egyáltalán nem
ilyen kedves, aranyos személyi-
ségnek képzelné a nagy mítosz-
versek alkotóját. Utolsó idejében leginkább jó-
ságos nagypapának hitték volna. Tévesen.
Nem csak unokája sem volt, de nem is tudott
bánni a gyerekekkel. Érdekes dolog ez, hiszen
száz meg ezer számra írta az óvódások és kis-
gyerekek kedvencévé vált ritmusgyakorlato-
kat, amelyek eközben komoly irodalmi kísérle-
tek voltak, zenei formák nyelvi megvalósításai.
Amikor vendégségbe jöttek hozzánk Károlyi
Amyval, és a kisfiam elébük szaladt, azonnal
megkérdezte a gyerektôl, hogy mit olvas.
Mondtam: „Sanyikám, hiszen még csak há-
roméves”. Erre ô: „Jó, jó, de mit olvas?” El
sem tudta képzelni, hogy egy pici gyerek nem
olvas. Ugyanakkor zseni volt. Neki az nyüzs-
gött az agya elôterében, ami nálunk a tudat-
alattiban lappang. Minden versét fejbôl tudta.
Ha tanulmányt készítettem valamelyik költe-
ményérôl, és fölolvastam neki, amennyiben
valamit elrontottam az idézetben, rögtön tud-
ta, hol a hiba. Arra is emlékezett, melyik stró-
fát mikor írta.

– Diákoknak is ajánlja a
könyvét, akik nyilván
örömmel veszik, hogy
Weöres Sándor gyerek-
koráról olyan informá-
ciókat kaphatnak, ame-
lyekrôl a tankönyvek
többnyire hallgatnak? 
– Igyekeztem úgy tá-
lalni a mondandómat,
hogy az irodalommal
foglalkozó kollégáim

számára szakkönyv legyen, de
ne tudományoskodjon, hanem mindenki,
akár egy középiskolás diák is haszonnal, kíván-
csian forgathassa. Mert a költô zsenialitásából
mit sem von le az, hogy megbukott Szombat-
helyen, megbukott Gyôrben, és végül Sopron-
ban érettségizett le, de ott is nagy nehezen,
mert egyszerûen nem járt be az órákra, és ko-
rához mérten masszív alkoholista volt. A szü-
lei komolyan aggódhattak, hogy mi lesz ebbôl
a gyerekbôl, kivált, hogy édesapja katonatiszt-
ként feltétlenül ragaszkodott a rendhez, a fe-
gyelemhez. Fia középiskolai viselkedése talán
éppen ez elleni lázadást jelentett.
– Vagy azt mutatta az iskolai tanulmányok
iránti érdektelensége, hogy a költészet jobban
érdekelte más tantárgyaknál? Elvégre elemis-
ta korától, amíg Szombathelyre nem ment,
több száz verset írt iskolás füzetekbe.
– Az bizonyos, hogy negyedikes gimnazista
volt, amikor fölfedezték. A nagy napilapok-
nak, így a Pesti Hírlapnak is voltak akkoriban
vidéki tudósítói. Az egyik héten, 1929 tava-

szán semmiféle érdekességet nem sikerült fel-
deríteni Szombathelyen az ottani tudósítónak.
Mit csináljon? Ha nem ad le hírt, felkopik az
álla. Bement az iskolába is, kérdezgette a gye-
rekeket, nincs-e ott valami botrány. Az egyik
tanárnak jutott eszébe, hogy elmondja, jár ide
egy furcsa gyerek, és máris szalasztotta egyik
kollégáját Sanyikáért, üzente, hogy a fiúcska
hozza magával a verseit is. Az újságíró majd'
elájult, amikor meglátta a gyerek költeménye-
it. Azonnal elküldte a diák által teleírt iskolai
füzeteket a Pesti Hírlap szerkesztôségébe, Bu-
dapestre. A százoldalas újság irodalmi rovatát
vezetô Bónyi Adorján a következô két szám-
ban megjelentette a fiú összes versét. Ezek kö-
zött volt az Öregek címû vers, amelyre Kodály
a legszebb kórusainak egyikét írta. Holmi di-
lettáns szöveggel ô biztosan nem járatta volna
le magát. Tehát mindenki egybôl látta, hogy a
tizenöt éves fiú zseni. A kamasz meg eltökélt
volt. Levelezni kezdett Kosztolányival, aki nagy
stilisztaként azonnal látta, rendkívüli tehetség-
gel van dolga. Vas István önéletrajzában írja,
hogy amikor egyszer Kosztolányinál járt, ven-
déglátója átszólt fiának, Ádámnak, hogy
hagyják félbe a villanyvonatozást Sanyikával,
akit be akar mutatni valakinek. Látogatójának
pedig ezt mondta a kis Weöresrôl: „Meglá-
tod, ebbôl a kisfiúból még nagy költô lesz.”
– Irodalomtörténészként Weöres melyik kor-
szakát becsüli legtöbbre?
– Rengeteg nagy filozófiai verset írt, noha a
nagyközönség inkább a rövid ritmusgyakor-
latokat ismeri tôle, amelyeket aztán nagyon
sokan utánoztak, meg még a Psyché áll az
általános érdeklôdés homlokterében. A Psy-
ché bravúrdarab, mert megteremti a magyar
költészetbôl hiányzó biedermeier korszakot,
és a legkukacoskodóbb nyelvész sem tudná
rajtakapni, hogy valamelyik szótag nem lé-
tezhetett abban a korban, amelybe az általa
kitalált költônôt, Lónyai Erzsébetet helyezte.
Magam azonban úgy gondolom, hogy esz-
tétikailag az 1964-es Tûzkút meg az 1968-
as Merülô Saturnus címû kötetei mutatják a
pályája csúcsát.

Mátraházi Zsuzsa
Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor

Kossuth Kiadó, 402 oldal, 3490 Ft

interjú

Weöres egybegyûjtött verstani
és magántitkai
Családi albumba is beillene a könyvborítóul szolgáló fotó: ellesett idilli pillanat: a kertben idôzô
költôrôl, aki most lenne százéves. Weöres Sándor neve fehérrel, a kötet szerzôje, Kenyeres Zoltán
pedig vörös betûkkel szerepel a fedélen. 
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