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KÖNYVHÉT, 2012. ÖTÖDIK SZÁM
Most a lapzártánk – amikor összegyûjtjük az anyagokat az
aktuális számhoz –, és a lap végsô formáját megadó befejezô tördelés idôpontja közé esett az október 23-ai nemzeti ünnepünk, amit a munkanap-átrendezés miatt „négynapos ünnep” megnevezéssel illet a köznyelv. Ez a munkanap-átrendezés kicsit megnehezítette a dolgunkat,
ugyanakkor megkönnyítette annak a könyvnek a kiválasztását, amelynek szerzôjérôl a címlapunkon közlünk portrét. Az 1956. október 23-ai forradalom ünnepéhez kapcsolódó kötetet választottunk, remélve, hogy a megjelenésünk idôpontja – október 31-e – nem lesz még annyira távol az ünnepi napoktól, hogy ellehetetlenítse az összefüggés felismerését. A kiválasztott könyv az Egy és más, szerzôje Méray Tibor, aki „az 1956-os forradalom emlékét évtizedeken át ébren tartotta”, és Nagy Imre élete és halála címû kötetének szamizdat kiadása a rendszerváltás elôtt az egyik legfontosabb mûnek számított a kiKönyvhét-törzsasztal
végzett miniszterelnökrôl. A vele készített interjúban beszél
a Hadik Kávéházban
Történetek, történelem, tört értelem alcímet viselô kötetérôl,
(Budapest XI.,Bartók Béla út 36.)
és arról: hogyan zajlott novellaírói pályafutása.
Nyílt szerkesztôségi fogadóóra
E számunkban is természetesen sok további könyvre kívánjuk
2012. november 8., 17 óra
felhívni olvasóink figyelmét, magunkat ajánlva soroljuk itt addig, ameddig van rá helyünk.
Dobai Péter – ahogyan a vele készített interjúban fogalmazott
–, nagyon régen írt prózát, az utóbbi években verseskötetekkel
jelentkezett. Új kötetében is verseit adta közre Emlék az ember
címmel. Kötetérôl szólva az emlékezéshez való viszonyáról, a
magas kultúráról mint motivációról, fájdalomról, búcsúról, érzésekrôl beszél lapunknak, és elmondta azt
is, hogy a verseskötet után most ismét prózával készül megjelenni: regényt és életrajzot ír.
Kántor Péter versekkel jelentkezett, az ünnepi könyvhétre megjelent kötet kritikai visszhangja nagyon
kedvezô. A versek a szerzôvel készített interjú tanúsága szerint filozofikus indíttatásúak, másik részük
személyes, bensôséges hangon szól, de túl azon, hogy a versekrôl is szó esik, megismerhetjük Kántor
Péter véleményét a költôi ihletrôl, és arról, hogy van-e értelme versenynek tekinteni az írást.
Fábián Janka regényekkel lett sikeres, az Emma-trilógia kötetei felkerültek a sikerlistákra. Lapunknak
arról beszélt, hogyan lett belôle a gazdasági válság hatására regényíró, hogyan jelentek meg a regényei, hogyan alakultak regényei a „történelmi romantikus” mûfajban.
Pataki Éva új könyvében egy jellegzetesen nôi élethelyzetet – a nagymamává válás folyamatát, élethelyzetét – dolgozta fel többoldalúan, a szálakat mégis egybesodorva: pszichológussal folytatott beszélgetések is megjelennek a regény szövedékében. (Gyakorló nagypapaként persze vallom, hogy a
macsó férfi-társadalomnak is jellegzetes élethelyzete a nagypapává válás, emiatt szívesen olvasnék például Macsó pasiból lesz a legjobb nagypapa, vagy ilyesmi címmel új magyar regényt.)
Gerlóczy Mártontól inkább unoka-regényt remélhetnénk, arra gondolva, hogy a vele készített interjúban felidézi anyai nagyapja emlékét is, de ezt a szálat most, itt nem folytatom, helyette mondom,
hogy Gerlóczy Márton is új regénnyel jelentkezett, a Check-in címmel megjelent mû útleírás, útinapló.
A kötetrôl is beszél természetesen lapunk munkatársának, de sok minden mást is érintenek a beszélgetésben: az olvasók által régen várt családregényt, a világjárás anyagi kondícióit, és a kölcsönkérni
szándékozott létrát.
Horváth Viktor legújabb kötete A Kis Reccs (elôzô számunkban ismertette Németh Attila Ez fantasztikus c. rovatában) utópikus, fantasztikus regény. Nem ez a mû az azonban, ami miatt interjúra kértük
a szerzôt, hanem a Török tükör címû regény, amellyel Horváth Viktor elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját. A díjról szóló ünnepélyes bejelentés a szerzô jelenlétében a Frankfurti Könyvvásáron tartott
ünnepségen történt meg. A szerzô a Török tükörrôl és A Kis Reccsrôl is beszél a Könyvhét olvasóinak.
A Frankfurti Könyvvásár a magyar könyvszakma számára is ismerôs és hagyományos megmutatkozási lehetôség, idén a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése mellett a Balassi Intézet Publishing Hungary programja közremûködésével valósult meg a magyar programsorozat. Errôl és persze
az új-zélandi díszvendégségrôl is tudósítjuk olvasóinkat.
(A Szerk.)
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Oknyomozó novellista
Budapesti találkozás Méray Tiborral
Történetek, történelem, tört értelem – ezt az alcímet viseli a Méray Tibor publicisztikai, tanulmányés szépírói munkásságából válogatott kötet, az Egy és más. Az 1956-os forradalom emlékét évtizedeken
át ébren tartó, a megtorlás elôl Párizsba menekült – és ott az Irodalmi Újság fôszerkesztôjévé lett – szerzôtôl természetesen Nagy Imre alakját felvillantó írás is szerepel az összeállításban, de közöl ismeretlen
Kossuth-leveleket, és Pálffy Károly gróf és II. József üzenetváltásának dokumentumait is elôtárja. Elmélkedik továbbá arról, hogy leginkább nem az idegen szavaktól, hanem az egyéb nyelvrontástól kell félteni
a magyar beszédet, és egy eddig itthon soha meg nem jelent, a hazai politikai viszonyokra is rámutató,
bár koreai tapasztalatokból kiinduló értekezése zárja a most nyolcvannyolc éves alkotó kötetét.

Az elsô fejezetben a múlt század negyvenes-ötvenes éveiben született novellákkal lepi meg olvasóit. Hogyhogy késôbb felhagyott ezzel a mûfajjal,
noha a közölt korai darabok az elbeszélés mesterének mutatják?
– Az élet eltérített. Még a háború elôtt, mint minden ifjú, versekkel
kezdtem. A novellaírás akkor jutott eszembe, amikor a régi Új Idôk,
amelynek Herczeg Ferenc volt a fôszerkesztôje, kisprózapályázatot hirdetett. Arra beadtam egy elbeszélést, de választ sem kaptam. Aztán
1945 után Kassák lett az Új Idôk fôszerkesztôje, aki látszatra mogorva
ember volt. Remegô lábakkal mentem be hozzá öt-hat verssel és a régebbi novellámmal. Egy hét múlva ezzel fogadott: „A versei nem
rosszak, de ilyeneket nagyon sokan írnak. A novellája viszont Thomas
Mann-i színvonalú.” Huszonegy évesen majdnem összeestem a gyönyörûségtôl. Az elsô után még legalább három novellámat közölte. De
rövidesen megváltozott az életem. Losonczy Géza bevitt a Szabad Néphez, ahol nagyon hamar, huszonhárom éves koromra megtettek a kul-

254

turális rovat vezetôjének. Ugyanabban az évben kineveztek az akkor induló és 1956-ig létezett Csillag címû irodalmi folyóirat felelôs szerkesztôjének is. Pici szobámba jött a két újságba szánt kézirataival például
Déry Tibor, Illyés Gyula, Nagy Lajos, Tersánszky Józsi Jenô. A magyar irodalom színe-java üldögélt ott annál a taknyosnál, aki akkor voltam. Ezzel ért véget a novellakorszakom.
– A politika ugyanis 1951-ben Koreába vezényelte, hogy az ott megkezdôdött fegyverszüneti tárgyalásokról tudósítson – ezzel a kötet végére, a
Baktériumháború címû fejezethez ugrunk. Mivel kellett szembesülnie
Ázsiában?
– Röplátogatásnak indult utam végül tizennégy hónapig tartott, mert a
tárgyalások megszakadtak. Mindkét oldal taktikázott, egyik sem akarta
a megállapodást. Néhány hónappal a kiutazásom után a keleti hadviselôk azzal vádolták az amerikaiakat, hogy baktériumháborút folytatnak a
védtelen koreai nép ellen. Utasítást kaptam, hogy noha nem vagyok bi-
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ológus, járjak utána a hírnek. Az akkori koreai vezetés elvitt falusi, vízparti helyekre, ahol szerintük biológiai támadás történt. És tényleg a saját szememmel láttam, hogy a befagyott folyó jegén nyüzsögnek az –
állításaik alapján kolerával fertôzött – legyek. Hívô emberként felháborodottan számoltam be errôl a lapomnak. De hittek a vádaknak a nemzetközi tudományos és jogászbizottság tagjai is, akiket az ügy kivizsgálására Koreába delegáltak.
– Mennyiben járult hozzá ez az ügy ahhoz, hogy – amint elemzése címe is
mutatja – Számvetést készítsen, és, noha korábban valameddig párttitkár
is volt az Írószövetségben, 1954-ben Nagy Imre politikája mellé álljon?
– Egymás után tûntek fel a figyelmeztetô jelek. Megrázott a hír, hogy a
koreaiak mint amerikai kémet letartóztatták és halálra ítélték azt a költôt, akit közelrôl ismertem, mert tolmácsként dolgozott nekünk, s aki
annyira hitt a változásokban, hogy önként szökött át délrôl északra.
(Egyébként Benjámin László fordításában olvasható ódát írt az ôt meggyógyító magyar orvosokról.) Aztán egy napon Illés Béla tért be hozzám, halálsápadtan. Azt mondta, Kádár Jánost látta az utcán, aki tudomásunk szerint a régi rendszer ügynökeként elítélt rab volt. De nemsokára Faludy Györggyel, Szász Bélával és másokkal is lehetett találkozni,
akiket szintén lecsuktak. Kiderült, hogy az összes vád hamis volt, hogy
velejéig hazug a rendszer. Ekkor már egyszerû volt eldönteni, hogy a
Nagy Imre-féle reformpolitikát kell támogatni.
– Akkori tapasztalataival írásaiban nem egyszer a mának is üzen; többször utal rá, hogy nem egészen így képzelte el a rendszerváltást.
– Semmit sem képzeltem. A történet azzal kezdôdik, hogy még a forradalom leverése után sem akaródzott elmennem ebbôl az országból. Két szó döntötte el a sorsomat. Amikor Nagy Imrét és a többieket elhurcolták, azt mondták a hírekben, hogy saját kérésükre Romániába távoztak. Ismertem ôket, tudtam, hogy nem akarnak elmenni,
de ha mégis, akkor biztosan nem egy diktatúrával sújtott országba.
A „saját kérésükre” szófordulat tette számomra nyilvánvalóvá, hogy
megint kezdôdik a legsötétebb hazudozás, amelynek nem akarok a
részese lenni. Köztudott, hogy akik elhagyják az országot, mindig
úgy képzelik, hogy egy-két év múlva hazatérnek, mert az otthoni rezsim úgyis megbukik. Aztán mindig távolabbra tolódik a határidô,
míg el nem éri a „soha” kategóriát. Az 56-os emigránsok közül sokan nem élték meg a rendszerváltást. Akik pedig láthattuk ezt a folyamatot, csak arról álmodtunk, hogy Magyarországon is olyan demokrácia lesz, mint a nyugati államokban. Nem foglalkoztunk vele,
hogy a bal- vagy a jobboldal gyôz, mert az általunk ismert szabad országokban bizonyos társadalmi kötöttségeken, elvárásokon egyik oldal sem tud változtatni, elvégre
a demokrácia az demokrácia.
De Magyarországon a demokrácián az utóbbi években olyan repedések történnek, amelyek
Nyugaton elképzelhetetlenek.
– Nehéz volt eddigi életmûvébôl
kiszemelgetni azokat a gyöngyszemeket, amelyeket a kötetbe illesztett?
– Az érdem Murányi Gábor barátomé, aki nagyon sokat segített az összeállításban, még a
nálam elkallódott írások elôkerítésében is. Valójában ô beszélt
rá, hogy igyekezzem egy ilyen
kötetet összeállítani. Búcsúzóul.
Méray Tibor
De ezt a végszót már csak én teEGY ÉS MÁS
szem hozzá.
Jószöveg Mûhely
272 oldal, 2990 Ft
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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Akibôl a válság csinált írót
Fábián Janka neve nem ismeretlen a romantikus történelmi regények kedvelôi körében.
Meglehetôsen rövid idô alatt vált ismertté, bár ahogy az alábbi interjúból kiderül, az ide vezetô
út nem nélkülözte a kacskaringókat.
– Nem olyan régen lett „hivatásos” író.
Hogyan történt?
– Régóta terveztem, hogy írni fogok,
azonban ez csak afféle gyerekkori álom
volt. Írogattam is, de inkább csak magamnak, naplót meg mást is, de csak az
íróasztalnak. Viszont voltak történetek,
melyek állandóan a fejemben forogtak.
Teltek-múltak az évek, egyetemre jártam,
elkezdtem nyelvet tanítani, pörgôs életet
éltem. A pénzügyi válság beköszöntével
elvesztettem a korábbi munkáim, hirtelen
sok idôm lett. Az így felszabaduló idôben
elkezdtem dolgozni az elsô regényen.
Tudtam magamról, hogy ha elkezdem,
akkor tényleg végigcsinálom, mert kitartó
típus vagyok. Késôbb azért szerencsére
megint lett munkám.
– Tehát a megélhetése biztosítva volt.
– Igen, de közben azért már írtam. Az elsô
kötetet, illetve köteteket, az Emma-trilógiát
viszonylag gyorsan meg is írtam, mert féligmeddig már készen volt bennem a történet.
– Eredetileg is ez volt az elképzelése, hogy
romantikus regényt ír majd, történelmi kulisszák elôtt?
– Igen. Történelem szakot is végeztem, a
történelem mindig közel állt hozzám. Persze amikor elkezdtem rajta dolgozni, kiderült, hogy a hitelességhez elengedhetetlen
a háttérkutatás. Ez komoly munka, sok utánajárást igényel, ám én nagyon élvezem.
Közben kiadót kerestem, csak éppen nem
találtam, mert egy kívülrôl jövô embernek,
aki mögött nincs sem újságírói, sem ismert
közszereplôi múlt, elég nehéz érvényesülnie
a könyvpiacon.
– Jól tudom, hogy elôször magánkiadásban
adta ki a könyveit?
– Így van, bár egy kiadó neve alatt jelentek
meg a könyveim, de az anyagi részt teljes
mértékben a családom állta. Egy idô után
elfogyott a pénz, nem volt más választásom, keresnem kellett egy nagy és profi
könyvkiadót. Nem volt könnyû, hiszen a kiadóknak nincs igazán apparátusuk, hogy
ismeretlen szerzôk kéziratait olvassák, miközben kellene, hogy legyen, mert
egyébként nagyon sok érték elvész. Manapság már talán jó irányba változik ez a
helyzet – remélem, ebben nekem is van
némi részem.
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– Így a második körben már könnyebb lehetett,
hogy kiadott mûveket is el tudott küldeni.
– Igen, elküldtem az Ulpius-ház szerkesztôjének, aki elolvasta. Már ez is hatalmas öröm
volt nekem. És azóta ôk adják ki a könyveimet. És az írás mellett tanítok továbbra is.
– Rögtön ez volt a terv, hogy könyvsorozatot
indítanak önnek?
– Az Emma-trilógia már készen volt. A többiek még önmagukban állnak, de ki tudja,
lesz-e folytatásuk.
– Jól látom, évi két regény, ez a penzum?
– Egy vagy kettô. Például a Lotti örökségét
kerek egy évig írtam, mert egy olyan történelmi korba kalandoztam, amelyet kevéssé
ismerek. A fô korszakom a 19–20. század
fordulója, nagyrészt ebben az idôszakban
játszódnak a történeteim.
– Abból a szempontból is eltér a többitôl,
hogy azt a történelmi regénytípust képviseli,
amelyben egy híres ember mellett tûnik fel a
kisember.
– Elôfordul ez más könyvben is. Minden
könyvem belefér a történelmi romantikus
keretbe, de van, amiben egy picit a történelem, van, amiben picit a romantika hangsúlyosabb. A Lotti öröksége azért lett kicsit történelmibb, mert azzal a problémával kerültem szembe, hogy ezt az idôszakot már nem

ismerjük. Korábbi regényeimben, amelyek
20. század fordulóján, vagy késôbb játszódnak, nem kell magyarázkodni, ez a kor része
a kollektív tudásunknak. Ha valaki nem is
foglalkozik a történelemmel, már hallott róla a családi összejöveteleken, vagy valaki a
családjából átélte az adott idôszakot. Ha leírom, hogy Horthy vagy Kádár, biztos nem
ugyanazt gondoljuk róluk, de mindenki tudja hova tenni ôket. Viszont a 18–19. század
fordulóján még nagyon sok a fehér folt. Ez
az oka, hogy ha leírom, hogy Sándor Lipót
nádor, meg kell magyarázni, kirôl is van szó.
– Biztosan el kell külön magyarázni? Feladata ez egy romantikus regénynek?
– Igen, szerintem igen. Segíteni kell az olvasóknak, hogy el tudják helyezni az embereket, az eseményeket.
– Nem fél, hogy a didaktikusság vádjával illetik?
– Nem. Mert ha valami történelmi romantikus, abban a történelem is fontos, és a
romantika is fontos. Próbálom megtalálni
az egyensúlyt a kettô között. Hozzáteszem,
hogy tanár vagyok, és ebbôl a szerepbôl
nem tudok kilépni.
– Angol mintái is voltak?
– Philippa Gregory, Victoria Holt nevét említeném. Úgy éreztem, ez a mûfaj hiányzik a magyar piacról. Szerettem ezeket a könyveket olvasni, és szerettem volna magyarul is olvasni
hasonlót, de szembesültem vele, hogy nem
tudok, mert történelmi regények léteznek, de
azok nem romantikusak, hanem „nôiesek”.
– Ezeknél a szerzôknél is jelen van ez a „tanító szándék”?
– Nagyon is. Sok ismeretet én is felelevenítettem, de Philippa Gregorytól azt is megtanultam, hogy az ember nyugodtan használja a
fantáziáját a történelemi eseményekkel, személyekkel kapcsolatban is, mivel ezek nem
életrajzi könyvek, nem történelemkönyvek.
Jolsvai Júlia
Fotó: Szabó J. Judit
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Emlék az ember
Dobai Péter új verseskötete nagy kérdéseket feszeget. Mi értelme van az életnek, a sok erôfeszítésnek,
szépségnek, ha minden elmúlik? Hogyan függ össze a jelen pillanat és az örökkévalóság?
– Egyszer azt nyilatkozta, hogy a verseket
ajándékba kapja, a próza inkább munka.
– A vers esetleg egy szép álomban, esetleg
nappal egy gyönyörû vidéken vagy egy
nagyszerû festmény elôtt megszületik,
szinte nélkülem. Ebben kétségtelenül benne van az én szókincsem , grammatikai és
stiláris világom, de az epikai mûformákhoz
viszonyítva a vers valóban ajándék. Mindig
igyekeztem megteremteni az egyébként
más-más térben, más-más országban és
más-más idôben született versek szerves
egységét, de olyan is van, amikor ôk maguk teremtenek meg egy szekvenciát.
Nem feltétlenül tematikus kapcsolat ez,
mint például a Vitorlák emléke címû kötetemben, amelyben tengerész ifjúságomat
írtam le, de valamilyen lelki, vagy emléknyom összeköti ôket. Szeretem, ha egyik
vers visszhangozza a másikat, és megmutatják, hogyan mentem tovább, elôre vagy
hátrafele az emlékezetemben, idôben-térben a korábbi kötetekben megjelenített
emlékektôl, idôségektôl és terektôl, amiket szerettem. Amikor egy verseskötetet
már lapokban megjelent versekbôl elkezdek szerkeszteni, akkor kezdôdik a munka.
De látom, hogy a vállamról a versek úgy
veszik le a terhet – és ilyen egy epikai mûfajban sincs – hogy nem tudnak, nem helyezkednek el teljesen egy síkba, hanem
nyelvileg és stilárisan – sokszor tematikailag is – felvesznek egy spirálformát, így adnak dinamikát a kötetnek. Örömmel tölt
el, hogy a különbözô lapokban publikált
versek a kötetben együtt még több kifejezést, még több fájdalmat, érzést, búcsút,
emléket hordoznak. Már-már eufórikus
örömszint, amikor látom, hogy a szerteszét publikált verseknek – részben az én
révemen természetesen – nagy közük van
egymáshoz, és megôrizve konkrét jelentés-
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tartalmukat, elvont, metaforikus jelentés
erôterébe lépnek a kötetben. Mint a kardiogramnál a kiugró jelek, nem egyforma
erejû lökést, dobbanást adnak, és együttes
könyvbe vettségükben így építkeznek,
szervesen egyesülnek. Különbözô üzenetek vagy különbözô emlékek és fájdalmak,
amik más-más térben és idôben értek engem – együtt szólalnak meg. Bármilyen
szép egy szólóban megjelent vers, szárnyakat kap a többivel egyesülve.
– Nagy témája a kötetnek az emlék, emlékezés. „Hová 'lett' a múlt? – teszi fel a kérdést
a címadó versében.
– Az emlék igazán a búcsúval kezdôdik el,
és az emlékek révén lesz újra valóság. „Létezésünk legtisztább állapota a búcsú.” –
hogy csak egy mondatot idézzek az Önmúltszázad címû kötetembôl. Búcsúzunk,
amikor integetünk egy hajó után, vonat
után, valaki után, akit igen szeretünk, és lehet, hogy nem látjuk soha többé. De a búcsúnak nem pusztán érzelmi tartalma van, a
búcsú egy magatartás és a méltóság jele,
hogy végleg el tudjunk búcsúzni mindattól,
amitôl búcsút venni: lélekcsapás. Nagyon
szeretem a könyv borítóját, a feleségem,
Máté Mária fotójának felhasználásával készült. A cím – Emlék az ember – arra a nôre
is vonatkozik, aki a könyvborítón a semmibe néz, és nem láthatja a megtett utat, még
kevésbé a még reá váró utakat. A lélek keresztútján áll: egy pillanatra? Örökre?

– Nagyon tetszik témáiban és a kifejezésmódjában is a magas kultúra. Mûtárgyakról
ír, emberekrôl, alkotókról, reflektál valamire.
– Nagyon sokat kaptam bizonyos emberektôl,
városoktól. Az elôzô kötetben, a Latin lélegzetben rengeteg vers van, Mária színes fotóival: Róma, Velence és más itáliai városok, ahol
az embert megállítja a messzemúlt századok
világló fénysugara és mély árnyéka. Minderrôl
gyönyörûen ír Falk Miksa, vagy Elek Artúr; ô
például azt, hogy Rómában minden él, ma
történik több ezer év. Kortárs képzômûvészek, festô barátaim sokszor megtisztelnek azzal, hogy én nyissam meg a tárlatukat. Két-három hét elteltével az élmények megélednek,
és az az erô, amit ôk sugároznak: verssé válik.
De nemcsak szobor vagy festmény ragad
meg, hanem építészeti élmények, városok,
természeti szépségek, tengerek is verseket
szülô hatóerôként mûködnek. Nem varázslat,
hanem szerencse, hogy verssé tudnak válni
mindezek az inspirációs erôterek.
– Leadta a kéziratot, kész a kötet, megvolt a
könyvbemutató, ezek után is születtek versek?
– Most prózát írok. Regényt és életrajzot.
Nagy merészség, mert nagyon régen írtam
prózát. Sokáig szinte csak forgatókönyveket
írtam, amikbôl világsikerû film lett. Életem
néhány évében, de nem folyamatosan, naplót is vezettem, de ezeket olykor idegenül fogadja az ember, egy az egyben nem lehet
ôket beépíteni egy életrajzi prózába; az emlékezetet úgyszólván jelen idôben kell aktivizálni. Újra meg újra olvasom például Thomas
Bernhard, Per Olov Enquist és más írók életrajzi prózáit, például a Hagymahántást Günter Grasstól. Régesrégi szerzôk életrajzait is
olvasom, hogy visszanyerjem egykori készségemet a prózaíráshoz. Cs. Szabó László,
amikor elkezdte írni a Római muzsikát és más
életrajzi írásait, szellemesen jegyezte meg:
addig, amíg életrajzot ír az ember, biztos,
hogy nem hal meg. De én nem ezért csinálom. Úgy látszik, újra érdekes, izgalmas téma
lettem a magam számára.
Szepesi Dóra

Több mint 20 éve könyvkiadóban dolgozó
nô ÁLLÁST KERES. (szerkesztôségi titkár,
kereskedelmi ügyintézô, stb. munkakörben)
Elérhetôségem: 06-30-432-3037
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Látogatás Iróniában
Adogatás Gerlóczy Mártonnal
Azt hittem, dôlni fog belôle a szó. Hogy – akár a mindennapi szlengbôl is merítve – derekasan kifejti
véleményét, mintha regényt írna. Bár, ha jól meggondolom, a párbeszédek a könyveiben is pattogósak, gyors adok-kapokon alapulnak. Beszélgetésünkkor is sebesen pattogott egyik térfélrôl a másikra a labda, hol magasra dobta, hol leütötte valamelyikünk.

De nem is történhetne másként
ez a magyar irodalomba az Igazolt hiányzással 2003-ban rendhagyó pályán érkezett, friss
hangú Gerlóczy Mártonnal, akirôl egyik elsô neves méltatója írta: „1981 augusztusában született Budapesten, ám a hagyományos értelemben vett életrajz
megírásának szándéka ezzel
akadályba is ütközik, hiszen
nagyjából az anyakönyvi kivonata volt az utolsó megszerzett
papír, amellyel büszkélkedhet.”
A szerzônek azóta is gyakran sikerült polgárt pukkasztania. Elszegôdött a nagycsarnokba,
hogy élményt gyûjtsön A csemegepultos naplója címû kötetéhez, most tavasszal pedig kiadta az elsô bolgár–magyar plágiumregényt, és – nehogy vizs-
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gálóbizottság felállításával kelljen veszôdni – eleve bevallotta a
szellemi termék eltulajdonításának tényét. Majd sietve megjelentette a Check-in címû kötetet, beszélgetésünk fô tárgyát.
– Ez afféle 21. századi útinapló?
– Lehet különálló írásoknak is tekinteni ôket, hiszen eleve úgy jelentek meg a Mozgó Világban,
de az biztos, hogy útleírások.
– Méghozzá tipikus magyar látásmód szerintiek: Los Angelestôl Kingstonon, Norvégián, Prágán és Békéscsabán át Tokióig
mind a tíz helyszínen megtalálta
a kritizálnivalót.
– Annyi olyan könyvet írnak,
ahol elolvashatja bárki, milyen
csodálatos ország ez meg az,
mikor és hogyan települtek le a
lakosai. Ezt a munkát elvégzik

helyettem mások, én megírtam,
amit megéltem. Persze a kritika
mellett beszámoltam arról is,
ami tetszett.
– Élménybeszámolóval van dolgunk, vagy irodalmi alkotással?
– Remélem, hogy irodalmi élménnyel.
– Pontosítok: milyen a tényszerû
és a fikciós részek aránya?
– Csak azt tartom érvényesnek,
ha az ember a vele történt dolgokat írja meg. Ha nem történik
semmi, akkor megtalálja a módját, hogy élményeket szerezzen,
mint a csemegepultosról szóló
könyv esetében tettem. Abban
azért volt bôven fikció, a mostaniban kevesebb akad. Néhol
azért elkalandozott a fantáziám,
de csak annyira, amennyire ott,
a helyszínen elkalandozott.

– Amikor például Harrison Ford
pénzt akar adni a csóró magyar
írónak Bora-Borában?
– Igen, és ebbôl is látható: amikor elrugaszkodom a valóságtól, teljesen egyértelmûvé teszem az olvasó számára, hogy a
képzelet világában járunk.
– Miért nem eleve Gerlóczy
Márton utazik a könyvbeli Lajos
helyett a testvérével, Jenôvel,
ha konkrét tények köszönnek
vissza a lapokról?
– Azon a bizonyos születési
anyakönyvi kivonaton hivatalosan Márton Lajos vagyok.
De mivel az egyik utazás
nyolc évvel ezelôtt volt, a másik meg tavaly, nem mindig
ugyanazzal a Lajossal találkozunk. Ráadásul utazáskor egy
kicsit mindig elszabadul a po-
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kol, de ezt az énemet is vállalom. Itthon egészen másként
viselkedem.
– Ott iszik, dohányzik, és abban
sem biztos, hogy a repülôtéri
vizsgálaton negatív lesz a drogtesztje, itthon pedig sportos életmódot folytat, biciklivel jár…
– Nem izmosodás céljából biciklizem, hanem mert drága a villamos. Utoljára ötödikes koromban
volt bérletem. Ami az élvezeteket
illeti, persze, itthon sem élek
szent életet, de nem is olyan ôrült
tobzódásban telnek a napjaim,
mint amikor külföldön vagyok.
– A villamosjegy drága, a repülôjegy meg nem az? Végül még úgy
gondolja a közönség, hogy írásból
akár meg is lehet gazdagodni.
– Katasztrofálisan alacsony a
kereset, még úgy is, hogy nem
alapítottam családot. Ha gyerekeim lennének, állásba kellene
mennem, akkor viszont nem
tudnék írni. Az elsô háromnégy utazást a könyveim jogdíjából fedeztem, meg egy negyedgarzonnyi örökségbôl. Ha
szokványosan döntök, most
volna egy kis garzonom, a fele
egekig szökött kamatú hitelbôl.
Lehet, hogy így jobban jártam.
A lakáskérdést meg majd csak
megoldom valahogy.
– Tényleg magasak a világjárás
költségei. Pedig nemegyszer rokonlátogatóba ment.
– Akkor lehet a legtöbbet költeni.
Meg kell hívni ôket ide-oda, ki
kell fizetni az általuk talált „olcsó” hostelszobát, mert a laká-
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sukba nem teheti be az ember a
lábát. Igaz, elôtte éveken át nála
aludtak nyaranta, ették a pörköltjét, itták a sörét, darabokra törték
részegen a biciklijét… Ilyen a dolgok rendje. Igaz, azóta ez a kuzin
már nem áll velem szóba: egy németországi nagybácsikám volt
olyan kedves, lefordította neki a
trondheimi beszámolómat. De
sebaj, olyan nagy a család, hogy
fel sem tûnik, ha valakik nem beszélnek egymással.
– Ironizáló hajlama már gyerekkorában is kitûnt?
– Igen, de nem díjazták. Nyolc
iskolába jártam, vagy én álltam
tovább, vagy kirúgtak. Nem is
érettségiztem le. Szerintem az
is az írói pálya felé terelt, hogy
így egyedül lehet dolgozni.
– A szarkazmus is családi örökség?
– Anyai nagyapámtól, a szobrász
Mészáros Dezsôtôl tanultam el.
Rettentô jó humora volt. A
szomszédbosszantásra is külön
módszert eszelt ki: akkor faragott flexszel, amikor a szél arra
fújta a kôport, ahol odaát a vele
rossz viszonyban lévô lakók kiteregették a frissen mosott ruhát.
– Hogy áll a rég beharangozott
családregénnyel?
– Folyamatosan kutatom a hozzám kerülô anyagokat, jegyzetelem a leveleket, a megfelelô
pontokon helyezem el a naplórészleteket. Még legalább ötévnyi munka kell hozzá. De nem
sietem el, mert ha megjelenne,
már nem tudnám hozzáilleszteni az esetleg késôbb elôkerülô
fontos láncszemet. Meg különben is: mit írnék késôbb, ha
harmincegy évesen megvolna a
családregényem?
– De ugye nem kell öt évet várnunk a legközelebbi könyvéig?
– Következônek A létra címû
kisregényt szánom. A mostanihoz képest filozofikus munka.
Egy házról szól, amelyben egy
létrát akarok kölcsönkérni május elsején. Egyébként a valóságban is ebben a rémes siralomházban lakom, ahol az emberek nem szoktak beszélni
egymással. Valószínûleg el kell
hagynom az épületet, ha a
könyv megjelenik.
Mátraházi Zsuzsa
Fotó: Szabó J. Judit
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148x118 mm, 250 oldal, 3490 Ft
Adam Palmer
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interjú

Az elsô magyar
„nagymamaregény”
Pataki Éva nevét korábban filmes munkái révén
ismerhettük, Mészáros Márta állandó forgatókönyvírójaként, illetve dokumentumfilm-rendezôként dolgozott. Tíz éve jelent meg az elsô regénye, amellyel, és a következôvel, az Ami elveszett-tel bizonyította, hogy fontos helye van a magyar irodalomban. A napokban jelent meg harmadik regénye, a Nôbôl is megárt a nagymama.
– Jól értem, hogy társzerzôje is volt ennél a könyvnél?
– Nem, nincs társzerzôm, Szabó Zsuzsa pszichológus, nem író, és
nem írt le egyetlen mondatot sem, a gondolatai mégis benne vannak a regényben; ezt szerettem volna jelezni a copyrightban. Eredetileg nem regénynek szántam ezt a könyvet, hanem naplószerûségnek. De a szöveg írás közben elkezdett regényként mûködni, elkezdtek a szereplôk létezni, elkezdett a történet kibomlani – és elkezdett rengeteg minden érdekelni a szûken vett nagymamatémán
kívül a korosztályommal kapcsolatban. Felszínre került az elmúlt
években átélt összes élményem, kezdve a fiatalkori szerelem felbukkanásával, a válással, a gyerekeink kirepülésén át egészen az osztálytalálkozókig, ami mindig szembesülés kik voltunk egykor, és kik
vagyunk most. Elkezdett a barátnôim sorsa összegzôdni bizonyos
történetekben, így aztán elég hamar rájöttem, hogy ez a mû egy regényre hasonlít.
– Vannak a könyvben a fôszövegtôl némileg elkülönülô részek, melyek
a fôhôsnek pszichológusával való beszélgetéseit rögzítik.
– Igen, mert nem adtam fel azt az eredeti ötletemet, hogy ez az
élmény – melyet röviden hívjunk nagymamává válásnak -, ez az
életszakasz valamilyen módon pszichológiailag is legyen végiggondolva, hogy az olvasó az élmény mellett kapjon valamiféle támaszt is. A legfontosabb „üzenet” az, hogy tudatosan gondoljuk végig, reflektáljunk erre a szituációra, melyet az életkor, a
családi státus megváltozása hoz. Innen származik az ötlet, hogy
egy pszichológus is legyen a történetben. Szabó Zsuzsa barátnôm komoly szakmai tapasztalattal bír, nagyon jó szakember,
nekem nagyon régi barátom. Hosszú idôbe telt, míg rátaláltunk
arra a módszerre, melynek segítségével sikerült kiiktatni a köztünk lévô barátságot: felmentem hozzá, beültem abba a szobába, abba a székbe, ahol ô a pacienseit fogadja, és végigbeszéltük az egészet nagyon komolyan – végig magázódva, tartva a
szerepünk adta távolságot.
– Ezeknek a beszélgetéseknek az írott változata került a regénybe?
– Igen. Elkészültek az adott fejezetek, majd megküzdöttem vele, hogy
ne szervetlenül, toldalékként kerüljenek a beszélgetések a szövegbe,
ne zökkenjen ki az olvasó a regénybôl. Azt hiszem, ez sikerült, majdnem minden beszélgetés értelmezi vagy elôremozdítja a cselekményt.
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– Hogy kezdôdött? Unokája született… Van unokája, ugye?
– Van, három! Azóta már három van. Amikor az elsô megszületett,
elkezdtem irdogálni a dolgokat, ez nálam szakmai ártalom.
– Naplóformában?
– Nem naplónak mondanám, mert van benne minden, munka, ötletek, témák, utazások, szóval vegyes mûfajú. Senki nem tudná rajtam kívül kisilabizálni ezeket a füzeteket.
– Kézzel írja?
– Persze. Kéziratot is kézzel írok. Késôbb gépelem be, ez már egyfajta javítás.
– Elôzô könyve, az Ami elveszett a felmenôivel foglalkozik, de egészen
más közelítésmódot használ, egészen más szûrôn keresztül láttatja a
történéseket.
– Az Ami elveszett teljesen másfajta könyv. Az elsô könyvem, a Még
egy nô tartozik inkább abba a kategóriába, mint amelybe a Nôbôl is
megárt a nagymama, bár nyilván vannak azért rokon vonások mindhárom regényemben. Az Ami elveszett inkább egy vállalás volt, egy
feladat, amit, úgy éreztem, véghez kell vinnem. Nagyon megszenvedtem azt a regényt. De azt letettem, és azóta felszabadultan
visszatértem az engem nagyon érdeklô nôi, családi témákhoz; házasságokhoz, gyerekekhez.
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– Miként történt, hogy több mint tíz évvel ezelôtt elkezdett szépíróként
alkotni? Korábban is írt már, de az a fajta munka inkább alkalmazott
mûvészetnek tekinthetô.
– Furcsa módon nekem a filmírás és a színpadi adaptáció a kitérô bizonyos értelemben. Az egyetem után rövid ideig voltam újságíró egy üzemi lapnál, és mindig az volt bennem, hogy valahogyan majd írni szeretnék, és akkoriban írtam is rengeteg novellát. A filmforgatókönyv-írás elvitt másik irányba, hiszen az egy abszolút alkalmazott mûfaj. Pláne a nyolcvanas években. Akkoriban rendezôközpontú volt a magyar
filmgyártás, a szerzôi filmes vonal uralta, ami m ég a hatvanas években
indult. A szerzôi film fontos és jó, és aranykort hozott a magyar filmgyártásba, de hogy teljesen kiszorította a professzionális, önálló forgatókönyvírói szakmát, annak megvolt a hátránya: a jó forgatókönyv
egyszer csak kikopott. Bár nekem evvel kapcsolatban semmiféle frusztrációm nem volt, egyre jobban vágytam a saját dolgaimra. És nemcsak
attól akartam szabadulni, hogy egy rendezô keze alá dolgozzam, hanem a forgatókönyv mûfaji kötöttségeitôl is. Számomra is meglepetés
volt – mert én korábban csak novellákat írtam -, hogy egy regény kezdett formálódni bennem. Mert tudtam, hogy a Még egy nôbôl csak regény lehet. Nem úgy volt, hogy hú, most írni akarok egy regényt, de
mirôl is írjak. Épp fordítva: volt egy történetem, ami nagyon izgatott.
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Pataki Éva
NÔBÔL IS MEGÁRT
A NAGYMAMA
Athenaeum Kiadó
320 oldal, 3470 Ft

– A Nôbôl is megárt a nagymama világa olyan, hogy ha tíz év
múlva elolvassuk, tudni fogjuk,
milyen volt ez a kor, milyen témák foglalkoztattak minket, milyen divatok határozták meg az
életünket. Mindez szokatlan szókimondással fûszerezve.
– Próbálom érinteni a ma minket, középkorú nôket – a Ratkókorosztályt – foglalkoztató
problémákat, élethelyzeteket. A
belénk rögzült kötögetô nagyanyó képét el lehet felejteni. Létezik persze az is, de alapvetôen
megváltozott ez a szerep,
ahogy a világ is megváltozott –
és ez az, amit be szeretnék mutatni ebben a regényben.
Jolsvai Júlia
Fotó: Brenner Péter
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németek

Még nincs vége a háborúnak
A második világháborúnak, úgy látszik,
még nincs vége: a gyôztesek által írt történelmet ki kell igazítani, s vannak, akik
képtelenek feldolgozni a vereséget. Itt élnek még közöttünk tettesek és túlélôkszemtanúk, elôkerülnek veszélyes valódi
bombák, neonáci fiatalok vonulnak a
gyôztes és a vesztes országokban, és így
tovább. Írni és beszélni kell a szenzációhajhász áltörténészek, hamis tévémûsorok, tévedésben leledzô politikusok hamis
hivatkozásai ellenében.
2009. szeptember 1-jén számos európai
vezetô azért találkozott a Westerplatténál, hogy megemlékezzenek a II. világháború kitörésének 70. évfordulójáról – idézi föl a XX. Század Intézet által kiadott tanulmánykötetben olvasható, Miért be-

maguk szempontjából okosan ismerték
fel: az új háborúban a hátországnak nem
szabad éheznie, nélkülöznie, a harcoló katonáknak pedig rendes zsoldot kell adni.
A megszálló Wehrmacht minden költségét
annak az országnak kell viselnie, ahol a
német katonák tartózkodnak. Nem Németország számított akkoriban a leginkább antiszemita országnak Európában,
és voltaképpen nem Hitler judeofóbiája
(mint a nácizmus ideológiai katyvaszának
fontos összetevôje) volt a döntô az Endlösungban: az árjásítás az elsô komoly pénzforrást jelentette a néptársak számára létesítendô jólét megteremtéséhez. Aztán
jöttek a különbözô pénzügyi trükkök: a
deportált (valójában elpusztított), soha
vissza nem tért zsidóknak nem kellett (vol-

sággal készült fel témája feldolgozására a
fiatal, a történetírás palettáján kiemelt
szerepet játszó politikatörténettôl tudatosan eltávolodó pécsi történész, oktató és
kutató, Vitári Zsolt. A Hitlerjugend és
Délkelet-Európa címû monográfiája a
Nemzetiszocialista Német Munkáspárt ifjúsági szervezetének létrejöttét és külföldi
kapcsolatainak megoszlását, aztán bilaterális kapcsolatait ismerteti, majd pedig a
háború alatti külkapcsolatait mutatja be.
Külön fejezetekben szól a Hitlerjugend és
a magyar ifjúsági szervezetek kapcsolatairól. Ezzel a nem exponált témával a náci
Németország hatalmi és expanziós politikáját sajátos szemszögbôl világítja meg.
Ha valakit másért is érdekel a német történelem, de valamivel könnyedebb feldol-

szélnek az európaiak még mindig a
háborúról? címû írásában Anne Applebaum, amerikai író, újságíró. Az egykor
iszonyatos pusztítást a világra zúdító országról helytálló megjegyzést tesz: „A
mai Németország minden jellegzetes vonása a háborús múltból ered. A háborús
trauma áll a német pacifizmus, az Európai
Unió iránti rendíthetetlen elkötelezettség,
de még a fôváros építészeti arculatának a
hátterében is.” A XX. Század Intézet Korrajz 2010 évkönyve izgalmas elôadások,
dolgozatok foglalata, amelyben magyar,
lengyel, német, orosz, román, észt és bolgár hadtörténészek, politológusok és kutatók igyekeznek lényeges részletkérdésekre választ adni.
Aly Götz Németországban vitát kiváltott
mûve, a Hitler népállama. Rablás, faji
háború és nemzeti szocializmus testes kötet, de a rengeteg számadat, név stb. ellenére lebilincselô olvasmány. Hitler(ék) a

na gyôzelem esetén sem) visszafizetni a lefoglalt, elvett, kiárusított vagyontárgyakat. A befolyt RM pedig az államé lett. A
háborúba belesodort országokban folytatták a kifosztást (ott is a zsidó lakossággal
kezdték persze), és végül is lényegében
kölcsönbôl folytatták a háborút. „Senki
sem kérdezôsködik, ha már gyôztünk” –
idézi az aljasul cinikus Führert a szerzô.
Szerencsére nem így történt. A történelmi
események merôben új megközelítése akkor is lenyûgözi az olvasót, ha egy bestsellernél lassabban, nehezebben, mert koncentrálva halad fejezetrôl fejezetre. És micsoda meglepetések érik! Micsoda kijelentések, naplóbejegyzések Hitlertôl, Göringtôl, Goebbelstôl és másoktól!
A náci rezsimben is igaz volt a jelszóként
felfogható szállóige: „Akié az ifjúság, azé
a jövô.” Persze, ha a német fiatalság sejtette volna, hogy politikai vezetôi mire
szánták... Aly Götzhöz hasonló alapos-

gozású olvasmányra vágyik, akkor Herfried Münkler A németek és mítoszaik
címû munkáját olvassa el. Ez a tanulságos
kötet a németek politikai mítoszait veszi
sorra – persze csak azokat, amelyek egy
külföldi olvasó számára is érthetôek. A németek – állapítja meg a sajnálatos tényt –
csak 1945-ben vizsgálták felül politikai mítoszaikat. Európa mindegyik népe, nemzete, így a németek történetében is fontos
szerepet játszottak a történelmi mítoszok
– a magyar mitográfia a romantika korában, de a 20. században, és úgy tûnik,
napjainkban is beleszól a politikába. Már
csak ezért is hasznos, tanulságos olvasmány a kötet tíz tanulmánynak és esszének beillô írása, dolgozata, a Nibelung-legendáról, Faustról, Lutherrôl, Hitlerrôl, az
(egykori) NSZK gazdasági csodájáról és az
NDK alapító mítoszáról, a porosz mítoszról, II. (Nagy) Frigyesrôl.
Csokonai Attila
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„Nem versenynek tekintem az írást”
Beszélgetés Kántor Péterrel legújabb verseirôl
Kántor Péter új verseskötete bonyolult életfilozófiát boncolgat. A Köztünk maradjon különleges
varázsa, hogy az örök, nagy kérdéseket megrendítôen egyedi, személyes, bensôséges módon teszi
fel, töprengésre híva az olvasót. Elgondolkodtató, nagy beszélgetés ez könyv.
– Talán a Megtanulni élni címû vers lett mind
közül a kedvencem. Mintha ebben lenne a
leghatározottabb az önre jellemzô analizáló
szándék. Míg olvasói tapasztalataink szerint
a legtöbb mûvész üzenni szeretne közönségének, az ön versei számomra olyanok, mintha ezekben a költô is keresné a feleletet. Mi
az oka, hogy kinyilatkoztatás helyett inkább
kérdez, olvasóival együtt kutat a helyes, de
nem egyedüli válasz után?
– Ki tudná megmondani, hogy kell élni? A
Megtanulni élni versek elbeszélôje szeretne, amennyire lehet, megtanulni élni, még
ha nem is hiszi, hogy valaha is sikerülhet
neki tökéletesen elsajátítania a leckét, vagy
inkább leckesorozatot. Idônként kérdéseket tesz fel, és keresi rájuk a válaszokat.
Van, amire van válasza, és van, amire
nincs. Nem kezdô már, de nem is mindentudó, és esze ágában sincs a tanítómestert
játszani. Akkor már inkább választja az
örök tanuló szerepét. Abban hitelesebb,
úgy érzi. Persze az összes feltett kérdésével, a töprengéseivel, a kétségeivel és a válaszaival – mindezekkel üzen is egyben:
hírt ad magáról, a gondolkodásáról, arról,
ahogyan ô látja a világot.
– Hasonló élet- és társadalomfilozófiai kérdések adták az ihletet a többi vershez is?
– Valószínûleg vannak visszatérô alaptémáim, de azért az apropót, vagy az ihletet,
ahogy mondja, mindig más adja a vershez.
Egyébként jó kis kérdés lenne, hogy mi is
valójában az ihlet. Nem tudnék biztos választ adni rá. De néha mintha nem volna
más, mint az a bizonyos utolsó csepp a pohárban, ami után már nem lehet kibírni szó
nélkül. Ami meg úgy általában a témákat
illeti, tulajdonképpen mindig mindenki
ugyanazokról a dolgokról ír, csak másképp. Máshová kerülnek a hangsúlyok,
más a díszlet, az intonáció, máshogy fogalmazódik meg a régi nóta. A szerelem, a
halál, a szabadság, a rabság, a hûség, az
árulás, a „Vér és arany”, „A szegény kisgyermek panaszai”. Ismételgetjük magunkat, de minden ismétlésben van valami
megismételhetetlen.
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– Vagyis évszázadok irodalma tekintette központinak ezeket a kérdéseket. Hogyan sikerül
az életet újra meg újra más és más oldaláról
megragadni?
– Akárhányan is féltek, örültek, sírtak, szerettek már elôttünk, azért még mi is át
akarjuk élni ezeket az érzéseket. Villámlik,
dörög, és mi újra és újra hánykódunk a viharos tengeren. Aztán elmeséljük. Mindig
másképp. Mindig ugyanúgy. Muszáj. Vagy
nem is láttunk soha tengert, pláne nem viharban, csak olvastunk róla egy fûtött szobában – és felfordult a gyomrunk, tengeribetegek lettünk. Tulajdonképpen állandóan mutogatunk, mesélünk egymásnak,
egymásról. És magunkról. Nem tudunk
betelni az élettel, az életünkkel. Ami engem illet, azt hiszem, én beszélgetni próbálok a versekkel.
– Kit hív meg erre a nagy beszélgetésre, kiket szólít meg ezekkel az igencsak személyes, bensôséges, mégis minden embert
érintô versekkel?
– Mindenki meghívott, akinek szüksége
van beszélgetésre, és aki érti az emberi
beszédet. Persze nem úgy képzelem el a
mindenkit, hogy egy nagy stadionban
összegyûlnek ezrek és ezrek, és akkor én
Majakovszkij módjára elharsognám ezeket

a verseket, errôl szó sincs. A beszélgetés
más, az egy intim mûfaj. De hogy ki vesz
részt benne, azt már nem szabnám meg,
és szerencsére nem is tudom. A meghívás
mindenkinek szól.
– A kiadó az év verseskönyveként jellemezte
a kötetet. Megindokolták döntésüket?
– Sok pozitív visszajelzést kaptam, olyan írótársaimtól is, akik egyébként nem szoktak
reflektálni a könyveimre. Ennek örültem. De
ha tudom is, hogy sokaknak tetszett a
könyv, attól még másoknak biztos más tetszik, és ez így normális. Én nem versenynek
tekintem az írást, és mindig utáltam az
olyan kérdéseket, hogy például ki a nagyobb költô: Arany vagy Petôfi? Mintha bizony ugyanazt írták volna, csak az egyik
vastagabb tintával, mint a másik. Ettôl függetlenül van egy általános verseny a figyelemért, amibôl a sikeresebbeknek több jut, és
nem tagadom, nekem is nagyon jólesik
minden figyelem.
– Az olvasóktól is lehet egy kis biztatást kapni?
– Most nyilván nem a profi olvasókra gondol, akikrôl az elôbb beszéltem. Ha az ember egy kicsit bóklászik manapság a könyvesboltokban, azt látja, hogy kortárs próza
van, kortárs verseskötetekkel viszont csak
nagyon elvétve lehet találkozni a polcokon.
Lehet, hogy nincsenek is már versolvasók,
csak a költôk képzeletében? Nem, ez nem
igaz, nem egészen igaz, mert néha mégis
felbukkannak egy könyvheti dedikáláson
vagy egy felolvasóesten, vagy egy villamoson ülve, ölükben a könyvünkkel. – Te jó ég,
szóval ô az! Az Olvasóm! – gondoljuk megilletôdötten, és gyorsan továbblépünk, mielôtt még szétfoszlana a varázslat.
Kurcz Orsi

könyvrôl
Kántor Péter
KÖZTÜNK MARADJON
Magvetô Könyvkiadó
120 oldal, 2290 Ft
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Nem könnyû…
Nem könnyû anyának lenni, kamasznak lenni sem egyszerû, és attól sem lesz jobb a napunk, ha folyton ránk szólnak, mert nem megfelelôen cselekszünk. Gyermekként már-már természetes, hogy komoly elvárásokkal szembesülünk, hiszen mindenki fontosnak tartja, milyen felnôtt válik belôlünk. Az a
baj, hogy sokszor felnôve még komolyabb elvárásokat támasztunk magunkkal szemben: elkeseredetten keressük az utakat, hogyan legyünk még tökéletesebb szülôk, munkatársak, barátok. A családi
könyvespolcra ezúttal olyan könyveket válogattunk, amelyek abban segíthetnek, hogy a megfelelési
vágy kiváltotta görcsök elmúljanak.
Hogy megalapozzuk a jókedvet,
kezdjük talán egy kis énekelgetéssel
a mai böngészésünket. Egyre több
pedagógiai irányzat tartja fontosnak
a korai nyelvtanulást. Tény, hogy a
gyerekek agya szivacsként szívja magába a világról kapott információkat
– érkezzen az bármilyen nyelven. A
legnépszerûbb idegen nyelv kétségkívül az angol, de a félelmetes grammatikájú némettel is sokan próbálkoznak. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelô dalos-verses
nyelvtanulást helyezi elôtérbe az
Énekelj és Tanulj!-sorozat, amely három éven felüli gyerekek
szülei számára ad ötleteket
– és segédanyagot – a
nyelvtanuláshoz. A képeskönyv és a mellékletben található CD a gyermek mindennapjaiból merít témákat (öltözködés, utazás, a
hét napjai, állatok stb.), az
ezekhez kapcsolódó dalok
a legváltozatosabb zenei
mûfajokban
szólalnak
meg.
Az
eredményes
nyelvtanulás záloga lehet,
hogy mindegyik téma valamilyen
kommunikációs
helyzetben jelenik meg –
ezzel is ösztönözve az aktív
nyelvhasználatot.
Hogy napjainkban mekkora igény van az útbaigazító, a családi életre nevelést segítô könyvekre, jól
mutatja, hogy a fogyasztók információéhségét kielégítendô a legfrissebb nevelési tanácsadó munkák
mellett egyre több klasszikus tanulmány, szakkönyv
jelenik meg. Ranschburg Jenô Családi kör címû mûve elôször 1977-ben, Csíkszentmihályi Mihály és Reed Larson kamaszokról szóló kutatása (Kamasznak
lenni) pedig 1984-ben látott napvilágot. S bár a
technika és a materiális világ komoly változásokon
ment keresztül az utóbbi évtizedekben, a fent említett lélekbúvár-kiadványokban foglalt gondolatok
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még ma is megállják a helyüket, hiszen akár a család összetett kapcsolatrendszerét, akár a kamaszok
világát szemléljük, megnyugvással (vagy elkeseredetten?) vehetjük tudomásul, hogy a technikai változások ellenére az ember változatlan maradt.
Családi körben tanulgatja a gyermek a társadalom legalapvetôbb normáit, nem elég azonban
százszor elmondani, ha a családtagok viselkedése,
életstílusa nem a szavakkal sugallt példát tükrözi,
az egész „szövegelés” mit sem ér. Ranschburg Jenô a tôle megszokott
szelíd türelemmel és
mély bölcsességgel tekint mind a témára, mind
könyvének
olvasóira.
Tudja, hogy a családi
életben bekövetkezô változásokhoz idô kell, és
tudatos döntések, ezek
hiányában az új családot
alapító gyermekek csak
szüleik rájuk hagyományozott hibás viselkedésmintáit ismétlik és adják
tovább – generációról,
generációra. A Családi
kör jó értelemben vett
evidenciagyûjtemény, a
könyvben
megjelenô
gondolatok ismerôs szólamok, erejüket mégis az a nyugodt hang adja,
amelyen megszólalnak, ami nem felelôsségre von, hanem bátorít.
A serdülôkorban a mintatanulás helyét aztán a mintákat elutasító, kritikus hozzáállás veszi át, ezzel kezdôdik
(a fiatal és családja számára egyaránt)
a próbák idôszaka. Az egyre változó
elvárások között kell identitását, céljait megfogalmaznia az ifjúnak – ebben
a folyamatban a családban tanult normák, értékek ugyan segítséget adhatnak, de alapvetôen egyedül kell megtalálnia a maga útját. A kamaszok világáról vagy személyes érintettségünk,
vagy elképzelésünk alapján vélt és va-
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lós (elô)ítéletekkel rendelkezünk. Kevesen veszik azonban a fáradságot, hogy a véletlenszerû megfigyeléseket tudományos eszközökkel
támasszák alá, vagy cáfolják meg. Csíkszentmihályi Mihály közel három évtizede elvégzett
kutatásában hetvenöt amerikai tizenévest vizsgált. Mindegyikük kapott egy csipogót, amely
a legváratlanabb pillanatokban szólalt meg. A
kutatás résztvevôinek a hang megszólalást követôen kérdôívet kellett kitölteniük, amelyben
fizikai elhelyezkedésüket, szociális közegüket
és az adott pillanatban átélt érzelmeiket firtató kérdésekre kellett a lehetô legpontosabban
válaszolniuk. A hetvenöt fiatal által kitöltött
közel ezer kérdôív kellô mintát adott a kutatóknak ahhoz, hogy általános következtetéseket vonjanak le a kamaszok kapcsolataira, motivációira, hullámzó érzelmeire vonatkozóan. A Kamasznak lenni jól illeszkedik a magyar származású
kutató életmûvébe, hiszen
a flow-elmélet atyja a fiatalok esetében is arra kérdésre keresi a választ: hogyan
éljünk értelmes életet?
Anyának lenni és nem
görcsölni – olvassuk a bátorító címet Ulrike Hartmann könyvének borítóján.
A józan ész nevében megírt
anyakalauz a szerzô saját
tapasztalatai alapján született, személyes hangvételû
vallomás arról, hogy korunk fejlett országainak túlszabályozott környezete milyen negatív hatással van az anyák
önmagukról kialakított képére, hogyan zúzza porrá az
önbizalmukat a „jól mûködô rendszer” már az elsô nôgyógyászati vizsgálat során. A könyvben a németországi
rendszer elônyei és hátrányai alapján vonja meg az elkeserítô mérleget a szerzô. A kijózanító megállapítások
azonban motiváló hatásúak is: segítségére lehetnek akár
a magyar anyáknak is abban, hogy leküzdjék abból az érzésbôl fakadó bûntudatukat, hogy valamit nem kellôen
átgondoltan csinálnak, hogy nem tennének eleget a
gyermekükért.
A sok haszontalan, görcsöt és fejfájást okozó, mondvacsinált probléma helyett, ha tényleg jót akarunk a gyermekünknek, akkor odafigyelünk rá: játszunk vele, mesélünk neki, együtt nevetünk. Ez egy olyan elvárás, aminek
talán nem nehéz eleget tenni. S hogy még könnyebb legyen,
a könyvespolc gyermekirodalmi részére mindjárt három könyvet is ajánlunk.
Andó-Tóth Beáta és Eszes Hajnal Ekete-pekete címû könyvében olyan népi dalos gyermekjátékokat gyûjtött össze, amelyek közül sokra még a mai kisiskolások szülei is emlékeznek.
Egy letûnt kor emlékei ezek abból az idôbôl, amikor a délutánokat az óvodások nem a számítógép elôtt töltötték. A gyakorlott óvodapedagógusok számára nem ismeretlenek ezek a
játékok, a következô évtizedek óvónénijei számára viszont
hasznos tankönyv lehet a gyûjtemény. Persze az otthoni használat sincs kizárva, sôt! Az évszakokba rendezett játékok gyer-
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mekzsúrok, közös családi játékok ihletô forrásai is lehetnek.
Némileg meglepô módon nem vallásos témában jelent meg Bob Hartman és Kállai
Nagy Krisztina legújabb képeskönyve.
Ugyanakkor a szerzôpáros korábbi könyvei
által kitûzött nyomvonalat az Állatos mesélôkönyv is hûen követi: a cél most is az,
hogy az ismerôs történetek és a legkisebbeket gyönyörködtetô színes képek hatására a
mesemondás és -hallgatás valódi közösségi
élménnyé váljon. Mind az otthoni, mind az
óvodai meséléshez jól illeszkednek a könyv
morális tanulsággal szolgáló állattörténetei.
Az átélést segítendô a
könyv végén minden
meséhez ötletes feladatokat
találunk,
amelyekkel a gyermekek is bevonhatók a
mesélésbe.
Rosszcsont Peti vásott kölyök, anyja, apja
falra mászik rettenetes
ötleteitôl,
testvérét,
Rendes Ricsit folyton
megríkatja, az iskolában unatkozik, otthon
azon jár az esze, miként
tudna még több borsot
törni örök ellensége, a
szomszédban lakó Szeszélyes Szonja orra alá.
A legújabb kalandjait bemutató
könyvben (Rosszcsont Peti filmet
forgat) négy epizódon keresztül
követhetjük nyomon, hogyan
küzd Peti az unalom ellen, hogyan veti be kreativitását annak
érdekében, hogy élhetôbbé tegye
saját, és pokollá mások életét.
Szülôk, nagyszülôk valószínûleg
fenntartásokkal veszik kézbe esti
mesélésre a könyvet, pedig a gyerekek imádják a határokat nem ismerô Peti rém vicces kalandjait.
Jó hír a felnôtteknek: a könyv
nagybetûs, másodikosok akár
már maguk is olvashatják!
Pompor Zoltán
Stéphane Husar: Énekelj és tanulj! Sing & Learn English!, Móra, 24
oldal, CD-vel, 2990 Ft; Stéphane Husar; Anke Feuchter, Reinhard
Schindehutte: Énekelj és tanulj! Sing und lern auf Deutsch! Móra, 24
oldal, CD-vel, 2990 Ft; Ranschburg Jenô: Családi kör, Saxum, 188 oldal, 148 Ft; Csíkszentmihályi Mihály–Reed Larson: Kamasznak lenni,
420 oldal, 2990 Ft; Ulrike Hartmann: Anyának lenni és nem görcsölni, Athenaeum, 264 oldal, 2990 Ft; Andó-Tóth Beáta–Eszes Hajnal:
Ekete pekete... – Gyermekjátékok minden évszakra, Manó Könyvek,
64 oldal, 1990 Ft; Bob Hartmann–Kállai Nagy Krisztina: Állatos mesélôkönyv, Harmat, 128 oldal, 3900 Ft; Francesca Simon: Rosszcsont Peti filmet forgat, Animus, 96 oldal, 1290 Ft
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Mit kínálunk gyerekeknek?
Szülôkkel közös
„olvasásra”
„A mondókák szájhagyomány útján terjedô versikék, amelyek /…/ a gyerekek beszédfejlesztésére, szórakoztatására vagy
egészen más okból születtek…” – olvashatjuk az Anya, taníts engem sorozat köteteinek hátsó borítóján. A szöveg így folytatódik: „Közülük sok a mai fül számára érthetetlen tartalmú, nyelvtanilag helytelen.”
Ezért Deákné B. Katalin csak Értelmes mondókákat gyûjtött össze, olyanokat, amelyek
„minden tekintetben – tartalmilag és nyelvtanilag is – megfelelôek, igényesek
és érthetôek.” Külön kötetben van
44 mondóka az 1 év alattiaknak, az
1–2 valamint a 2–3 éveseknek.
Mindegyiket elôszó vezeti be, az illusztráció kedves rajzok és szép sorminták alkotják.
Az Elsô rajzolókönyvem c. kötetet
Ute Ludwigsen-Kaiser írta és rajzolta, de van egy segítôtársa (akit
ugyancsak ô alkotott), egy Pali nevû
hörcsög. Ô köszönti a kiadvány tulajdonosát: „Ebben a könyvben (U.L-K.) azt
szeretné neked megmutatni, hogyan lehet
sok mindent egészen egyszerûen lerajzolni
– például állatokat, házakat, virágokat és
fákat. /…/ A rajzolás azért nem olyan nehéz, mint amilyennek tûnik, mert megvannak az alapformák: a kör, a négyzet és a háromszög. Ezek segítségével szinte mindent
le lehet rajzolni…” A szerzônô megmutatja,
az alapformák begyakorlása után, hogyan
lehet 3-4-5 lépésben a kedvenc témákat
megrajzolni. Csak fehér papír és színes ceruzák kellenek hozzá
Balázs Ágnes Mesélô ABC c. kötete a magyar ábécé betûinek felismerését és elsajátítását elôsegítô rövid, apró életbölcsességeket tartalmazó 39 mesébôl áll. Kállai
Nagy Krisztának, a könyv illusztrátorának
fôleg állatokat kellett megformálnia, de
vannak itt szépséges virágok és persze gyerekek és felnôttek is. A zs betûs mesében 33-szor fordul elô ez a
betû (ha felolvassuk: hang), amely
piros színnel ki van emelve, csakúgy
mint Az alma és a sün címûben az a,
A dölyfös dáliá-ban a d, A kérkedô
kiskakas-ban a k, A pitypang és a
pillangóban a p, és így tovább. Az
ábécé kis- és nagybetûivel egyaránt
megbarátkozhatnak a kis olvasók.

268

Caillou val (ejtsd:
káju) már
megismerkedhettek
a Minimax
nézôi, ez a csatorna sugározta az
1987-ben indult
könyvsorozat
alapján készült
animációs film-epizódokat. Most pedig a
2–3 évesek kézbe vehetik
a világszerte népszerû
könyvsorozat elsô néhány
darabját, ezek cím szerint: A bili, Mint apa, Jó
éjszakát, Ki telefonál? A
hétköznapi történeteket
persze a szülôknek kell felolvasniuk, ezzel
ôk segítséghez jutnak az ilyen korú gyerekek nevelésében. (A sorozatot annak idején
gyermekpszichológusok hozták létre. Az alkotók célja a kisgyermek önálló személyiségének fejlôdése volt, annak megmutatása,
hogyan élhet harmóniában az ôt körülvevô
világgal.) A kicsik pedig a rövid történetek
mellett élvezhetik az egész oldalas színes
rajzokat is.

képszerû
illusztrációi
nagyszerûen
emelik ki a
tündérmese
örökérvényû
tanulságait.
(Fordította:
Totth Benedek.)
Az erdélyi Kisbaconban született Benedek
Elek(1859–1929) az
egyik legnagyobb meseíró, aki maga is
gyûjtött népmeséket, amiket aztán átdolgozva adott közre, így a magyar népmese
gyermekeink számára az ô, „Elek apó”
hangján szólal meg. Benedek Elek felújított
mesekönyveinek sorában A vitéz szabólegény, a Világszép Nádszálkisasszony, a
Többsincs királyfi és A kék liliom után ötödikként a Vége jó, minden jó c. válogatás jelent meg, Szecskó Tamás részben egész oldalas színes, részben hangulatos fekete-fehér illusztrációival. Ebben találjuk többek
között A kóró és a kismadár, az Igazság és
Hamisság, A lompos medve, A farkas koma
kántorsága, a Mit beszélnek a szamarak? c.
mesét, valamint például a Toldi Miklósról, A
kolozsvári bíróról, a Szent Anna taváról és A
tordai hasadékról szóló mondát.
Az idén 81 esztendôs népszerû német
író, grafikus és illusztrátor 1960 óta viseli
a Janosch mûvésznevet, ekkor jelent meg
az elsô gyermekkönyve. (Igazi neve Horst
Eckert.) A gyermekkönyv-szerzôként világszerte ismert Janoschnak kb. 300 könyve
jelent meg, 12 millió példányban. Ezek

Képeskönyvek, mesekönyvek
Az önfeláldozás, a felelôsségvállalás, a képmutatás, stb. klasszikus meséje, a Szépség és
a Szörnyeteg sokrétû szövegét ezúttal Ursula Jones költôi feldolgozásában olvashatjuk.
A feltûnôen szép kivitelû kötetben Sarah
Gibb könnyed, finom színes rajzai és árny-
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nagy részét több mint 40 nyelvre lefordították, többet megfilmesítettek közülük.
Több mint egy tucat kitüntetést, díjat és
plakettet kapott könyveiért, amelyeket
gyerekek és felnôttek egyaránt szeretnek.
A világhírt az Irány Panama! c. kötet hozta meg neki, amely most Dornbach Mária
remek fordításában jelent meg, ezzel a
könyvével elnyerte a német gyermekirodalmi nagydíjat. A két elragadó figura, a
két jó barát, Kistigris és Kismackó különbözô kalandjait legendás sorozatban örökítette meg kitalálójuk. A második kötet a
Kincsvadászat címet viseli.
A horvátországi Gyakovóban 1936-ban
lejegyzett két tündérmese alapján írta
Mirko Ćurić A leleményes szolga valamint
A királyfi és fonni nem tudó leány c. meséket. Az elsô fôhôse a sárkánnyal megvívó szolgalegény, akibôl király lesz. A másiké a királyfi, akinek szerelme nem egy, a
szülei által kiválasztott hercegnô, hanem
egy színésznô, aki csak énekelni és táncolni tud. A királyné parancsára három
próbát kell a lánynak kiállnia, hogy a szerelmesek összeházasodhassanak… A kötet különlegessége, hogy magyarul, Frankovics György fordításában és eredeti
nyelven is olvashatók a szövegek, valamint az, hogy az Andrea Bassi illetve Monika Vladisavljevic által eltérô stílusban illusztrált kiadvány fordítós könyv, így tehát két címlapja van.
Rudyard Kiplinget elsôsorban mint A
dzsungel könyve szerzôjét tiszteljük, és el
kell tôle olvasni a Riki-tiki-tévi és más történetek-et is, de meg lehet szerettetni a 6
éven felettiekkel Kipling írásmûvészetét
úgy is, hogy elsônek a nemrég, ezúttal
Sajdik Ferenc mulatságos rajzaival megjelent Az elefántkölyök c. kötet meséit olvassuk fel a gyerekeknek, vagy adjuk a kezükbe. Ez a csupa humor válogatás eredettörténeteket tartalmaz, a mûfajt sokszor már maga a cím is jelzi: Hogyan lett
púpos a teve, Hogyan kapta az orrszarvú a
bôrét, Hogyan szerezte a leopárd a foltjait, Az armadillo keletkezése, de az apály és
a dagály kialakulásának közvetlen hangú
meséje is ebbe a csoportba tartozik, csakúgy, mint a címadó, aztán a Kenguru apó,
A pillangó, aki toppantott c. mese. A legszellemesebb, a legszórakoztatóbb talán
A magányosan sétáló macska c. mese,
amely ugyancsak a messzi-messzi ôsidôkbe vezet, amikor a háziállatok még vadak
voltak. A vad ló, kutya és tehén háziasítása után az ember a macskát is befogadta
házába, de az mégis független marad,
akinek minden hely egyforma. (Fordította
Jékely Zoltán és Szász Imre.)
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Szülôk nélküli olvasásra
„Vigyázat! Kizárólag szülôk nélküli olvasásra!
(Úgysem tetszene nekik…)” szövegû, kétszeres szlogennel ajánlja a Manó Könyvek Kiadó
Bátki András (író) – Lakatos István (itt: illusztrátor) A kedves pincerém c. kiadványát a 8-10 év
körüli olvasóknak. Mit érdemes nagy hirtelen
tudni errôl a kötetrôl? Fôszereplôi,
Bazsó és Borka egy „szeretni és
égetnivaló ikerpár,” akik nemcsak a
szüleik idegein táncolnak, de egymást is bosszantják. (Nincs itt semmi ellentmondás!) „A felnôttek szerint annyira cuki, hogy ez a kisfiú és
ez a kislány ennyire egyforma! Bazsó és Borka inkább mézet kennek
egymás hajába, mert szerintük az az igazán édes!” A kötet öt olyan epizódot tartalmaz, amelyrôl azt is mondhatjuk: öt rövid, feszültségteljes, vagyis izgalmas, vidám
kalamajka.
Egyiküket sem
kell félteni, ha
kell, külsôleg
sincs
szinte
semmi különbség
köztük,
belsôleg meg
teljesen azonosak: mindig valami
csíny elkövetésén jár az eszük. Ötletben náluk nincs hiány, ki fog derülni a róluk szóló sorozatban.
Mary Pope Osborn Csodakunyhó
sorozatában folytatódnak a testvérpár rendkívüli, izgalmas és tanulságos kalandjai, miután a 12.
kötetben Annie-t és Jack-et Morgan le Fay
könyvtárossá nevezte ki. A Vakáció a vulkánnál c. kötetben a Római Birodalomba jutnak
el. Pompejiben tartózkodnak éppen, amikor i.
sz. 79. augusztus 24-én délben kitört a közeli
Vezúv vulkán, és porrá égeti a várost… A Sárkánykirály udvarában c. epizódban ugyancsak
az ókorba, az elsô kínai császár udvarába kerülnek. Csak két momentum a cselekménybôl: Csin Si Huang-ti parancsára minden könyvet (papírtekercset) el kell égetni, épül a nagy
fal, és ifjú hôseink látják a nevezetes agyaghadsereget. (Illusztrálta: Sal Mardocca, fordította: Dobosi Beáta.)
Fikarc, a világ legkisebb óriása megbukik pöttömtanból, sárkányológiából és az Óriási Vizsgán is, mégis ô hozza vissza Lángost, a sárkányt, aki éppen az öccsétôl szökött meg. És
Pergamen lovag, a Tanács Tudora, a Királyi
Múzeum Óriása és a Könyv Tárnoka mégis neki adja a könyvet, mert amint mondja, Szorula
Fikarc kistermetû ugyan, de az ötletei nagyok

és hatalmas szíve van. A könyv varázslatokat
tartalmaz, ezek ki tudják oltani a pöttömök ellenvarázslatait. Fikarc végül is sok kalandja közepette találkozik Emmával, aki el tudja olvasni a szöveget, ám jókora meglepetés éri… Janet Foxley Fikarc és az óriások c. meseregényében óriásokról, pöttömökrôl és sárkányokról
olvashatunk. Az óriások a Morajló-hegy gyomrában rejtôzködnek a völgyben lakó emberek szeme elôl.
Fikarc olyan kicsi óriás, hogy
éppen illik rá egy ember ruhája. A regény a The Times gyermekregény versenyén I. díjat
nyert. Steve Wells illusztrációi
nem szokványosak, éppen
olyan furcsák, mint az óriások
királyságának világa. (Fordította Dobosi Beáta.)

Ismeretterjesztés
iskolásoknak
Francisco Arredondo Élet az ôskorban c. kötetének mintegy a két harmada a dinoszauruszokkal
foglalkozik, miután nagy vonalakban ismertette bolygónk
kialakulását. Már legalább 5
milliárd éves volt a Föld, amikor (2,6 milliárd évvel ezelôtt)
elterjedtek rajta az elsô kezdetleges egysejtûek, majd pedig 215 millió évvel ezelôtt
megjelentek a dinoszauruszok. Az ún. középidôt, amely
a dinoszauruszok, e szárazföldi hüllôk kora volt, a tudósok
három idôszakra osztották
fel: triász, jura és kréta. Egy-egy fejezetet szentel a szerzô a dinoszauruszok elôtt élt állatoknak, majd azoknak, amelyek együtt éltek velük, s végül az egyéb ôskori állatoknak. Hogy a
dinók 65 millió évvel ezelôtt miért haltak ki, ez
a tudomány egyik megválaszolatlan kérdése
ma. A pompásan illusztrált kötet utolsó húsz
oldala az „evolúció lépcsôjének” tetején álló
ember ôseivel, és a ma élô egyetlen emberfajjal, a homo sapiens sapiens-szel foglalkozik.
(Fordította Rusznák György.)
A következô három kötet, amely kivétel nélkül az elsô felújított változata, 2., 3. és 4. kiadása, olyan témát dolgoz fel, amely az olvasók
körében a legszélesebb érdeklôdésre tarthat
számot. (A Mi micsoda sorozatról lapunk 310..
oldalán található interjúban beszél a Tessloff és
Babilon Kiadó vezetôje.) Gerhard Hartman elôször is meghatározza, mit kell értenünk Vadállatokon, ilyen rendszertani kategória ugyanis
nincs. Szóval: „Minden olyan állatot vadállatnak nevezünk, amelyet az ember nem háziasí-
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gyermek, ifjúsági

tott. A vadállat tehát a háziállat ellentéte. A
kettôt mégsem könnyû mindig megkülönböztetni.” Mert például vadon is él a háziállatként
ismert kétpúpú teve. A zoológus szerzô bemutatja a legismertebb vadon élô emlôs állatokat,
a tojásrakó emlôsöktôl az erszényeseken, rovarevôkön, rágcsálókon, patásokon, ragadozókon át a fôemlôkig. (A felsorolás nem teljes.)
Ugyancsak Rónaszegi Éva fordításában olvashatjuk az állatviselkedés-kutató Vitus B. Dröscher lenyûgözô könyvét, melynek címe Ahogy
az állatok látnak, hallanak és éreznek. Az állatvilágban az érzékelés ezernyi csodáját figyelhetjük meg. Többek között ilyen kérdésekre
kapunk szakszerû és bámulatra késztetô választ: Hogyan látják az állatok a színeket?, Hogyan érzékelik a hômérsékletet az állatok?, Hogyan mûködik az irányhallás?, Hogyan érzékelik a Holdat a termeszek? valamint Milyen távolságban hatnak az érzékek? Az öt emberi érzékkel való összehasonlítás már átvezet bennünket Signe Seiler – Rainer Köthe Az ember c.
kötetéhez, amelyben a szerzôpáros szakszerûen és egyben közérthetôen írja le az emberré
válás folyamatának állomásait, az ôsembertôl a
modern emberig. Majd olvashatunk a világvallásokról, a különféle lakhelyekrôl, az emberi jogokról, a népesség alakulásáról, és találunk a
szintén gyönyörûen illusztrált kötetben olyan
fontos fejezeteket, mint amilyen pl. Család és
társadalom, a Gondolkodók és mûvészek,
Technika és haladás. (Fordította Frenkel Éva.)

Klasszikus és modern regények
Mark Twain Koldus és királyfi c. regényében
VIII. Henrik király korába, a 16. századi Angliába vezet el bennünket. Tom Canty és a walesi herceg egy azon napon született. Egyikük
London nyomornegyedében, másikuk a királyi
palotában mint trónörökös. Egy napon nem
egészen véletlenül találkoznak, hiszen Tom
nagyon sokat ábrándozik arról, milyen lenne
hercegnek lenni. Amikor aztán a két összetévesztésig hasonló fiú egymással szemközt áll,
olyan eseménysor veszi kezdetét, amelyben a
szerepjáték sok-sok nehézség és súlyos megpróbáltatás elé állítja mindkettôjüket. Az amerikai író klasszikus regénye Kass János korhû
grafikáival, Révbíró Tamás fordításában 9., fel-
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újított kiadásban kerül az izgalmas, fantasztikus kalandokat és a történelmi hangulatotkedvelô olvasók kezébe.
Nathalie Charles Elsô pizsamapartim c. regénye, amely Balla Katalin fordításában Rubik Anna grafikáival a Pöttyös Könyvek sorozat darabjaként jelent meg, a könyv fôhôse, Inès Campiani korosztályának nyújt rendkívül jó szórakozást.
A 10 éves Inès életében elôször áll a nagy lehetôség elôtt: szülei megengedték neki, hogy pizsamapartin láthassa vendégül
legjobb barátnôit. Köztudott,
az ilyen eseménynek szigorú
szabályai vannak. Röviden:
Fontos a pizsama, továbbá:
ilyenkor chipset, pizzát, csokit,
pattogatott kukoricát, fagyit
esznek, amennyi csak jólesik,
gyümölcslét és üdítôt isznak,
de ezeknél is fontosabb, hogy
minden testvér elhúzzon hazulról. S mivel ez egy csajos program, ekkor apa is nyugodtan elmehet egy étterembe a barátaival.
Inès lelkesen készül, ám váratlan események következnek be…
A Bajnokság címmel most induló sorozat elsô kötetében, Luca Cognolato
Ketten a palánk alatt c. regényében
megismerkedhetünk Stiftivel
(Stefanoval), aki nemrég költözött új városba. Új lakóhelyén szert tesz barátokra és
tagja lesz a Porto Vecchio
Sharks kosárlabda-csapatának, beleszeret egy Szilvia nevû szôke lányba. Míg készülnek az elsô nagy meccsükre,
három srác sok borsot tör az
orruk alá. Az olvasó drukkol
Stiftiéknek, és rengeteg ismeretre tesz szert a kosárlabdával
kapcsolatban. A kötet végén rövid
szómagyarázatot és kiejtési súgót is
kapunk, továbbá rövid összefoglalást a kosarazás hazai történetérôl.
Mindezzel együtt a remekül indított
sorozat nem csak kosarasoknak
ajánlható! (Illusztrálta Matteo Piana. Fordította Király Kinga Júlia.)

A Honky Tonk Kalózok címmel indított új sorozat elsô része, Az ígéret földje Joachim
Masannek, a nálunk már (a
Vad Foci Banda kötetei alapján) jól ismert német író regénye. A fôszereplô, a 14 éves
utcakölyök Willlfried Zacharias Karl Otto Stupps szívesebben használja a Pokolkutyája
Vili nevet, hiszen ez jobban illik egy kalózhoz, tudniillik az
az álma, hogy igazi karib-tengeri kalóz lesz. Az
1760-ban Berlinben kezdôdô történet Vili és
három barátja, Jo, Moses Kahiki vagy a Nap
Lovagja és a szép és szeszélyes, hírhedt kalózlány különös történetét meséli el. A mû nyelvezete, cselekményvezetése jócskán eltér a hagyományos történelmi regényekétôl, de talán
éppen ezért tetszhet jobban a mai kamasz olvasóknak. (Fordította Bán Zoltán András.)
Csokonai Attila
Arredondo, Francisco: Dinoszauruszok.
Napraforgó Könyvkiadó, 360 old., 3990 Ft;
Balázs Ágnes: Mesélô ABC. Móra Könyvkiadó, 48 old., 2490 Ft; Bátky András – Lakatos István: A kedves pincerém. Manó
Könyvek, 96 old., 1490 Ft; Benedek Elek:
Vége jó, minden jó. Móra, 302 old., 2990
Ft; Charles, Nathalie: Elsô pizsamapartim.
Móra, 110 old., 1790 Ft; Cognolato, Luca:
Ketten a palánk alatt. Manó Könyvek, 222 old., 1990 Ft; Ćurić, Mirko: A leleményes szolga – A királyfi és a fonni nem tudó lány. Napkút Kiadó, 20+20 old., 1000 Ft;
Dröscher Vitus B.: Ahogy az állatok látnak, hallanak és éreznek.
Tessloff Babilon, 48 old., 2790 Ft;
Értelmes mondókák 0–1 éveseknek – 1–2 éveseknek – 2–3 éveseknek. Tudatos Lépés, kötetenként
46 old., 1200 Ft; Foxley, Janet: Fikarc és az óriások. Animus Kiadó,
208 old., 2290 Ft; Hartman, Gerhard: Vadállatok. Tessloff Babilon, 48 old., 2790 Ft; Janosch:
Irány Panama! – Kincsvadászat. Móra, kötetenként 48 old., 1990 Ft; Jones, Ursula – Gibb, Sarah: Szépég és a Szörnyeteg. Manó Könyvek, 32
old., 2490 Ft; Kipling, Rudyard: Az elefántkölyök. Holnap Kiadó, 84 old., 2500
Ft; Ludwigsen-Kaiser, Ute: Elsô rajzolókönyvem. Sziget Kvk, 64 old., 2300 Ft;
Mark Twain: Koldus és királyfi. Móra,
222 old., 3490 Ft; Masannek, Joachim:
Az elfelejtett nép. Scolar, 224 old., 2690
Ft; Osborn, Mary Pope: Vakáció a vulkánnál. Animus, 84 old., 1290 Ft – A Sárkánykirály udvarában. 80 old., 1290 Ft;
Seiler, Signe – Köthe, Rainer: Az ember.
Tessloff Babilon. 48 old., 2790 Ft
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Egyperces, sokperces, posztperces
A félperceseknél és a háromperceseknél kellene kezdenem, s ezzel Örkény Istvánnál és az
egyperces novellák ihletô hatásánál: az Örkény-centenárium évében, idén jelent meg
Papp Andrea Kétszáz félperces, valamint Balogh Robert Hárompercesek (C. E. jeligére) címû könyve (elôbbi a Bába Kiadó, utóbbi a Noran Könyvesház gondozásában), mindkettô
közvetlenül Örkénynek szóló ajánlással. Szövegalkatilag a két kötet jelentôsen eltér egymástól: az egyik ábécérendbe szedett címû
anekdotikus (fôleg családi) minitörténetek fanyarul okos, rejtetten érzelmes kisenciklopédiája, a másik bonyolultabb epikai struktúrák –
több írói mozdulattal és stílfogással „megdobott” – könyve. Papp az aforisztikussságot
kedvelve a szöveget a jelkép tartományába
játssza át, Balogh a nyelvi sztereotípiákból kelti életre írásait. De negyed perc és öt perc (sôt
ötperc) között talán nincs is olyan idôtartam,
amelyet az egypercesekre ne kapcsoltak volna
rá hûséges és hûtlen Örkény-követôk az idôk
folyamán. Viszont azt csak az irodalmárok, kritikusok kényelmessége szereti mondatni,
hogy ha egy szöveg rövid, akkor x perces.
Zsidó Ferenc

Laska Lajos
címen összegyûjtött rövidtörténetei (ProPrint, Csíkszereda) nem húzódnak menedéket keresni Örkény árnyékába. A beszélô és
alliteráló nevû – talán a vége felé tényleg ötvenöt éves, bár lényével a kisszerûségen kívül semmiféle
állandóságot nem
tanúsító – (anti)hôs
kalandjai, életeseményei szinte mind
leperegnek egy-egy
kicsiny könyvoldalon. A borítószöveget író Krebsz János
szerint „Szeretjük
Laska Lajost. Ahogy
Chaplint,
Ábelt,
Švejket, Fülig Jimmyt vagy Sancho
Panzát”. Ilyen érzületeim nekem nem támadtak a kötet „rövidprózáinak” állandó figurája iránt, akit a borítóra és a belsô címlapra Péter Katalin még sokkal ifjabb, szinte kamasz mivoltában rajzolt meg. A példázatok
egy része már annyi idô alatt (kb. 50–80 másodperc) elfelejteti magát, amíg az elsô mondattól az utolsóig jutunk. Amelyik viszont kiváló, az maradandóan kiváló. Csak egy, min-
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dennél beszédesebb példa: Laska, akinek
„nem volt autója. Elvbôl” (Ajándék a korszellemnek), az Alkalmi vásár szerint „merészen
száguldozott autójával”, s közben elveszítette a kocsi egyik kerekének dísztárcsáját. Keresgélés közben két asszonysággal találkozik: „Füstösek, furcsák, búsak, bíborak”. Az
Ady-vendégszöveg váratlan, impulzív, új
kontextusú bekapcsolása fedett sokatmondással informál a „nénékákról”, akiknek
kisszekerén egy marék fûvel takarva, heves
tagadásuk ellenére, mégis az elveszett kellék
lapul. A más – sokféle – irányba elinduló novellácska valóban örkényi égtájra tér, midôn Laska a hiábavaló visszakérés helyett visszavásárolja a dísztárcsát, „s fölöttébb boldog volt, hogy ilyen
olcsó és jó terméket vásárolt”.
Marafkó László

Dávid és Góliátok
címû „zsebregénye” (Anonymus) némely tematikus jegyek
szerint régebbi kisregény
megkésett közreadása. Krimi.
Izgalomban nincs is hiány, a
forgatókönyvekre emlékeztetô, jelenetezô módon szegmensekre tördelt
história nem engedi lankadni olvasója percrôl
percre csiholt figyelmét. Majdhogynem belépnénk a cselekménybe – legalább szemtanúként –, ha a cselekmény nem
lenne túlzottam homályos, kihagyásos. Vagy csupán az én bûnesetfejtô képességem kopott
meg? A könyvcím utalás: a valóban – nem akármilyen, mert különleges és mérgezett – lövedékkel
nem akárkikre – fôleg vezetô politikusokra – célozni szeretô fôalak,
Atádi Gábor kitanulja a
parittyaforgatást. A százhuszonnégy kis oldal végére érve az a benyomásunk, hogy a tudatos
szûkszavúság, a modern
mese balladai homálya
még legalább harmadennyi cselekménytölteléket kért volna. A feszes
miliô, a fenyegetô jelen idô, az
újabb és újabb mellékszálakat titokzatosan beszövô konspiráció, a kevert mûvészeti és társadalmi helyzetjelentés e további „perceket”
nem sínylette volna meg. Érthetôbb
lenne a képlet. Így Atádi magányá-

nak és bomlott-küldetéses rögeszmésségének látleletével kell beérnünk, a többiek (még
a szerelmi értelemben szeszélyesen adakozóelutasító Judit is) csak egy-egy minutumban,
vázlategyéniségként jutnak szóhoz. Zsurnálkönyv, a gyakorlott szépírói toll rutinjával végigzongorázva – némi futamhiánnyal.

A pillangó álma
Warga Marcell regénye. Bestsellernek mutatja magát – Ács Eleonóra szerkesztô mint
könyvtervezô mi egyebet illesztett volna a
fedlap rejtôzô nôi arca
elé, mint nagy, színes pillangószárnyakat… –, de
a k. u. k. újdonsága a sematikus mondatoktól,
szappanopera-jellegtôl
sújtott tucatkönyv rövid
fejezetei közé posztmodern benyomást keltô
csalikat is belógatott.
Mindjárt a Prológusban
is. Dr. W. M., azaz a külföldön élt és nemrég elhalálozott orvos, Warga
Marcell kézirata jut el az
irodalmárszerepet magától elhárító egykori baráthoz, dr. Varga Dániel ambulanciavezetô fôorvoshoz. A „talált
szöveg” effektusa magába olvasztja a tudati-megélési hasadást is (Warga–Varga), a
szerzô–hôs azonosítás kockázatát is, és amikor kiszabadulunk „A lány nagyon erôs hatást gyakorolt rám”, „Pirkadt már, mikor
végre elnyomott az álom”, „Erôtlenül lehanyatlott a kezem” sztereotípiák nyelvtanából, a kurtára hagyott mondatok, a különféle (például levélszövegezésû) betétek és a
cselekmény kifejlete is már-már irodalmi szintû. Szerzô és kiadó mintha nem döntötte volna el – a könyv tipográfiai megjelenítése, a fejezetcímek és fejezetszámozások „kézírásossága”, hamisított
személyessége is utal
erre –, hogy pszichológiailag hitelesen épített
vallomásregényt, vagy
tényleges olvasói figyelem, aktivitás nélkül bekebelezhetô (az orvosbeteg[ség] témakörbe
tartozó) giccset kívánnak-e kínálni.
Tarján Tamás
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A családbarát közgondolkodás
népszerûsítése
Megjelent a család lexikona
A Család Lexikon a családdal és az élettel kapcsolatos vitatott fogalmakat és etikai kérdéseket elemzi a Család Pápai Tanácsa, azaz a Vatikán szemszögébôl. Lexikonról beszélni nem
túl pontos meghatározás, hiszen ebben az
esetben azonos szerkezetû, ABC-rendben álló, tömör szócikkeket vár az olvasó. Jelen kötetben inkább kisebb tanulmányokat olvashatunk a családdal kapcsolatos kérdésekrôl és
erkölcsi dilemmákról. A lexikon különös figyelmet szentel a témával kapcsolatos fogalmak
meghatározásának. A Család Pápai Tanácsa
részérôl Alfonso Lopez Trujillo kolumbiai bíboros volt a könyv szerkesztôje. A könyv a Vatikán konzervatív keresztény álláspontját képviseli az egyes kérdéskörökben, fellép a család
és az anyaság védelmében, ám elveti például
a homoszexualitást, a házasságon kívüli életközösséget, vagy az abortuszt.
A Tanács számos nemzetközi konferencián
vett részt, igyekeztek tisztázni az egyes fogalmak hátterét, mielôtt állásfoglalásuk megszületett volna. Bár a vaskos kézikönyv 78 fogalomból áll össze, az egyes címszavak tulajdonképpen néhány, a családdal kapcsolatos fogalmat járnak körül több oldalról. Jogi, szociológiai, etikai, teológiai, filozófiai, közgazdasági, biológiai, orvosi, vagy éppen pszichológiai aspektusból igyekeznek behatárolni az egyház számára problémás, gyakran többértelmû
fogalmakat, határozottan elutasítva bizonyos
tendenciákat. A szerzôk – akik között egyházi
és világi személyek is vannak – jegyzetapparátusának leggyakrabban idézett alakja II. János
Pál pápa. Céljuk, hogy e lexikon „a család és
az emberi élet magasztos és veszélyeztetett
ügyének hasznos segédeszköze” legyen.
Az egyik témakör, amelyet számos tudomány szempontjából megvizsgálnak, az anyaság, illetve a kockázatmentes anyaság kérdése. Noha az egyház egyetért például a harmadik világbeli születés-ellenôrzés kampányokkal, ugyanakkor etikai elveik elfogadhatatlan-
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ná teszik számukra a sterilizálást és a
fogamzásgátló eszközök használatát,
legyen az kondom, gyógyszer vagy
más eszköz. Az abortusz minden válfaját elutasítják, véleményük szerint
nem lehet alternatíva a „jobb terhességmegszakítás”, és sem az egészségügyi, sem a genetikai okokból elvégezendô abortuszt nem támogatják. Azt is ellenzik, ha egy mesterséges megtermékenyítésnél csökkentik az embriók számát. A biotechnológia bizonyos eredményeit támogatják (mint például a gyógyító
genetika esetében, ha az felnôtt
ôssejttel történik), de a klónozásnak semmiféle formáját nem tudják elfogadni. A gyermek jogait
már a születése elôtt védendônek
tartják. Ehhez a témakörhöz olyan fogalmak
kapcsolódnak, mint az embrió jogi státusa, az
embrió méltósága, mûvi megtermékenyítés,
orvosilag javasolt terhességmegszakítás, önkéntes terhességmegszakítás. Sorra veszik a
nyugati világ abortuszrendeleteit, és megvalósításukat a gyakorlatban. Vizsgálják az
abortusz népességpolitikai hatását, mely a
nyugati társadalmak elöregedéséhez vezetett. Hosszasan foglalkoznak a feminista és a
gender törekvésekkel, ezek közül elsôsorban
a radikális irányzatok fellépésével, amelyeket
általánosítanak a teljes mozgalomra. Úgy vélik, a feministák számára az anyaság teher,
akadály a karrierben, és nem ismerik el kellôen az anyák társadalomnak nyújtott szolgálatát. A radikális irányzatok a nô társadalmilag
meghatározott szerepeinek lebontását hirdetik, a szaporodás és az életstílus szabad megválasztásával. Eltörlik a nemi különbségeket
és az emberi szexualitás természetes formáját, azt hirdetve, hogy nemek vannak ugyan,
de nincs jelentôségük, és a nemi élet minden
elképzelhetô változatát elfogadják. Ehhez
kapcsolódik a homoszexualitás kérdése, ami
az egyház számára teljesen elfogadhatatlan.
Sem az együttélést, sem a házasságot, sem az
örökbefogadást nem ismerik el. A témakört
biológiai, orvosi, pszichológia szempontból is
tárgyalják. Az egyház által kárhoztatott gender-ideológia radikális irányzatai elítélik a család intézményét is, mert az egyenlôtlenségek
kiindulópontjának tartják. Ezzel szemben a

katolikus egyház számára a család alapvetô egysége a társadalomnak, s mint ilyet minden eszközzel támogatni kell. Szó esik a házasság elôtti jegyességrôl, a nemi élettôl való tartózkodásról, a
keresztény házasságkötés szabályrendszerérôl és elvárásairól, a nevelés módjairól. Az új
családi modellektôl (csonka család, szingli
család, válás, mostoha család, élettársi kapcsolat, egynemûek együttélése) teljes mértékben elzárkózik az egyház ma is, jóllehet a nyugati típusú társadalmakban ezek egyre inkább
elôtérbe kerülnek. Foglalkoznak a család és a
média kapcsolatával, a család jogaival, a családdal mint gazdasági egységgel. Ugyanígy a
keresztény neveléssel, amelynek része például
a szexuális felvilágosítás. A házasságot felbonthatatlannak tartják, benne a férfi és a nô
viszonyát egyenjogúnak. A gyermek nevelésének színtere 3 éves korig a család kell hogy legyen, a bölcsôdék és hasonló intézmények alkalmazását elutasítják, ezeket az utóbbi fél évszázad családellenes politikájának részeként
határozzák meg. Az adatok, statisztikák és érvelések elsôsorban európai és amerikai tényekre támaszkodnak, de dél-amerikai és ázsiai példákat is hoznak. A problémák nagy része
ugyanis globális jellegû, és világszerte megfigyelhetô jelenség, mivel a szekularizált államok nagy része az egyházat már nem tekinti
partnernek a családdal és a gyermekekkel
kapcsolatos döntéseik meghozatalában.
Sz. Zs.
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„A sztár csak te vagy, bár hallanám a hangodat…”

Éneklés és dobolás kezdôknek
A Panem Kiadó talán
legsikeresebb sorozata
a TANTUSZ könyvek,
amelyek
kezdôknek
vagy az adott területen
még kevés ismerettel
rendelkezô olvasónak
szólnak egyszerû, közérthetô, praktikus formában. Tudatosan mellôzik az elrettentô szakmai leírásokat, kifejezéseket, mégis megalapozott,
hiteles tudást nyújtanak.
Megszólítják az olvasót és
közvetlen stílusban „okosítanak ki” a legbonyolultabb kérdésekben is. Ez a
testépítésben, fitnessben
vagy a fôzômûsorokban elterjedt „tegezôs”
vagy „amerikai” stílus világszerte sikert hozott a sorozatnak. Az angolban For Dummies
elnevezésû szériát Tantuszként magyarították, bár nem tudom, a fiatalabb, 40-en aluli
generációknak mond-e még valamit az a kifejezés, hogy „leesik a tantusz” (ami régen a
telefonáláshoz való pénzérme volt). Pedig a
sorozat egy része éppen a fiatalokat szólítja
meg, az élet legkülönbözôbb, ma trendinek
vagy divatosnak számító területein. Az eddig
megjelent, egységes alapelvû 19 kötetben
szó esik az öltözködésrôl, a pókerrôl, a bicikliszerelésrôl, internetes és számítógépes alkalmazásokról, a szexrôl, illetve van egy zenei
széria is. A 30-as és 40-es korosztályról sem
feledkeztek meg, a terhességrôl és a szülôségrôl éppen úgy adtak ki kötetet a sorozatban, mint az egészségmegôrzésrôl, legyen az
gluténmentes diéta, a szív egészsége, az
egészséges étkezés, a fittség 40 felett, vagy a
pilates gyakorlatok. Minden kötetet az adott
területen magasan kvalifikált szakember írt,
aki képes volt a tudományos mondanivalót
népszerûsítô formába önteni. Általában gyakorló tanárokról, orvosokról, zenészekrôl van
szó. A sorozat két legújabb darabja a zenei
szériába tartozik, ami a kezdô, vagy félkezdô
zenélni vágyóknak segít egy-egy hangszeren
játszás elsajátításában. A zongora és gitár
után, nemrég került a könyvesboltokba az
éneklésrôl, illetve a dobolásról szóló kötet. Az
éneklés az utóbbi években egyre népszerûbb
tevékenység hazánkban, köszönhetôen a kereskedelmi csatornák folyamatos tehetségkutató mûsorainak. Az új X-faktor, illetve a Voi-
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ce biztosan megint sokakat ösztönöz majd
arra, hogy énekelni tanuljanak. Az Éneklés c.
kötet szerzôje, Pamelia S. Philips nemcsak
gyakorló fôiskolai tanár és tanszékvezetô, de
elismert elôadó az opera területén. Lépcsôfokról lépcsôfokra haladva sajátíttatja el az
éneklés alapjait. Kezdi a hangfaj meghatározásával, a megfelelô testtartás és lélegzés
megtanításával, és számos gyakorlatot ajánl,
ami segít a hang képzésében (hangképzés,
rezonancia, helyes magánhangzó-formálás és
jó szövegérthetôség, artikuláció, hangterjedelem bôvítése). Megfogalmazza, milyen követelmények vannak a különbözô stílusokban: legyen az country, dzsessz, musical,
pop-rock vagy opera. A leírást kiegészítendô
fotókkal, rajzokkal illusztrálja a gyakorlatokat.
Nemcsak a technika fejlesztésében segít, hanem a lámpaláz leküzdésére is ad tippeket,
egészségügyi tanácsokat nyújt az énekhang
megôrzésére, trükköket a profi fellépéshez és
a különbözô meghallgatásokhoz. Tanácsot
ad, hogyan találjuk meg a számunkra megfelelô dalokat, a különbözô stílusokban különbözô dalokat ajánl az egyes hangfekvésekhez. Tíz jó technikájú elôadót is elemez, köztük olyan nevekkel, mint Elvis Presley, Michael
Jackson, vagy Stevie Wonder. Megmondja,
mibôl hányszor és hogyan kell gyakorolni, és
egy zenei cd-melléklet is segíti a gyakorlást.
Hasonló metódusra épül a Dobolás c. kötet,
melynek szerzôje az amerikai Jeff Strong szintén gyakorló zenész és oktató, sôt a zeneterápia területén tudományos munkát is végez.
Ismert, dobolással gyógyító szakember, aki a
világzenei dobolási technikákra fókuszál.

Könyve különféle dobolási
stílusokkal ismertet meg
(rock, latin, dzsessz, rhythm
and blues, tradicionális technikák). A modern dobszerkótól a hagyományos dobokat és ütôhangszereket egyaránt áttekinti. Megismertet ától cetig a dobbal, mint
hangszerrel, bemutatja az
alapokat (ritmus, testtartás, ütésfajták), és különféle gyakorlatsorokat állít fel.
A sorozat bevett módszerének megfelelôen fotókkal, rajzokkal, kottákkal illusztrálja mondanivalóját.
Egy nagy fejezetben foglalkozik a modern dobolással és a dobszerkó rejtelmeivel, illetve megismertet a különbözô stílusokkal. Külön fejezetet szán annak, hogy megismertesse, mitôl lesz a dobjáték igazi groove, hogyan lehet elérni azt a feszes és pontos tempót,
amely összhangban van a zenekar többi tagja által játszott/énekelt ritmussal. A jó dobolás titka: a fíling (ami kicsit furcsán hat, így
magyarul leírva). Egy másik terjedelmes fejezet a tradicionális dobok és ütôhangszerek
világába kalauzolja el az érdeklôdôt, ízelítôt
ad a kézi dobok sokféleségébôl, szemezget
a verôvel ütött dobok között, és villámlátogatást tesz olyan ütôhangszerek között,
amiket rázni, csörgetni és forgatni kell. Tanácsokat ad a dob vásárlásához és karbantartásához, a tanárválasztáshoz. A könyvhöz
csatolt CD-melléklet a ritmusképletek gyakorlásában segít.
(Szénási)
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evolúció

Sorban állni Darwinnal
Az evolúciós pszichológia szakavatott hazai kiadója, a Typotex új ismeretterjesztô
kötettel jelentkezett a tárgyban: ezúttal a
holland Mark Nelissen Darwin a szupermarketben címû mûvét olvashatjuk immár
magyarul. A kötet a címével összhangban
kellôképp szórakoztató és humoros, és az
ismeretterjesztô mûfajon belül is inkább
azoknak lesz újdonságértékû, akik eddig
nem nagyon botlottak ebbe a témába.
Amit, tegyük hozzá, Szendi Gábor után
nehéz elképzelni: a népszerû pszichiáter
könyveinek hatására idehaza futótûzként
terjedt el a darwinista nézetek elemzése,
legalább alapszinten. A viszonylag fiatal
(néhány évtizedes) tudományág a genetikával karöltve azért hozott forradalmi változást a szociológiában, a pszichológiában
és a viselkedéstudományban, mert mindezek alapjaira, a mozgatórugókra szolgált
tudományos magyarázattal. Emberi felépítésünk, viselkedésünk, döntéseink nyertek
értelmet a darwini evolúcióelmélet szemszögébôl. Ha egy szóban akarnánk összegezni Mark Nelissen kötetének tanulságát,
ez volna: mûködik!
A kedvesen közvetlen tudós ezt a boldog
felfedezését osztja meg velünk minden
egyes fejezetben, ha kicsit naivra is veszi a
hangot, és mint egy bábszínházban a közönségnek, úgy adja elô a „megint bejött!”-formulát. A szerzô nem tesz mást,
mint a lehetô leghétköznapibb helyzetekben – étteremben, ruhatárban, újságosbódé elôtt sorban állva, vonatkupéban –
megfigyeli a tipikusan emberi viselkedést.
Sokszor megtippeli elôre, s ezt követi annak a magyarázata, vajon honnan tudta
ennyire biztosan, mi fog történni.
A kötet elsô harmadában sorakozó fejezetek a tájékozottabaknak kevés revelációval szolgálnak: az evolucionizmus alapjait
bontják ki, vagyis a genetikai szempontból
elônyös partnerválasztás fontosságát, önmagunk „hirdetésének” trükkjeit a másik
nem számára, a fájdalom szerepét a túlélé-
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sünk szempontjából, a hálózatok jelentôségét az életünkben, vagy a csoportos létforma ôsi alapjait. Izgalmassabbá akkor válik a szöveg, amikor Nelissen „szôrözni” kezd – elnézést a szellemeskedés miatt, de ez esetben szó
szerint. Az általánosságokról a konkrétumokra áttérve elôjönnek ugyanis
azok a kérdések, hogy miért is távolítjuk el manapság a testszôrzetünket
olyan buzgón? Miért tartják sokan a
homoszexuálisokat „másoknak”,
mint a „normális” szexualitású embereket; egyáltalán mi az, hogy normális? Mióta van fehér ember, és ha
feketén kezdôdött az ember története, bizonyos földrajzi területeken
ugyan mitôl fehéredett ki? Miért
nevetünk, ha lehetne egyszerûen
mosolyogni is? Miért tapsolunk, vagy
hogyan viszonyul agyunk az absztrakcióhoz? Mekkora az a saját tér, amelyet önkéntelenül megkövetelünk magunknak?
Csupán néhány a Mark Nelissen által felvetett tudományos kérdések közül, amelyek végre messze nem olyan egyértelmûek, mint az, hogy a nônek a hûség és a
gyermekei felneveléséhez maximális biztonságot nyújtó férfi megtartása az elsôdleges érdeke, míg a férfinak a magva szanaszét hintése, hogy profánul fogalmazzunk. A „szôrkérdésben” például a kutató
egy olyan fontos kettôsségre mutat rá,
amelyet az evolucionizmusban soha nem
szabad szem elôl téveszteni: a szelekció
alakította tartós genetikai változások,
kontra mulandó kulturális hatások. (Vagyis még megérhetjük, hogy újra divat lesz a
férfi mellszôrzet, azt már kevésbé, hogy
fajunk újra bebozontosodik.) A szerzô kiváló hasonlattal magyarázza a megszaladáselméletnek nevezhetô (a kifejezés forrása a szintén Typotexes Fékeveszett evolúció címû kötet) jelenséget, melynek
klasszikus példája a zabálás. A Nelissen
idézte humoros párbeszédbôl, miszerint
„Mondja, mennyibe kerül egy csepp benzin? – Természetesen semmibe. – Akkor
csepegtesse már teli a tankot!” világosan
következik mindenféle szenvedélybetegség alapja: egy kis napi süti nem a világ,
de ha egy életen át „toljuk”, ezt generációk ûzik kitartóan, ne csodálkozzunk az
eredményen.
Nelissen eközben olyan filozofikusabb
kis kitérôknek is szentel helyet, mint a „ki
vagyok én” kérdése, vagyis a személyiség
és a fizikum folytonos alakulása közben

meghatározható identitás. A kötet
igazi erôsségét azonban inkább azok az
éles szemû megfigyelések jelentik, amelyek mellett olyan könnyen elsiklunk, hiszen állandó és nem tudatos cselekvéseinkhez tartoznak. Figyeljük meg például
beszélgetéseinket – javasolja Nelissen –,
hányszor reagálunk valóban a partner érveire, gondolataira, és hányszor akarjuk
csupán a sajátjainkat szavakba önteni. A
kommunikáció javában ez utóbbi történik.
Meghökkentô volna? Van ennél sokkal
provokatívabb – mint a szerzô megosztja
velünk, sok olvasójánál felháborodást kiváltó – jelenség is. Nelissen egy orvosi rendelôben szemlélôdik. A két gyerekkel érkezô anya egy hajszálnyival többet foglalkozik egészséges gyermekével, mint a beteggel. Ez a hajszál azonban ôseink életében a túlélést biztosította, e hajszálnyi „aljasságnak” köszönhetjük talán, hogy most
itt vagyunk. S hogy a kulturális, civilizációs
hatások milyen fontos szerepet játszanak
azon kívül, hogy preferáljuk-e a szôrös
férfimellkast vagy sem – nos, az anya
egész biztosan nem hagyja ott valahol útközben beteg gyermekét, sôt. Mindent
megtesz majd, hogy meggyógyuljon, s ez
nem mond ellent a szemfüles „tudósdetektív” által megfigyelt nem tudatos cselekvéseinek sem.
Mit adhat nekünk, mai olvasónak a darwinizmus? Megnyugvást és harmóniát, derül ki a kötet zárófejezeteibôl, hiszen az
evolucionizmus szépsége abban áll, hogy
valami nagyon ôsi és közös forráshoz vezet
el bennünket. Rátalálni igazi eufória.
Laik Eszter
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panoráma
Több mint egy klub
Az FC Barcelona a világ legjobb
csapata. Ezt nem (csak) én állítom, ott szerepel tényként Graham Hunter könyvének címlapján, és a Barçát érintô ügyekben
az angol sportújságíróval vétek
lenne vitába szállni. Tudja, hogy
mit beszél, hiszen éveken keresztül élt Katalónia fôvárosában,
testközelbôl figyelhette a csapat
mindennapjait. Az elmúlt évtized
interjúiból, megfigyeléseibôl és
sok-sok bizalmas beszélgetésbôl
állította össze krónikáját, amelyben kimerítô alapossággal mutatja be azt a filozófiát, amely a
Barcelonát a világ legjobb labdarúgóklubjává tette.
A sportsikerek fokmérôje,
hogy hány érmet, kupát nyer,
rekordot dönt meg egy sportoló. Bár az FC Barcelona mindig
is az egyik legnagyobb spanyolországi klubnak számított, az
igazi, világraszóló sikerek elkerülték. A klub életében jelentôs
változást hozott, amikor a hetvenes évek nagy sztárja, a csapat egykori csillaga, a holland
Johan Cruyff vette át a karmesteri pálcát. Edzôként több bajnoki címet és spanyol kupát
nyert, majd megkoronázva teljesítményét 1992-ben a Bajnokcsapatok Európa Kupáját is elhódította irányításával a katalán
gárda. A sikerek mellett leg-

Tisztáznivaló
Robert Williams könyvének elbeszélôje, a tizenéves Luke úgy
kényszerül bele új életébe, hogy
még a régit sem sikerült lezárnia, mély lelki sebeket hordoz,
életére árnyékot vet családjának
tragédiája: súlyos depresszióval
küzdô anyjának elvesztése. Ketten maradnak apjával, kettejük
közül látszólag a fiú viseli jobban
az anya halálát. Az apa az alkoholba menekül, passzívvá válik,
képtelen kimozdulni ebbôl az állapotból. A múlt feldolgozatlan,
tisztázatlan rettenete távol ûzi
egymástól a hallgatásba burkolózó szülôt és gyermekét. Tevékenységeik (a fiú festeget, az
apa játékokat készít) ugyan ke-
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alább ilyen fontos, hogy megteremtette azt a játékstílust és filozófiát, amelynek köszönhetôen két és fél évtizeddel késôbb a
Pep Guardiola vezette Barcelona minden idôk egyik legeredményesebb csapatává válhatott.
Guardiola 2008-ban vette át a
Barcelona irányítását. Négy szezon alatt 14 kupát gyûjtött be,
és bebizonyította, hogy a Cruyff
által kitalált és tökélyre fejlesztett rendszer mûködôképes, van
értelme az utánpótlás-nevelésre
alapozni a csapat jövôjét. Pep
kitartó munkával és könyörtelen
következetességgel elérte, hogy

a Barçában szereplô
sztárok úgy váljanak
igazi csapattá, hogy
közben nem veszítik
el egyéni ambícióikat.
Az utánpótlásból érkezô fiatal tehetségektôl és a milliókért
vásárolt szupersztároktól ugyanazt várta
el: munkát, munkát
és még több munkát.
Persze voltak olyanok
is, akik képtelenek
voltak beállni a sorba,
mert azt gondolták,
hogy nincsenek eléggé megbecsülve, ôk
hamarosan elhagyták
a csapatot. Aki viszont maradt, az átélhette a labdarúgás új
korszakának születését.
Kevés olyan klub volt a foci történelmében, amely sajátos stílusával ennyire meghatározta volna
a játék képét. A rengeteg passz,
a letámadások, a szinte követhetetlenül cselezô, gólveszélyes „kisemberek” és persze a zseniális
Lionel Messi már-már legyôzhetetlenné tette a Barcelonát. A
Barça-stílus fogalommá vált. Sokan nem szeretik, unalmasnak
tartják, hogy a mérkôzés nagy részében az egyik csapat birtokolja
a labdát, és látszólag semmit
nem csinál, csak passzolgat. Bele
sem gondolunk, hogy mennyi

retet, rendszert adnak az életnek, mindez azonban nem több
látszatnál – minden szétesik,
szertefoszlik körülöttük.
Ebbôl az álomszerû melankóliából zökkenti ki ôket egy vékony, koszos fiú felbukkanása.
Elôször furcsának tartják Jon ismétlôdô látogatásait, hamarosan azonban megszokott szereplôje lesz a csonka család
mindennapjainak. Ahogy Lukenak és apjának, Jonnak is titkai
vannak:
cselekvésképtelen
nagyszüleivel él egy düledezô
házban, a szociális szolgálat
mindennapos vendég náluk,
úgy tûnik, elkerülhetetlen, hogy
nevelôotthonba kerüljön a fiú.
Jon sorsa együttérzést ébreszt bennük, megpróbálnak

segíteni a fiún. S ha nem is lendül át a passzivitás rögtön cselekvésbe, de a fogaskerekek
megmozdulnak: az apa hatalmas munkába kezd, amelybe
bevonja a fiúkat is.
Robert Williams kisregényének
értéke a kamaszhangon elmesélt lírai történet, amely apa és
fia közös gyászfolyamatának
megindító leírása. A jelen eseményeit átszövô múlt segít megôrizni az anya emlékét, ugyanakkor erôt is ad továbblépni az
élet felé. Az életben maradáshoz
célok kellenek, tûnjenek azok
bármilyen haszontalanoknak is,
ha képesek értelmet adni a létezésnek és tisztázni a múltat, akkor van remény.
P. Z.

gyakorlás, figyelem és fegyelem
van mindennek a hátterében!
Graham Hunter könyve azokat
az erôvonalakat tárja fel, amelyeknek mûködése a Barcelonát a
világ legjobb csapatává tette: izgalmas sztorik, összefüggések
bomlanak ki a közel 500 oldalas
mûben, amely egyszerre szórakoztat és elgondolkodtat. A kulisszák mögé pillantva rengeteg
érzelemmel szembesülünk: öröm
és harag, ármány és elszántság
színezik a sok nézôpontú történetmesélést; hol Cruyff, hol
Guardiola, hol pedig a csapat valamelyik sztárja szemszögébôl
látjuk az eseményeket. S bár a
szerzô ide-oda csapong, a könyvet letéve végül mégis úgy érezzük, hogy összeállt a kép: megismertük a sikerek hátterét. A beavatottság jó érzése tölti el az olvasót, aki – legyen bármekkora
Barça-szurkoló – a könyv elolvasása után másként fogja nézni
Xavi passzait, Busquets szereléseit, Puyol és Piqué védômunkáját
és Messi zseniális cseleit.
Pompor Zoltán

Graham Hunter
BARÇA
A világ legjobb
csapatának története
Akadémiai Kiadó
464 oldal, 3600 Ft

Robert Williams
LUKE ÉS JON
Scolar Kiadó
288 oldal, 2750 Ft
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panoráma
Róma elsô püspöke,
vagy az elsô pápa?
Fogós kérdés lehetne egy mûveltségi vetélkedôn: ki viselte elsôként a pápa címet? A helyes
válasz: I. Agapitus (535–536),
mivel ôt már nem episcopusnak, vagyis nem püspöknek nevezik, hanem pápának, aminek
szeretetet, tiszteletet kifejezô
tartalma: atyácska.
Hogy nem Péter apostol volt az
elsô pápa, ez persze formálisan
igaz. De lényegében még sincs
ellentmondás az „oknyomozó
publicista és író” rendkívül olvasmányos, mondhatni izgalmas
(bûnügyi nyomozásnak titulált)
kötetének címében. Péter, aki az
evangéliumokban a legtöbbször
említett szereplô Jézus tanítványai, hívei közül, kezdettôl az elsô helyen állt az apostolok között. „Tu est Petrus!” – idézhetjük Jézus szavait: Máté evangéliumában (16,18) ezt olvashatjuk az
ô legfontosabb „megbízatásáról”: „Péter vagy, erre a sziklára

Adalékok a
középkor újfajta
legitimációjához
A kötet egyik szerzôje, Tóth Tamás egyetemi tanár (SZIE) joggal jelenti ki: az ún. középkor
az utóbbi évtizedekben hihetetlenül népszerû történelmi korszakká vált. A tudományon belül is különbözô középkor-koncepciók alakultak ki, eltérô középkorfogalmak vannak forgalomban, közkeletû középkorképek versengenek egymással, a
populista kultúrában (média, ismeretterjesztô és szépirodalom)
pedig középkorlegendák „fo-

A KÖZÉPKOR VETÜLETEI
A 18–19. századi középkorértelmezések filozófiai,
tudományos és mûvészi
aspektusai
Szerkesztette: Gorka Dezsô
Gondolat Kiadó
200 oldal, 2250 Ft
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építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erôt.”
Hesemann, akinek
nem ez az elsô
magyarul megjelent
könyve, nem klasszikus életrajzot kínál:
annak inkább a
munkájában többször hivatkozott C.
P. Thiede magyarul
pár éve megjelent kötete tekinthetô (Az apostol nyomában. A
titkos Péter-akták). Ô – Prof. Dr.
Ava-Maria Jung-Inglessis történész közremûködésével létrehozott – alapos beszámolójában
igazából régészeti kutatásokat
(és vitákat) áttekintve egy nyomozás lefolyása keretében ugyan
életrajzot is ad, de nem ez az elsôdleges célja. (A mû II. János Pál
2000-ben megtett körútja apropójából született.) A történelmi
tényeket az archeológiai leletek
sorba rendezésével ismerteti meg
olvasóival. Rómából, Péternek a
Szent Péter-bazilika alatt megta-

lált sírjától kiindulva Betszaida, Kafarnaum, Jeruzsálem, Antióchia,
Korintos bejárásával követi azokat a
megmaradt
és
elôkerült tárgyi bizonyítékokat,
amelyek kétségtelenül annak a történelmi személynek mutatják az
apostolt, aki volt. Legvégül újra
Rómába jutunk, ahol Péter alapította az elsô keresztény közösséget, és ahol, mint tudjuk, vértanúhalált halt.
Csokonai Attila

kozzák a helyzetet.” Hogy mi az
oka e népszerûségnek, arra van
elfogadható
magyarázat,
mint ahogy arra
is, hogy miért
nincs, ha egyáltalán lehetne,
autentikus középkorkép.
A tanulmánykötet alcíme jelzi a megközelítés
három aspektusát, ennek megfelelôen három fejezetre oszlik
az anyaga. Egyébként egy
négyrészesre tervezett sorozat
(„romantika-munkaprogram”)
utolsó elôtti, egy 2010 áprilisában lezajlott konferencia elôadásai nyomán íródtak az itt olvasható rövid, s ha figyelmesen
olvassuk ôket –, izgalmas és tanulságos munkák. A multidiszciplinaritásról tanúskodó címekben elôforduló nevek rögvest
jelzik: zömmel a német és a
magyar recepciótörténet eredményeibôl kapunk ízelítôt: pl.

Jean Paul középkorképe, A középkor: Goethe
historiográfiája a
Farbenlehre
(Színtan) történeti részében, de
említhetjük Kantot, Schellinget,
Novalist, Th. Körnert, igaz, vele
(egy Zrínyi-dráma
szerzôjével) kapcsolatban már a fordító Szemere Pál és a bíráló Kölcsey neve
átvezet a magyar irodalom- illetve szellemtörténet területére.
Ha meggondoljuk, a romantika
középkorképe milyen fontos
szerepet töltött be (nálunk is!) a
nemzeti identitástudat kereteinek – máig sokakat befolyásoló-akadályozó – kijelölésében,
nem lehet elfogulatlanul, tartózkodóan olvasni a magyar
történelem kezdeteirôl szóló, a
Világos utáni vitáról, vagy Literáti Nemes Sámuel „kitalált középkoráról”. Sapienti sat.
Cs. A.

Michael Hesemann
AZ ELSÔ PÁPA
Régészek Péter apostol
nyomában
Fordította: dr. Diós István
Szent István Társulat
280 oldal + 16 oldal
képmelléklet, 2950 Ft

Egy hazalátogató
versei
A kulturális emlékezet szövegeinek újraírásakor a szubjektum
többféle hangon szólal meg,
különféle korok mûvészi szerepeiben és változatos formáiban
oldva fel saját személyességét.
Vannak költôk, akiknek életmûvében a múlt újraírása vezérmotívum, s ez jellemzi jelen kötet
szerzôjét.
A kortárs olasz irodalom egyik
meghatározó alakja az 1938-ban
Budapesten született, 1948-tól
Milanóban élô Tomaso Kemeny.
A magyar születésû költô sajátos
kulturális és nyelvi fejlôdés révén
alakította ki mûvészi világát.
1969-tôl megjelenô tucatnyi verseskönyve az olasz kultúrát gyarapította. Közben az olaszországi
angol filológia egyik vezetô alakja
lett. Kemeny a múlt szerepeit jelentôs részben az angol irodalom
jeleseinek (Marlowe, Coleridge,
Byron, Dylan Thomas stb.) olaszra
fordításával éli át.
A költôt rabul ejtette Erdély és
Ady, s ez utóbbinak Lédával lejtett „héja-nászát” sajátosan fogalazza át: „Erdély kapujában, a
Sebes / partjainál, Nagyváradon
történt, / hogy Ady meglátta Lédát; / sólyomalakban köröztek /
az ôsz terein, / szerelmesen,
megtépett tollal.”
Kemeny Erdély aranypora (2005)
címû, e kötetében is helyet kapó
ciklusa filológai meglepetések tárháza. Ugyancsak e kötet segít költôien tisztázni Drakula és Vlad Tepes (Cepes) személyazonosságát,
s a Mezid bejjel hadakozó Lépes
György, Erdély mártír püspöke is
sajátos emléket kap. Az ô halála
helyén emelt kôkeresztet a románok 1918-ban lerombolták, ám
Kemeny versben ércnél maradandóbb emléket állított neki.
K. S. A.

Tomaso Kemeny
A VÍZÖZÖN MONDJA
Válogatott versek
Fordította Szkárosi Endre
és mások
Magyar Mûhely
119 oldal, 1950 Ft
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panoráma
Sorsok a világ tetején
Az Amerikai Egyesült Államok
Honoluluban született, kenyai luo
kecskepásztorok családjából származó elsô színes bôrû elnökének,
vagyis Barack Obamának igen
nagy tét a mostani választás. A
George Washington teremtette
hagyomány nyomán, amelyet
1951-ben a XXII. alkotmány-kiegészítés emelt törvénybe, mindenki csak kétszer indulhat elnökválasztáson. Washington szerint e
megkötés nélkül bevett szokássá
válna az élethossziglani elnökösködés, és mivel a hivatalban lévô
elnök halála esetén helyébe automatikusan az alelnök lép, végül is
nem a nép választaná meg a végrehajtó hatalom vezetôjét. Márpedig egy köztársaságban ez kötelezô. Obamának tehát a 2012es szavazás adja az utolsó lehetôséget a még egyszeri beiktatásra.
A mostani kötetet, amelyben az
USA eddigi negyvennégy elnökét
mutatja be, Hahner Péter a nem
történész közönségnek szánja.
Származási, viselkedési, magán-

Legyôzték Ámort?
Láthatnánk, ahogy a vér kiserken
az ajkon, ha a szexis címlapjelenet
következô filmkockáját is megmutatnák. Nyoma sincs itt gyengédségnek. A könyv is azt taglalja, hogy a két ember közötti intim kapcsolatból kivonulnak az
érzelmek, és a nemi élet sokszor
puszta testgyakorló aktussá válik.
Almási Miklós, a bölcselet-esztétika professzora, aki nemrégiben
töltötte be a nyolcvanat, szívesen
fordul a mindennapok filozófiája
felé és foglalkozik a szociológiát is
magában foglaló trendkutatással,
puhatolózik az életforma-változások iránya és oka felôl. Aktív
egyetemi oktatóként, a fiatalok
között forgolódva nem a nagy
öreg szerepét játssza, nem tudóskodik, hanem a nagyon is tudományos tényekrôl a mindennapi
ember, sôt, az egyetemista korosztály nyelvén beszél. Szlengjüket, kommunikációs szokásaikat
magáévá téve ad elô, ír és blogol.
Legújabb könyvében arra keres
és talál magyarázatot, hogy srá-
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életi, megítélésbeli tabukat mellôzve ír az Egyesült Államok elsô
embereirôl. Kiderül, hogy az elsô
elnök személyisége nem volt azonos az egydolláros bankjegyrôl bizalmatlan pillantással ránk tekintô
szigorú öregúréval. A portréfestô
azért ábrázolta ilyen elônytelenül
Washingtont, mert megsértôdött

egy méltóságteljes megjegyzésén. John Adamsrôl elárulja, hogy
a kortársai nem szerették.
A Függetlenségi Nyilatkozat
megfogalmazója, Thomas Jefferson franciaországi nagykövetként
szemtanúja volt a párizsi forradalomnak, és bár keserûen csalódott benne, mégis így rendelkezett: „a kormánynak való ellenállás szelleme oly fontos lehet bizonyos esetekben, hogy azt kívánom, mindig tartsák életben.
Gyakran kerül majd rá sor tévedésbôl, de még így is jobb, mintha sohasem éledne fel.” Érdekesebbnél érdekesebb háttérinformációkat kapunk (például, hogy
miért kell „rózevelt”-nek” ejteni
Roosevelt nevét), és együtt látva
az elnöki élet- és teljesítményrajzokat, jobban elôtûnnek bizonyos lényeges vezetôi döntések,
amelyek akár sorsfordító pillanatokat is megelôztek, például a két
elnökgyilkosságot, a Watergatebotrányt vagy az ikertornyok elleni támadást.
Az alapító atyák (angolul Founding Father) ôsinek hitt kifejezé-

cok, nôk, pasik miért menekülnek egyre gyakrabban a szerelem
elôl, miféle észjárás mentén tanácsolják maguknak és egymásnak,
hogy „kerüld a tartós kapcsolatot”, és vágják a partnerük szemébe: „jó veled, de inkább ne.”
Mi okból tartják veszélyesnek a
szilárd érzelmi köteléket? Mert
béklyót jelent. Nemcsak annak
vet véget, hogy a barátokkal nekivágjon az illetô az éjszakának és
újabb futó kalandoknak, hanem
még a karriert sem hagyja kibontakozni az állandó társ. Legalábbis félnek tôle, hogy ez történik. És
a munkaadók valóban effélét sugallnak, amikor állásinterjúkon a
privátszférába benyomulva faggatóznak, hogy a jelölt szabaddá
tudja-e tenni a hétvégeket, és dédelget-e családalapítási tervet. Így
lett divat a szingli életforma,
amelynek követôi, miközben az
önállóság himnuszát zengik, valójában szenvednek a magánytól.
A társaság iránti, még maguknak is nehezen bevallott igényüket lovagolják meg a közösségi
oldalak, ahol a barátnô unoka-

testvére pasijának a kuzinja is ott
szerepel a tényleg jó barátok között. Mert menô a minél nagyobb ismeretségi kör. És a legintimebb eseményeket megosztják
a kvázi idegenekkel, mély bepillantást engedve a hajdan hétlakatos magánügyekbe. A civilizációs kütyük a szerzô megállapítása szerint mind ellenünk, érzelmeink ellen dolgoznak, mert ha a
számítógépekre ráállított kémprogramokat is figyelembe
vesszük, sok millióan néznek bele
önként közkinccsé tett lelkünkbe,
a „te meg ô” viszonyába. A magánszféra efféle kifosztása, a kis
közös titkok elvesztése vezet a
párkapcsolati nyomorhoz és a
szerelem elsorvadásához.
A professzor persze nem tagadja meg esztéta mivoltát, számos irodalmi példát elemez
szemléltetésül, és a tudománytörténetbe bevonult nôi sorsokat
is felvonultat, amelyek a goethei
hívó szóval jelzik „az örök nô fölfelé vonz”. Tôlük meríti a reményt, amelyet a vadul egymásnak esô ajkak fölött a könyvborí-

Hahner Péter
AZ USA ELNÖKEI
Animus Kiadó
368 oldal, 3980 Ft

se nem az alkotmány megszületésének idejérôl való, hanem a
hivatalát 1921–1923-ig betöltô,
az alliterációt kedvelô Warren G.
Hardingtól ered. Ôt egyébként
gyerekkorában niggernek csúfolták, mert távoli ôsei állítólag
Afrikából származtak. S ha már
az ô révén visszajutottunk az
amerikai alkotmányhoz, hadd
idézzem a szerzô erre vonatkozó
elemzésébôl az elgondolkodtató
kérdést: „El tudjuk képzelni,
hogy manapság hazánkban
olyan politikai rendszer szerint
mûködjenek az állam intézményei, amelyet az 1780-as években hoztak létre?” Vagyis akkor, amikor Budán az elsô német (!) színház megnyíllt, és
amikor Kazinczy Ferenc és Batsányi János megalapította a
Kassai Magyar Társaságot. Márpedig az USA-ban mindmáig lényegileg változatlan formában
az 1787-ben – az akkori szellemi
nagyságok négy hónapi koncentrált munkájával – összeállított alkotmány van érvényben.
M. Zs.

Almási Miklós
A SZERELEM
LEHETETLENSÉGE
Kalligram Kiadó
168 oldal, 2600 Ft

tón a picinyke Ámor sejtet: a szerelem – végül és remélhetôleg –
az érzelem elveszejtésére törekvô társadalmat is legyôzi.
-zizsu-
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panoráma
Pasák és szultánkisasszonyok
„Hol volt, hol nem volt, a szita a szalmában volt, amikor a
teve kikiáltó, a légy borbély
volt, én pedig az anyám bölcsôjét ringattam, élt egy
messzi országban egy…” – így
kezdôdik egy tipikus török
mese. Efféle ritmusos, rímes,
alliteráló állandó jelzôk vezetnek a mese irreális világába,
arra készítve fel a hallgatót/az
olvasót, hogy egy olyan világba keveredik, ahol csodák történhetnek. Míg a magyar
nyelvben a hely távolsága és
irrealitása (óperenciás tengeren is túl) vezet be a mesébe,
addig a törökben az idô
játssza ugyanezt a szerepet
(én pedig az anyám bölcsôjét
ringattam). És következnek a
magyar népmesékbôl is jól ismert csodás mesei motívumok: a három fiútestvér, aki
háromfelé indul feleséget keresni, a két nagyobb, akik elveszejtik a legkisebbet, hogy
ôk vigyék haza a megmentett

Méltató mesék
Egy-egy nagy mûvész tudós
kutatója gyakran a tárgyául
választott vagy kapott személyiség árnyékában él. Kabdebó
Lórántnak Szabó Lôrincrôl
írott munkájával sikerült a legnagyobbakhoz mérhetô monográfiát megalkotnia és
megjelentetnie. Ezzel a mûvével a 75. születésnapját ünneplô Kabdebó a magyar kultúra egészét tekintve is rendkívüli teljesítményt vitt végbe,
olyasféle
árnyéklovasként,
mint pár évtizede Király István
Adyról, Németh Lajos Csontváryról írott könyveikkel.
Ráadásul Kabdebó portréinak alanya talán Adynál és
Csontvárynál is korszerûbbnek
mutatkozó,
immár
klasszikus alkotó. Szabó Lôrinc költészete feladatául vállalta, hogy vizsgálja az ember
helyét, a személyiség megvalósulási lehetôségeit abban a
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lányt/lányokat, majd a legkisebb fiú csodás megmenekülése és hazatérése. A férfiruhába
öltözött leány, aki férfiként hódítja meg kedvesét/áll bosszút,
mint elhagyott asszony. A világszép szultánkisasszonyok története, akik ahhoz mennek feleségül, aki szóra bírja ôket.

történelmi helyzetben, amikor
a hagyományos világ kimerítette a történelme során kínálkozó lehetôségeket, a történelem további alakulásához
mindinkább a szerepek visszavételére, a parancsoknak kiszolgáltatott, egyéniségüket
vesztett vagy megtagadó tömegember alakítására lett
csak lehetôség.
Szabó Lôrinc kései éveinek jó
barátja, az esztéta BaránszkyJób László tanulmányaiban az
oximoronok és a paradoxonok
ellentételezô erejének szuggesztióját, meghatározó jelentôségét hangsúlyozta a költô
beszédmódjában. A recepcióelméletben élenjáró KulcsárSzabó Zoltán, Kabdebó kedves tanítványa, nemrég megjelentetett könyvében átfogó
képet adott Szabó Lôrinc költészetének poétikai sajátosságairól, a befogadást meghatározó líra- és olvasáselméleti
dilemmákról, az életmû kom-

Az elcserélt
hercegi gyerekek története.
Megannyi ismerôs történet, ismerôs
szereplôkkel.
Egyes kutatók
az azonos mesei
motívumokban bizonyítékát látják
a magyarság
és törökség
rokonságának,
mások
azt mondják, a
mesei motívumok világszerte vándorolnak. Tasnádi
Edit, a török
irodalom elismert tolmácsolója fordította
és válogatta a kötet anyagát.
Az eredeti könyv szerkesztôje
egy neves török népmesekutató, akinek tanítványai a 20.
század utolsó harmadában,
mint élô meseanyagot gyûjtötték a történeteket Kelet-Törökországban, mely gazdasá-

gilag fejletlenebb, így hagyományôrzôbb vidék, mint a
nyugati területek. A meséket
akkor még felnôtteknek (is)
mondták, a harcosok, pásztorok a tûz körül ülve hallgatták
azokat. Éppen ezért sok véres
történet kimaradt a kötetbôl,
mert a kiadó kifejezetten gyerekkönyvnek szánta a kiadványt. Ehhez igazodnak Oláh
Katalin meseillusztrációi is,
aki leleményesen felhasználva
a török motívumokat, különbözô keleti szônyegeket másolt le a képek keretének. A
mesék általában negyven
nappal és negyven éjszakán
át tartó lakodalommal érnek
véget, és ezzel a mondással:
„Ôk jutottak boldogságra, mi
meg üljünk a díványra...”
Sz. Zs.

paratisztikai vonatkozásairól.
Kabdebó Lóránt ezúttal az
utóbbi öt évben írt tanulmányait gyûjtötte össze két nagy
fejezetbe, “filológiai mesék”

és „poétikai mesék” címszó
alá. Kötetével nem kevesebbre, mint arra a kérdésre keresi
a választ, hogy mi dolgunk a
világon? Szabó Lôrinc ebbe a
kérdésbe már huszonévesen
belebonyolódott, s a versrôl
való elképzeléseit erre adott
válaszként értékelte át.
Kabdebó tanulmányai a költô
munkásságának széles távlatait
mutatják be. Szabó Lôrinc megítélésében döntô mozzanatnak
mutatkozott a Nyugathoz, Móricz Zsigmondhoz és köréhez
való viszonya, míg újabban a
kutatás a Gottfried Benn és T.
S. Eliot mûveire válaszoló szólamaira figyel. A legújabb irodalomelméleti irányzatok szellemében pedig versei elsôsorban
arról szólnak, hogy a szöveg
pragmatikája és retoricitása
egymást létesítô és feltételezô
viszonyban állnak, akárcsak a lírai én és a tôle bajosan elválasztható szövegvilág.
K. S. A.

Kabdebó Lóránt
MESÉK A KÖLTÔRÔL
Szabó Lôrinc-tanulmányok
Ráció Kiadó
351 oldal, 3200 Ft

A SZARVAS-SZULTÁNKISASSZONY
Török népmesék
Fordította: Tasnádi Edit
Magyar Napló
150 oldal, 3990 Ft
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panoráma
A távolság illúziója
Mások levelezését olvasni
olyan, mintha mi állnánk ott a
levélíró mögött, és kezünkkel a
szék támlájára támaszkodva
néznénk, ahogy a kezével, írógépével rója a sorokat. A szövegek által betekintést kapunk
valaki(k) életébe. Még a szakmai-baráti levelek is, mint amilyen Cs. Szabó Lászlóé és Gál
Istváné, rengeteget elárulnak
az adott személyek lelkialkatáról, habitusáról, testi és családi
gondjairól, és nem utolsó sorban munkásságáról. A privát
hang lehetôséget nyújt arra,
hogy élôvé váljanak a szoborrá
merevedett alakok, és emberként álljanak elôttünk.
A BBC magyar adásának szerkesztôje, a kitûnô író és esszéista Cs. Szabó László és az Apollo c. folyóirat, majd késôbb irodalomtörténészi munkájával kitünô Gál István levelei egy szakmai barátság intim titkait tárják
fel, melyben szó esik irodalomról, közéletrôl, barátokról, kol-

Az öt w mestersége
Az egy-egy szakmát legmagasabb fokon ûzôk némelyike az
adott mesterség oktatója lesz,
s ilyen esetekben elôbb-utóbb
elérkezik a nyomtatott tankönyv megjelentetésének pillanata is. Daniss Gyôzô nemcsak sokoldalú újságíró, aki
nagyot elsôsorban a Népszabadság hasábjain alkotott, hanem több fórumon is az újságíróképzés részese. A Tinta
Könyvkiadó ôt nyerte meg
népszerû retorikai sorozata
legújabb darabja szerzôjének.
Már nemcsak angol nyelvterületen az újságíró-iskolákon
az elsô órán szóba kerül az öt
w: az angol who? (ki?), what?
(mi?), where? (hol?), when?
(mikor?) és why? (miért?) szók
kezdôbetûi. Elôfordul, hogy a
why? kérdôszó w-jét kihagyva
csak négyet említenek, vagy
hatot, az elôbbieket megtoldva a w-t a szó végén tartalmazó how? (hogyan?) szócskával. Így van ez rendjén: az ok

www.könyvhét.hu

légákról, készülô és
megjelent írásokról. A
két férfi egymást segítve, bírálva és dicsérve alakítja saját
életmûvét, megjelenô
írásaikra kölcsönösen
reflektálnak.
Kapcsolatuk a 30as években kezdôdött. Az ekkor született levelek hangvételébôl ítélve még inkább szakmai, mint
baráti a viszonyuk,
ám a közös munka
és a közös érdeklôdés miatt az évek
folytán egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Levelezésük
elsô szakaszának a kommunista hatalomátvétel vet véget. Cs. Szabó a Vasfüggöny
nyugati oldalán, Londonban
él és dolgozik, míg Gál Magyarországon marad, és itt tevékenykedik. A folytatásra
közel húsz évet kell várni. Gál
1964-es angliai útján talál-

gyakran megfeleltethetô valamely közvetlenül adódó korábbi eseménnyel, s az esemény módja sokszor már a tömörség kedvéért is elhanyagolható körülmény.
Az öt w-t (vagy négyet, vagy
hatot) Daniss Gyôzô, jelen tankönyv szerzôje is minden újságmûfajra vonatkozó törvényként
kezeli. Az újságíró erkölcsi erényeit élénken vitatják: van aki
elkötelezettségét, van aki független, pártatlan, semleges
hozzáállását tekinti követendônek. Daniss jelen könyvében a
szakmai mûfogásokra oktat, a
szerves fejlôdéssel kialakult mûfajok tiszteletét tanítja. A hír,
tudósítás, kommentár, interjú,
kritika, elemzô cikk mûfajainak
mind seregnyi mestere volt az
újságírás történetében. Szerzônk tôlük kínál mintafeladatokat, mintás megoldásokat a
magyar publicisztika néhány
nagy pillanatát is felidézve.
Míg angol nyelvterületen az
újsághírek címei szinte önálló
életre keltek, sajátos gramma-

vá válik lenyûgözô mûveltségük. Továbbra is könyvekrôl,
angol-magyar kapcsolatokról,
készülô novellákról, cikkekrôl
és tanulmányokról írnak egymásnak. Ám a sorok közt
megláthatjuk a felesége halála utáni gyászban a helyét keresô Cs. Szabót, vagy a lányai
jövôje miatt aggódó, és betegségeivel küzdô Gál Istvánt.
A közreadott iratok korrajzként is olvashatók. Megtudhatjuk, hogyan élt, hogyan
gondolkodott két értelmiségi a
huszadik század közepén,
egyikük emigrációban, másikuk pedig itthon a Kádár-rendszer Magyarországán.
Hományi Péter
koznak, és levelezésük új lendületet vesz, és egészen Gál
István haláláig folytatódik. E
második szakaszban a levelek
egyre hosszabbak, részletesebbek lesznek. A családi, a
napi gondok is levéltémává
válnak. Ezekben a nagyobb
szövegekben jobban látható-

tikát követô, nehezen, csak
kellô tapasztalattal felismerhetô konstrukciókat alkotnak, a
magyar sajtóban a címekkel
nem volt s nincs is különösebb

Daniss Gyôzô
ÚJSÁGÍRÓISKOLA
Gyakorlati útmutató
(Az Ékesszólás Kiskönyvtára 19.)

Tinta Könyvkiadó
168 oldal, 1490 Ft

CS. SZABÓ LÁSZLÓ
ÉS GÁL ISTVÁN
LEVELEZÉSE
1933–1982
Argumentum Kiadó
280 oldal, 2600 Ft

gond. Daniss könyve azonban
a dolgok következetes végigvitelére tanít, s a címszerkezetek
kidolgozását, a felcím, fôcím,
alcím külön-külön megválasztását is oktatja.
Jelen kötet sajátos színfoltja –
a végén, betoldásképpen – Kelen Károly ötoldalas, menedzseresen tömör portréja korunk hôsérôl, a digitális újságíróról. Bizonyos kultúrákat, így
éppen az egy-egy ôsi hagyományt közvetítô kínait és zsidót
a tradíciók feltétlen tisztelete
jellemez. Az internet új mûfajokat is teremtett, ilyen például a
blog, régieket pedig sorra elvet. A digitális sajtóban való
munkálkodás során érdemes figyelembe venni a konkurrens
hírszolgáltatók (nyomtatott újság, rádió, televízió) mûködésének tapasztalatait. Így a digitális újságírás sem egyszerûen a
nyomtatott sajtót kiszorító fenevad lesz, s jótékony mûködését a hagyománytisztelet jellemzi majd.
K. S. A.
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panoráma
A költôi személyesség védelme
Szepes Erika tizenhetedik saját
kötetének rondán alliteráló címet
választott, utalva az irodalom
munkásai között zajló csatákra:
“a mocskos mesterség.” Pedig
helyesebb lett volna: “a magasztos mesterség.” Nem kisebb feladatra vállalkozott, mint a posztmodern, dekonstruktivista mûelemzôk által elhanyagolt költészetszemantika, poétikai jelentéstan megalapozására. Ennek a vállalkozásának fontos eredménye
még a költôi személyesség jelentôségének visszaállítása a mûelemzésben. Így a jelen kötet
elemzései nem a manapság divatos recepcióesztétika, befogadáselmélet vagy dekonstruktív hermeneutika szellemében készültek, sôt sok tekintetben ezekkel

Ki vagyok ÉN?
Milyen problémákkal küzd egy
mai magyar kamaszlány? Kikkel tudja megbeszélni a problémáit és milyen megoldásokat
talál rájuk? A kerettörténet
szerint a tizenhét éves Nórát
pszichológushoz küldik szülei,
amikor több napra eltûnik otthonról. A fôhôsnô jól beágyazott családi környezetben él,
ahol nemcsak a szüleivel, de és
inkább a nagyszüleivel (akiket
Pinek és Pának hív) beszélheti
meg mindennapi gondjait.
Persze sok titka van, mint minden kamasznak. A nagyszülô
korú szerzô akár a saját családjáról is írhatta volna az ifjúsági regényt. Nóra kalandjait a
magyar valóságból merítette.
Hôsnôje jelen volt például a
West Balkán szórakozóhelyen
történt tragikus eseményeknél, ismerte azt a lányt, aki
egy másikkal öngyilkosságot
követett el egy autóban néhány éve. Végigmegy a kamaszok önismereti és önértékelési gondjain: elégedetlen a testével, keresi a szerelmet, beszerzi az elsô szexuális tapasztalatokat, keresi a barátokat, érintôlegesen találkozik
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az elméletekkel helyezkednek
szembe.
A mai, irodalom iránt érdeklôdô
átlagember számára is a költemény felismerésének legfôbb kritériuma a verses forma, s a szabadvers történetileg ténylegesen
is a vers elfajulása. Léteznek azonban jelentésbeli, költészetszemantikai univerzáliák is, amilyen az éncentrikusság, a szaggatott szövegezés. A verselemzésben pedig
így újra méltó jelentôséget nyer a
szerzô életének bemutatása, ami
nem zárja ki a befogadás tárgyalásakor annak hangsúlyozását sem,
hogy ugyanaz a jelentés másképpen hathat különféle személyiségekre. Kötetünk szerzôjét, Szepes
Erikát a nagyközönség 1981-ben
nagyszerû verstanunk társszerzôjeként ismerte meg, s az utóbbi
két évtizedben lehetünk tanúi annak, hogy érdeklôdése a költészet
felé fordult. Találó tartalmi elem-

droggal és alkohollal, terhességgel és abortusszal, családon belüli erôszakkal. Mindeközben sokat és jól tanul és
különféle kreatív dolgokat talál ki. Érzékeny és finom lelkû
fiatal, akire legfôképpen Jim
Morrison szövegei hatnak.
Oláh Gábor filmes pályafutását követôen jónéhány könyvet írt, többek között betegségérôl és felgyógyulásáról, egy
öregedô férfiról, egy öregedô
nôrôl, ám ez az elsô ifjúsági
regénye. Remekül megtalálta
a mûfajhoz passzoló nyelvet,
amely az élô beszédet imitálja,
sok tinédzser szlenggel, iróniával és humorral, ami igazán
olvasmányossá és hittelessé
teszi a könyvet. Szórakoztató
és kellemes olvasmány, azoknak is, akik benne vannak a tini korban és azoknak is, akik
nosztalgiázni akarnak, illetve
megismerni a mai kamaszok
gondolkodását.
Sz. Zs.

Oláh Gábor
HOLNAP MÁS LESZEK
Cicero Könyvkiadó
220 oldal, 2490 Ft

Szepes Erika
A MOCSKOS MESTERSÉG
Gondolatok a paradigmaváltásról
Olvassuk együtt! VI.
Hungarovox Kiadó
272 oldal, 2400 Ft

zéseinek elôképei az egykori biztos formai leírások.
Szepes Erika a közelmúlt kilenc
nagy magyar költôjének munkásságát tárgyalja, köztük két romániaiét is. A kiválasztottak közül
Weöres Sándor nemcsak saját
személyességével teremtett világraszóló költészetet, hanem próteuszi alakoskodásával is. Orbán
Ottó minden poétai fortélynak
mestere volt, s önarcképei világértelmezésnek számítanak. Az
addiktológiai tusáiról is híres Petri
György költeményei egyértelmûen rögzítik a rendszerváltásig vezetô rezdüléseket. Szepes mostani mûértelmezéseiben elôszeretettel tárgyalja a költôi dacot, a
keserû, olykor a kelleténél is öntudatosabb kifakadást.
Költôink világa tükör számunkra, s e tükör forgatásához most
Szepes Erika kínált eligazítást.
K. S. A.

AD ASTRA KIADÓ
1041 BUDAPEST
BERZEVICZY G. U. 21.
T: 445-1344 F: 445-1346
www.adastrakiado.hu
Itó Projekt:
HARMÓNIA
Ebben a jövôben a tested
közös tulajdon. Légy
egészséges! Légy boldog!
Akkor is, ha nem akarod.
A nagy világégés után
felértékelôdött az emberi
élet: a test védelme az emberiség közös érdeke, a
szervezetbe
installált
WatchMe rendszer gondoskodik mindenkirôl. A betegség és a
fájdalom már a múlté, ahogy a privát szféra is: ha az egyén létezése közös érdek, mindenkinek joga van gondoskodni róla.
A tökéletes világ azonban fojtogatónak bizonyul, a fôhôs, Tuan Kirie és barátnôi a lázadás egyetlen lehetséges formáját választják: ha a társadalom rendelkezni akar a testükkel, inkább
öngyilkosok lesznek. Ketten túlélik, Tuan a túlzott gondoskodás
elôl a frontra menekül, mint a WHO ügynöke, barátnôje pedig
behódol a rendszernek. A nap, amikor tizenhárom évvel öngyilkossági kísérletük után újra találkoznak, nem csak az ô számukra sorsdöntô, hanem a világ számára is...
Itó Projekt a regényében egy izgalmas nyomozás keretében feszegeti, mit jelent egyáltalán az emberi akarat, és milyen éntudat nélkül élni. Az író a rákkal folytatott hosszú küzdelem után
2009 márciusában hunyt el, a regényt már a kórházban fejezte
be. Az évtized legjobb japán sci-fi írói közt tartják számon.
(X)
312 oldal, 2990 Ft
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könyvszemelvény

Julia Navarro

A Szent Lepel titkos szövetsége
A regényben egy izgalmas, fordulatos
nyomozás és egy valódi történelmi krimi
bontakozik ki az olvasó elôtt. Megelevenedik a Szent Lepel közel 2000 éves hiteles
története: a Szent Lepel kalandos útja Jeruzsálemtôl, Edessán, Konstantinápolyon,
Franciaországon, Spanyolországon és Skócián át. Újszerû és meglepô választ ad a regény a Szent Lepel kormeghatározásával
kapcsolatos dilemmára is.
Feltárul az olvasó elôtt sok eddig titokzatos
esemény, a lepel csodával határos megmaradása, ôrzôi és támadói kiléte, az érte folyó
szakadatlan harc Jézus halála óta. Az egyház, a templomosok, világi uralkodók és hatalmasságok, szekták mind a lepel egyedüli
jogos tulajdonosának vallják magukat a
múltban és a jelenben egyaránt.

(Részlet)
És most újra itt volt, hogy a torinói székesegyház újabb tûzesetét vizsgálja. Még két éve se
múlt, hogy a betörési kísérlet ügyében nyomozott ugyanitt. A véletlennek köszönhetô csak, hogy sikerült elfogniuk a betörôt. Egy pap, aki a katedrális közelében járt, gyanakodni kezdett a férfire, aki rémülten futásnak eredt a riasztót meghallva, ami harangzúgásnál is hangosabban sivított. Utána eredt, és
közben kiabált „Tolvaj! Tolvaj!”, hála két ismeretlen gyalogos, két
fiatal segítségének, némi erôfeszítéssel sikerült elkapnia a férfit.
Semmit sem tudtak azonban kideríteni. A tolvajnak nem volt nyelve, mert kivágták, és nem volt ujjlenyomata sem: az ujjbegyek helyén csak behegesedett égési sérüléseket találtak; egy származás
nélküli, névtelen férfit ítéltek el, aki most is a torinói börtönben ül,
és akibôl sohasem szedtek ki semmit.
Nem, egyáltalán nem hitt a véletlen egybeesésekben, nem lehetett
ugyanis véletlen, hogy a torinói székesegyház tolvajai közül egynek
sem volt nyelve, és az ujjbegyek helyén csak égési sebeket találtak.
A lángok mintha mindig a Torinói Lepel nyomában lettek volna.
Meghatározták egész múltját, megtudta, hogy mióta a Savoyai-ház
birtokában volt, a Lepel több tûzvészbôl is sértetlenül került ki. Így
esett ez1532. december harmadikáról negyedikére virradó éjszaka,
amikor kigyulladt a kápolna sekrestyéje, ahol a Savoyai család a Leplet ôrizte, és a lángok elérték a relikviát is, amelyet akkoriban az
Ausztriai Margit ajándékozta ezüst kazettában ôriztek.
Egy századdal késôbb a következô tûzvész majdnem elérte a helyiséget, ahol a Szent Leplet tartották. Két férfit leptek meg, akik mivel vesztüket érezték, a tûzbe vetették magukat, némán tûrve a borzalmas kínokat.
Talán nekik sem volt nyelvük? Sohasem tudta meg.
Mióta 1578-ban a Savoyai-ház a torinói székesegyházban helyezte
el a Szent Leplet, egyre szaporodtak a különös balesetek. Nem múlt
el egy század sem betörési kísérlet vagy tûzvész nélkül, és az utóbbi években sem jutottak közelebb a megoldáshoz az elkövetôk kilétét illetôen, leszámítva az egyetlen aprócska adatot, hogy egyiknek
sem volt nyelve.
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Vajon a hullaházba küldött tetemnek van?
Éles hang zökkentette vissza a jelenbe.
– Fônök, a bíboros már itt van; éppen most érkezett, tudja, eddig Rómában volt… Beszélni
akar veled, nagyon megrázták az események.
– Azt nem is csodálom. Rájár a rúd, nincs még
hat éve se, hogy kigyulladt a katedrális, két
éve megpróbálták kirabolni, és most ez az
újabb tûzeset…
– Így van, megbánta már, hogy belekezdett a
felújításokba, azt mondja, ez az utolsó alkalom, a székesegyház sok száz éve áll már, és
most a sok újítgatással, meg az ostoba változtatásokkal tönkreteszik.
Marco belépett az egyik oldalkapun, ahol
a kiírás szerint a hivatalok voltak. Odabenn három-négy pap rohangált fel-alá izgatottan vitatkozva; két idôsebb hölgy
látszólag gondterhelt tekintettel hajolt
egyetlen asztaluk fölé egy apró irodában,
miközben az ügynökei ki-be járkáltak,
utasításait követve megvizsgálták a falakat, és nyomokat kerestek. Egy fiatal, harminc év körüli pap lépett hozzá. Kezet nyújtott neki. Határozott volt a kézfogása.
– Yves atya vagyok.
– Én pedig Marco Valoni.
– Igen, tudom. Jöjjön velem, ôeminenciája már várja.
A pap benyitott a súlyos ajtón, ami a rezidencia egyik termébe
vezetett, egy értékes fával borított dolgozószobába, melynek falán reneszánsz festmények lógtak, egy Madonna, egy Krisztus,
az Utolsó vacsora… Az asztalon finoman megmunkált ezüstkereszt feküdt. Marco becslése szerint úgy háromszáz éves lehetett. A bíboros szívélyes tekintetû férfi volt, de látszott rajta,
hogy felkavarták az események.
– Foglaljon helyet, Valoni úr.
– Köszönöm, eminenciás uram.
– Mesélje el, mi történt. Tudják már, hogy kié a holttest?
– Még nem tudjuk teljes bizonyossággal, eminenciás uram. Egyelôre minden arra mutat, hogy rövidzárlat következett be a felújítási
munkálatok miatt, és ez okozta a tüzet.
– Már megint!
– Igen, eminenciás uram, már megint… de ha megengedi, alaposabban kivizsgáljuk az ügyet. Egy pár napig itt maradunk, a pincétôl
a padlásig át akarom kutatni a katedrálist, nem maradhat ki egyetlen szeglet sem, az embereimmel együtt ki fogunk hallgatni mindenkit, aki az elmúlt órákban, vagy akár napokban, a székesegyházban járt. Teljes együttmûködést kérek eminenciádtól…
– Mindent megkap, Valoni úr, természetesen mindent, így volt ez az
eddigiekben is, vizsgálódjon csak, amennyit szeretne. Katasztrófa
történt, egy ember meghalt, pótolhatatlan mûkincsek égtek meg, és
a lángok kis híján elérték a Szent Leplet; nem is tudom, mi lett volna velünk, ha elég!
Julia Navarro: A Szent Lepel titkos szövetsége 2. kiadás
Kiss József Könyvkiadó, 358 oldal, 3540 Ft
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AKADÉMIAI KIADÓ
1117 Bp., Prielle K. u. 19.
T: 464-8200
ak@akkrt.hu
www.akademiaikiado.hu
Berkô Péter:
BETEGSÉGEK MEGELÔZÉSE ÉS
KORAI FELISMERÉSE
A kiadvány egyaránt szól az átlagembernek és az egészségügy szakértôinek. Sokat tanulhat belôle a
hétköznapi érdeklôdô, de a többdiplomás szakorvos is, mivel könnyen olvasható, nyelvezete érthetô,
ugyanakkor a szakmaiság magas színvonalát képviseli.
A könyv a leggyakoribb betegségek szinte teljes palettáját fogja át.
Szerzôi között megtaláljuk az egyes orvosi szakterületek legkiemelkedôbb mûvelôit, akik gyakorló orvosként és elismert tudományos
eredményeik alapján is megbecsült képviselôi a gyógyító munkának.
A betegségek megelôzése és korai felismerése döntô fontosságú
az egészség megôrzésében, és gyógyításában.
A megelôzés esélyt ad az egészséges, hosszú életre, a gyors regenerálódásra. Emellett azonban azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a
betegségek korai felismerésével a súlyosabb, akár életveszélyes állapotok kialakulásának kockázatát lehet csökkenteni. Ezért mondjuk
azt, hogy a betegségek korai felismerése az egészségmegôrzés másik legfontosabb kulcsa.
(X)
B/5, Kötve, 6000 Ft
Martin Seligman:
AZ OPTIMISTA GYERMEK
Védd meg a depressziótól –
legyen boldog élete
Jó hír: az optimizmus tanítható és
tanulható, állítja Martin E. P. Seligman, a téma világhírû kutatója, aki
a Flow-elmélettel világhírt szerzett
Csíkszentmihályi Mihály mellett a
pozitív pszichológia egyik meghatározó alakja. Könyvében, melyet
„minden szülônek a leggazdagabb körülmények között élôktôl
a legszegényebbekig és minden
gyereknek a bölcsôtôl a serdülôkor végéig" ajánl, lépésrôl lépésre mutatja be azokat a gyakorlatban is alkalmazható technikákat, amelyekkel a pesszimista gondolkodásmód optimistává alakítható.
Ez miért fontos? Mert az optimista szemlélet velejárója nemcsak a
jobb hangulat, a jobb teljesítmény, a jobb problémamegoldás, hanem „a jobb fizikai egészség – erôsebb immunrendszer, kevesebb
fertôzô betegség és orvosi vizsgálat, a szív- és érrendszeri megbetegedések alacsonyabb valószínûsége és talán még a hosszabb élettartam is". És bár az optimizmust Seligman sem tekinti csodaszernek, meggyôzô érveket hoz amellett, hogy szilárd értékekkel és ambícióval társulva ez az az eszköz, amely lehetôvé teszi a legnagyobb
egyéni teljesítmények elérését.
Mi más lehet a boldog élet záloga, és lehet-e több, amit egy szülô gyermekének megadhat?
(X)
A/5, Kartonált, 3800 Ft
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ARTEMISZ KIADÓ
9400 Sopron, Macskakôi u. 13.
T: 99/322-615
info@artemiszkiado.hu
www.artemiszkiado.hu
facebook: Artemisz kiadó
Draskovich Edina:
SAJÁT LEVÉBEN
Egy gasztrokalandor naplójából
Ebben a könyvben nem szakács fôz,
nem is híresség. Itt a konyhát és környékét – a spájztól a hortobágyi csárdán át a dalmát halpiacig – egy
igazi gasztrokalandor lakja be, aki nem abból él, hogy fôz, de e nélkül igazából nem tudna élni.
Megválogatja, kit enged be a konyhájába. Ha ihletô segítôket von
be, Jókai felesége fôzi a bablevest, s Móráné varázsolja elô a kuglófot. Tûzhelye körül leginkább mégis ôt magát találjuk. Téblábol kicsit, nyitogatja a spájzajtót, ráhangolódik az aznapi betevôre. Aztán
nekilát. Vesz egy ígéretes húst meg egy szépen megérlelt történetet; ad hozzájuk ezt-azt, amit talál a hûtôjében és a múltjában, majd
mindkettôt odateszi párolódni – csak úgy, jókedvében, a
saját levében.
Szépen tálal – sztorit és könnyû estebédet egyaránt. Ízesen fogalmaz, mértékkel adagol. Nyelve fûszeres, stílusa karakteres összetevôkre épül, bekezdései után hosszan lecsengô, kellemesen fanyar
utóíz marad a szájban.
A kötet a „saját levében” címû netnapló történeteire és receptjeire épül, Lakner Zsuzsa ihletett rajzaival mégis önálló, a saját lábán
megálló munka.
(X)
208 p., 2600 Ft
www.sajatleveben.hu

ASPERJÁN GYÖRGY könyvei
Kaphatók az Alexandra
bolthálózatban
Asperján György:
KIÁLTÁS A
MINDENSÉGBEN
versek
Az ember az evolúció
csodás eredménye és
bántó kudarca, s mint
ilyen, a mindenség része.
Problémája – halandó
voltával együtt – egyetemleges. A semmibôl jövünk és oda hanyatlunk,
s bámulatos módon képesek vagyunk ennek a
rettenetes tehernek a tudatával élni, mert nem gondolunk rá.
Ez a verseskötet ezt az állapotot, a teremtettségnek ezt a
majdnem földöntúli, de nagyon is földi és esendô csodáját
mutatja be.
(X)
Attisz Kiadó, 160 oldal, keménytáblás, védôborítós, 2690 Ft
most árengedménnyel 1345 Ft!
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Asperján György:
CSAPATAINK HARCBAN
ÁLLNAK – 1956 REGÉNYE

Asperján György:
JÉZUS ÉS JÚDÁS AKTÁJA
– APOKRIF REGÉNY

Ez a könyv történelem alulnézetbôl, vagyis azoknak a szemszögébôl, akik a Corvin közben és
másutt fegyverrel a kezükben
azt az arcot adták '56-nak,
amely egyre inkább felnagyítódva (és hamisan) él és újjászületik
a mai nemzedékek képzeletében. A szerzô az egyetlen magyar író, aki a Corvin közben hat
napon át harcolt, átélte a Vörös
Hadsereg november 4-i támadását. A regény ötvenhat egészét és az utána következô idôszakot
egyaránt bemutatja, olykor szatirikus éllel, hiszen mint minden korábbi történelmi eseményünkrôl, errôl is sok hazug és hamis legendát költöttek, akiknek ez az érdekük. '56 nem a szájaló írók és politikusok miatt kapott nemzetközi figyelmet, hanem azért, mert az
ún. pesti srácok, elsôsorban mi, a munkásszállások lakói, felvállaltunk egy ügyet, amelynek a lényegét nem is értettük. A Corvin közben abban bíztunk, hogy jönnek az ENSZ és NATO-csapatok. Szerencsére nem jöttek, mert a fôváros azóta sem épült volna újjá. Errôl ad érzékletes képet ez a regény, amely az egyetlen igaz, ötvenhatot a fényével és szennyével együtt vállaló szépirodalmi mû.
(X)
A/5, 584 oldal, keménytáblás, védôborítós, 3290 Ft
most árengedménnyel: 1645 Ft !

Jézus a szív királya a hívô emberek
számára az európai kultúrkörben. De
eddig csak az evangéliumok többféleképpen megmutatott, meghamisított és felmagasztosított Jézusát ismertük. Az adott történelmi, gazdasági, vallási körülmények között élô,
megfeszített Jézusról szépirodalmi
mû még soha nem adott valós képet.
A szenvedéstörténet olyan képzetet
kelt, mintha Jézus lett volna az egyedüli, akinek el kellett viselnie a kereszthalál iszonyatát. Hamis és szemforgató beállítás ez. Jézus úgy élt,
mint korának szegény zsidói, majd alig egy-két éves nyilvános szereplése során mint valamennyi vándorprófétája. Eszméiért, a zsidóság
megmentésének vágyáért a rabszolgák és lázadók százezreire mért
büntetést, a kereszthalált kellett elviselnie. Az evangéliumok sok zavaros, egymásnak ellentmondó állításaival szemben a szerzô tisztázni
igyekszik, Jézus halála mennyiben volt önkéntes vállalás, és milyen szerepet játszott benne a zsidó fôpapság, valamint Poncius Pilátus, aki ez
ügyben egyáltalán nem mosta kezeit, mivel nem is volt miért. Ebben a
regényben a hívô és a történelem iránt érdeklôdô egyaránt szíve királyával: az Atya fiával és az emberarcú, zsidó testvéreit az Isten országának gondolatával megmenteni igyekvô Jézussal találkozik.
(X)
888 oldal, kötött, védôborítós, 3990 Ft
most árengedménnyel: 1600 Ft !

Asperján György:
FOGADJ SZÍVEDBE
József Attila életregénye
A kortárs-barát Fejtô Ferenc
szerint a legjobb életrajzi mû,
amit magyar alkotóról valaha is
írtak. Az eleven embert, az ellentmondásoktól gyötört költôt, gondolkodót idézi meg
olyan elevenséggel, hogy – miként Fejtô fogalmazott – ô is
ebbôl a könyvbôl ismerte meg
igazán József Attilát, pedig éveken át szomszédja volt és naponta találkoztak. Csupán két
rövid jelenet van a regényben, amely az írói képzelet szüleménye,
minden más a József Attila-kutatás dokumentumain, megállapításain alapul. A könyv mégis más, és több, mint irodalomtörténeti feldolgozás: áthidalja az egyes dokumentumok közötti szakadékot,
igyekszik megértetni azokat az emberi és politikai körülményeket,
amelyek a költô mindennapjait alkották. A szerzô tudatosan senkit
nem bánt meg, de visszaemlékezô állításaikat szembesíti másokéval
és a realitásokkal, akár a legfôbb legendagyártó és sokat füllentô
nôvérrôl, József Jolán van szó, akár Vágó Mártáról, esetleg a nagy
riválisról, Illyés Gyuláról és feleségérôl, Kozmutza Flóráról vagy az
igazi és az utólagos barátokról. A könyv megbízható forrás és izgalmas olvasmány diáknak, tanárnak és minden érdeklôdônek.
(X)
788 oldal, kötött védôborítós, 3990 Ft
most árengedménnyel: 2000 Ft!
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BALASSI KIADÓ
1136 Budapest, Hollán Ernô u. 33.
Tel. 483-07-50
Fax: 266-83-43
balassi@balassikiado.hu
www.balassikiado.hu
Andreas Capellanus:
A SZERELEMRÔL
Andreas Capellanus értekezése egy fiatalember kimûvelését tûzi ki célul a szerelmi
kapcsolatban követendô helyes viselkedésrôl. A szerzô mintaképe Ovidius. Mûvének hármas tagolása is követi a klasszikus szerzô Ars amatoriájának felosztását. Az elsô könyv a
szerelem meghatározásának és jellemzôinek felvázolása mellett a kiválasztott nô meghódításának módszereit mutatja be, a második pedig a már létrejött kapcsolat továbbélésének kérdéseit vizsgálja. Az elsô két könyvben a korabeli tudományosság érvelési rendszerét felhasználó értekezô stílust élénkítik a kifejezetten szépirodalmi hatású
párbeszédek, majd a mesés, álomszerû történetek. Sajátos módon a
harmadik könyv, amely Ovidiusnál a kiábrándult szerelmes vigasztalására szolgál, a középkori szerzônél – követve a korabeli egyházi felfogást – a szerelem elítélését tartalmazza, és arra inti az olvasót, hogy
kegyes életével inkább a túlvilági boldogság elérésére törekedjék.
Fordította: Rajnavölgyi Géza
Utószó: Kôszeghy Péter
(X)
115x180, 332 oldal, kartonált, ISBN 978-963-506-887-6, 2900 Ft

285

x úr a kh-ban
PRO PANNONIA KIADÓ
7621 Pécs, Király u. 33.
T/F: 72/516-866
info@propannonia.hu
www.propannonia.hu
Jánosi Olga:
HULLÁMVERTE EMLÉKEZET
Az 1917 után Oroszországból menekülésre kényszerülô, a fehérorosz
emigráció sorsában osztozó családból
származó szerzô a királyi Jugoszláviában született, Dubrovnikban, kamaszként átélte a világháborút, az olasz, a német megszállást, Tito partizánjainak gyôzelmét, majd következett az 1950-es évek Magyarországa, a
színésznôi ambíciók folytatódása a Színmûvészeti Fôiskolán. Ám a kalandos élet igazán még csak itt kezdôdött: áttelepülés a Szovjetunióba,
Üzbegisztánba, majd évek múlva vissza Magyarországra. Közben küzdelmek árán orosz és magyar színésszé válás: Taskent, Szolnok és Pécs
színházaiban. És a legnagyobbakkal való kapcsolatok: Básti Lajos, Sulyok Mária tanárként, Mensáros László, Gellei Kornél, Somogyvári Rudolf, Gyôri Ilona, Upor Péter és mások színésztársként segítették. Késôbb a TV rendezôasszisztensévé vált, majd megtalálta igazi hivatását:
tolmács lett, Ljubimov, Tabakov, a Bolsoj és számos, neves magyar mûvész, a Pécsi Balett és mások tolmácsává. Történelmi csapdákról, eszmei tévedésekrôl, az igazi és az álhazafiságról, szeretetrôl és szerelemrôl szóló szép, tanulságos visszaemlékezés.
(X)
244 oldal, 2500 Ft

SCOLAR KIADÓ
1016 Bp., Naphegy tér 8.
T: 06-1-466-7648
scolar@scolar.hu
www.scolar.hu
Barabás Zsófi, Moizer Zsuzsa:
MINDENKI TUD RAJZOLNI
A rendkívül ötletes, rajzos foglalkoztató
az óvodások, kisiskolások kreativitására
építve ad szárnyakat a gyermeki fantáziának. Kedves, szeretnivaló figurák – Cicu, a macska, Buborék, a labirintusszörny és Alba hercegnô – ösztönzik
alkotásra a kicsiket és nagyobbakat. A könyv feladatai „észrevétlenül”
építik az alap kultúrtechnikák (olvasás, írás, leképezés) elsajátításához
szükséges vizuális képességeket; a finommotorika (kézügyesség, rajzkészség, íráskészség) fejlesztését természetes élethelyzetben, játékos,
kreatív módon teszik lehetôvé.
„A nyárspolgár azt hiszi, hogy a mûvészet mûvelôdési anyag, a többékevésbé normális ember tudja, hogy: élmény, amely felveri az életörömet! – így mondja valahogy Márai. Ellentétben a rajzórák tapasztalataival: mindenki tud rajzolni. És aki nem tud, akkor fog tudni, ha örülni tud
neki... Ez nem (csak) fejlesztô könyv. Ez két ifjú mûvész mûalkotása – ami
továbbalkotásra csábít. Mert szép, mert jó nézni, mert követésre hív. Ami
fontos: ne maradj „a vonalon belül”! Ellenkezôleg! Lépj ki! A macska fekete szôre túllóg a vonalon? Az a jó! Attól lesz: szôr! (Ahogy a mûvészet
a szabadságtól lesz mûvészet...)” Vekerdy Tamás ajánlása.
(X)
210 x 275 mm, 176 oldal, 1995 Ft
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Karafiáth Orsolya:
KICSI LILI
A kultúrdémon új regénye!
A könyv fôhôse a harmincéves Lia. Története
két viharos szerelmi kapcsolatának szálán fut: a
gimnáziumi magyartanárnôjéhez, Marihoz fûzôdô szerelmét késôbbi
fônöknôjéhez – az olykor
elbûvölô, máskor végtelenül nyers, durva és érzéketlen Lilihez – való viszonya tükrében fedi fel.
Vajon ki tud-e törni Lia
abból a bûvkörbôl, ami
miatt mindig csak lelki
hierarchiákban, alá-fölérendeltségekben képes gondolkodni, és csak ennek függvényében tud bármiféle kapcsolatot elképzelni?
Lia lelki fejlôdése a felnôtté válás fontos stádiumain vezeti végig az
olvasót: ha Lia esetlenül és meg-megbotolva teszi is meg elsô önálló, tétova lépéseit, végül – megannyi fájdalom és megaláztatás után
– felvállalja a „háló nélküli” szaltót az életbe.
A könyvhöz, a hazai könyvszakmában úttörô módon, filmes ajánló is készült, keressék a YouTube-on!
(X)
272 oldal, 3250 Ft

Mary Horlock:
A HAZUGSÁGOK KÖNYVE
A La Manche csatornán található Guernsey szigete
hiába zárt világ, aki itt él,
nehezen tudja elképzelni,
hogy meg lehet ôrizni a titkokat. Márpedig senki sem
tudhatja meg, mi történt
azon az éjszakán, amikor
eltûnt a tizenöt éves Catherine Rozier legjobb barátnôje.
A hazugságok könyve két
történet szálait sodorja össze
bravúrosan: a nyolcvanas
években élô félárva, ragyogóan intelligens, ám sérült
lelkû kamasz és a német megszállás által tönkretett felmenôi történetét, feltárva az eltitkolt, sötét és keserû igazságokat egy családról
és egy szigetrôl a második világháború idején.
Feldolgozható-e egy generáció történelmi traumája, vagy az szükségszerûen megnyomorítja gyermekeiket is? – többek között erre a
kérdésre keresi a választ a regény, egyszerre humoros és megrendítô stílusban, virtuóz történetvezetéssel, mely még a legeslegutolsó
lapokra is tartogat meglepetést.
A regényt a The Guardian legjobb elsô könyvért járó díjára jelölték.
(X)
304 oldal, 3250 Ft
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Adam Brown: A

kód

A kód – több mint egy regény…
Összeesküvés-elméletekre épült világvége-forgatókönyv, vagy
csak egyszerû kalandregény? Döntse el Ön. Az mindenesetre
biztos, hogy ha a regényben és a valóságban megtörtént események, személyek és módszerek közt hasonlóságot vélne felfedezni az olvasó, akkor az nem mindig csak a véletlen mûve.
Az izgalmas, néhol humoros, de romantikus szálat sem nélkülözô regénybôl keményen visszaköszönnek a mai világunkat is
uraló bankoligarchia gaztettei és manipulációi, a geológiai és
idôjárás-fegyverek, a HAARP, a totális megfigyelés, a tudatmanipulálás, valamint a média agymosásának hatására birkaként viselkedô tömegek. De vajon az ember csak a regényben tud
a szeretet erejével mindezzel megküzdeni és ember maradni?
John Bremer egy nagy játékfejlesztô cégnél dolgozik programozóként.
Munkája az Underworld nevû valóság-szimulációs játékhoz különféle
részkódok készítése. Élethelyzetébôl adódó kényszerûségbôl igent
mond a bankárnak, hogy írjon a kódba olyan részeket, amikkel saját
számlájukra juttathatnak pénzt. Ám a bankár egyre telhetetlenebb,
közben pedig kiderül, hogy aki csak teheti, saját zsebre is dolgozik, szinte mindenki korrupt, a vezetôség pedig érthetetlen módon szemet
huny minden felett. John azonban rájön, hogy odafenn sokkal nagyobb
disznóság készülôdik, a valódi cél nem a játék nyereségessé tétele, hanem a felhasználók totális agymosása a játékon keresztül. Ennek megakadályozása azonban már túlmutat John lehetôségein, ezért komoly
veszélybe kerül. A harchoz olyanoktól kap segítséget, akirôl nem is gondolta volna, miközben a valós világgal kapcsolatban is egyre furcsább
dolgokra derül fény. Hogy Johnnak végül sikerül-e tenni valamit a világ
uralmára törô érinthetetlenek ellen, az kiderül a regénybôl.

16. oldal
– De nem lesz gond, hogy ezzel nem lesz a játék pénzügyi egyenlege nulla, és kvázi több pénz kerül a játékba?
– Nem, mert egyúttal létrehozzuk a hitelszámlát is, amin viszont negatív pénz van. A kettô összege nulla lesz. Tehát fogtuk a semmit,
csináltunk belôle egy pozitív valamit, meg egy negatív valamit. Mindegy minek nevezzük, hívhatjuk hitelnek, adósságnak, bárminek, a lényeg, hogy a semmibôl csinált pénzre kamatot tudunk felszámolni,
miközben a játékossal elhitetjük azt, hogy valódi pénze van.
– Ördögien jó a terv, illik a játék nevéhez. Most már megértem,
hogy miért alkalmazta önt a vezetôség. Van még pár ilyen trükkje?
– Bôven. De azokkal majd ráérünk késôbb foglakozni, nagy részük
úgyis késôbbi fejlesztésnek lett betervezve. Egyébként pedig ez sem
trükk, hanem bevett gyakorlat.
– Jól van, de ha így van, akkor szerintem nem kellene egyáltalán kamatot szednünk a játékosoktól a hitelekért, vagyis ha szednénk is,
akkor is csak a betéti kamatok töredékét?
– Maga megôrült? Még jó hogy nem kínálja a kódot is fel tálcán a
játékosainak. Szedjünk csak magasabb kamatot a hitelekért, mint
amennyit a betétekért adunk, hadd higgyék a játékosok azt, hogy
csak ez a bank haszna. Nem kell mindent az orrukra kötni. Most
bankrendszert akar a játékba, vagy takarékszövetkezeti rendszert?
148. oldal
– De tényleg nem tudom. Odaadom, csak mondják meg, hogy mit
keresnek?
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– Fisher interface-ét! Na add szépen elô!
– De nincs nálam semmiféle interface.
– Ne szórakozz! Ha nem akarsz itt
most megdögleni, akkor szépen
ideadod! Tudjuk, hogy Fisher neked
adta oda.
– Nem tudok semmiféle interfacerôl. Nekem nem adott semmit se
Robert.
– Jól, van te akartad! – Kiabálták,
majd a fegyveres férfi rátérdelt John
mellkasára, miközben továbbra is a
fejéhez szorította a fegyvert, a másik álarcos pedig visszament az
íróasztalhoz és látványosan forgatta ki a fiókokat, majd miután azok
kiürültek, sorra túrta fel a szekrényeket is. Miután nem bukkantak
semmilyen nyomra, dühödten szegezték a kérdést ismét Johnnak:
– Tényleg nem akarod elôadni? Azt akarod, hogy tényleg kinyírjunk?
– Ha agyon lônek, akkor sem tudom odaadni. – Válaszolt John, majd
folytatta: – Nincsen nálam semmi, azt sem tudom, hogy mire való
amit keresnek, Roberttel hónapokkal ezelôtt találkoztam utoljára.
– Ne hazudj! – Vágott közbe a rabló – Az egyik legjobb barátja voltál, még nyomoztál is a halála ügyében.
– Tényleg ki akartam deríteni, hogy mi történt vele, de csak ennyi volt,
nem történt semmi, nem kaptam tôle semmit. – Hebegett John.

226. oldal
És ekkor történt valami. Valami olyan, amire John egyáltalán nem számított. Angelina ott állt szemben Johnnal, leomló hosszú sötétbarna
haján megcsillant az iroda kicsiny ablakán beszûrôdô nap aranyló sugara. Mosolygós arca, vékony testalkata, gyönyörû alakja, azonnal hatalmába kerítette Johnt. Nem tudta honnan, de úgy érezte, mintha ezer
éve ismerné ezt a lányt. Ahogy pedig a tekintetünk egymásba fúródott,
John tudta, ez szerelem elsô látásra. Szíve elkezdett hevesebben verni,
vérnyomása az egekbe szökött. – De honnan ilyen ismerôs? Hiszen még
sosem látta, sosem találkozott vele. – Merengett el magában, miközben
csak nézte a gyönyörû teremtést. Aztán rájött. Nem ismeri sehonnan,
nem találkoztak még soha, csupán az álmaiból ismerôs. Ô az a lány, aki
a legszebb, legboldogabb álmaiban meg szokott jelenni.
376. oldal:
– És mit üzen az embereknek, hogy elkerülhessük a jövôben a hasonló katasztrófákat?
– A bankrendszert nem említem, abból remélem, hogy mindenki tanult. De ha valakinek ismét eszébe jutna ilyen eszközöket létrehozni, mint ez a VRH, vagy a HAARP, akkor újfent veszélybe kerülhet az
emberiség. Ezekkel a készülékekkel bármit képesek sugalmazni az
embereknek, és ôk azt egyedüli igazságként fogják elfogadni. Aminek az eredménye ismét az lehet, hogy egyes titkos csoportosulások
újból bármit megtehetnek. Ezt nem szabad hagyni.

BBS-INFO Kiadó
www.bbs.hu
ISBN 978-963-9425-79-8
A/5, 384 oldal, 2990 Ft
Facebook oldal: http://www.facebook.com/adambrownakod
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Ildefonso Falcones: Fátima
(Részlet)
Tizenhárom éves volt, és egy Terque nevû faluból származott, az Alpujarras keleti részérôl. Hernando ezt Ugíjar felé tudta meg Fátimától. És nem, arról fogalma sem volt, hol lehet a férje. Humam apja
csatlakozott a monfikhoz, akik Vélez márki ellen indultak az Alpujarras nyugati lejtôihez, ô pedig, mint ahogy annyi más moriszkó
asszony, a juvilesi templomtéren kötött ki a gyerekével.

– Láttam, hogy van nálad fegyver, ezért a kezedbe kapaszkodtam. Ne haragudj… Nem hagyhattam, hogy a gyerekemmel is
végezzenek a katonák – suttogta Fátima. A szemében bánat tükrözôdött, de ugyanakkor elszántság is. Mindketten Aisha elôtt
gyalogoltak, aki egy szót sem szólt azóta, hogy rájött a tévedésre, miután kiszabadultak a keresztény katonák karmai közül.
Hernando mostohatestvéreinek nehezére esett követni az iramot, és folyamatosan panaszkodtak is, hogy nem bírják.
Lassan hajnalodni kezdett. A nap megvilágította a hegyeket és
az ösvényeket, mintha mi sem történt volna, a hideg és a havas
táj a tisztaság és az ártatlanság benyomását keltette, az éjszakai
mészárlás most egy ôrült elme fantáziálásának tûnt csupán.
De hiába tûnt annak, ami történt, megtörtént. Hernando viszont
nem hiába tért vissza a faluba, elérte, amit akart, megtalálta és
kimenekítette az anyját. A mostohatestvéreit viszont nem sikerült, legalábbis nem mindet… És Hamid? Mi lehet a vallástudóssal? Megszorította derekán az értékes kardot, majd hátrafordult,
Aisha felé, aki lehajtott fejjel gyalogolt. Pár pillanattal korábban
hallotta, ahogy nagyot sóhajt, most szótlanul lépegetett. A fiú a
hajnali fényben útitársát, a mellette haladó lányt is jobban szemügyre vette: göndör, fekete haja a vállát verdeste. A bôre sötét
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volt, a vonásai finomak, testén látszott, hogy bár kislányos, éppen túl van a korai anyaságon, Hernando úgy látta, a mozgása a
kimerültség ellenére is büszke. Fátima megérezte, hogy nézik, és
a fiú felé fordult, ránézett mandulavágású, fekete szemeivel,
majd elmosolyodott. A fiúnak hirtelen melege lett, arca elpirult,
Humam pedig abban a pillanatban felsírt. Fátima csitítgatni
kezdte a fiát, anélkül, hogy megállt volna, vagy lelassította volna
a lépteit.
– Álljunk meg egy kicsit, etesd meg a
gyereket – javasolta Aisha hátulról.
Fátima beleegyezett, így mindannyian
letértek az ösvényrôl.
– Sajnálom, anyám – mondta Hernando
az anyjának, miközben Fátima valamivel
arrébb a földre kuporodott és szoptatni
kezdte a csecsemôt. A két gyereket lenyûgözte a szoptatás látványa.
Aisha nem felelt a fiának.
– Azt hittem… azt hittem, Raissa az.
– Megmentetted az életem – szakította
félbe az anyja. – És nem csak az enyémet, hanem két testvéredét is. Aisha
ekkor elsírta magát, és magához vonta
Hernandót. – Nincs miért bocsánatot
kérned… – szipogta, még mindig szorosan ölelve a fiút –, csak azt kérem,
értsd meg, hogy nekem mennyire fáj a
két lányom elvesztése… Köszönöm.
Fátima pár lépés távolságból, komoly
arccal figyelte a jelenetet, miközben
Humam mohón szopta a mellét. Amikor befejezte, és a keble fedetlen maradt, Hernando meglátta, hogy a
nyakában egy hamsza, Fátima keze
lóg, az az amulett, ami megóv a gonosztól, és amit a keresztények régóta betiltottak.
Hernando és kis csapata három mérföldet tett meg aznap Juvilesbôl Ugíjarig, az Alpujarras legjelentôsebb keresztény településééig, amely most moriszkó kézen volt, miután Farax parancsára lemészárolták a falu keresztény lakóinak nagy részét. Nechite völgyében helyezkedett el a falu, a
Sierra Nevada hegyvonulataitól
kissé távolabb, így nem volt
olyan magasan, mint az Alpujarras legtöbb települése. Szôlôt és
búzát termeltek, a környéken
pedig rengeteg jó legelô volt az
állatok számára. Aben Humeya
hadserege is a faluban táborozott, amikor odaértek. Ugíjar a
harc lázában égett.
Ildefonso Falcones: Fátima keze
Fordította:
Bakucz Dóra, Smid Bernadett
Kiss József Könyvkiadó
720 oldal, 3980 Ft
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Dr. Danima Damdindorj
AZ ÉLTETÔ ÉTKEK ARANY SZUTRÁJA

Hungarovox Kiadó
Takács Tibor
Aranykereszt
a félhold fölött
Történelmi regény
1456-ról
1800 Ft

Cs. Varga István
Látókör
Esszék,
mûelemzések,
egyéb írások
2400 Ft

T: 06-1-340-0859 info@hungarovox.hu

www.hungarovox.hu

Dr. Danima Damdindorj
„Az éltetô étkek arany
szutrája” címû könyve
egy különleges
egészségfilozófiai írás.
Rendkívül sajátosak és
tanulságosak a mongol
fekete asztrológia
összefüggései
a kozmoritmológia
és bioritmológia terén.
Aki tiszteletben tartja
saját életét, annak
tiszteletben kell tartania
a Természetet és annak
törvényeit, mert
az egészség boldog
életalapja
a Természet teljes
körû tisztelete.

Geomantika Bt. 426
oldal, ára: 3500 Ft

Telefon: 06-20-427-4220
E-mail: ddanima@yahoo.com
honlap: www.danima.try.hu
A könyv kapható a Líra, Libri és Alexandra könyvesboltokban.
A www.bookline.hu-n meglehet rendelni postán is.

A ROLAND KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

60 kérdés és válasz ... sorozat
A nagysikerû 60 kérdés és válasz sorozatunk immár 6 kötetesre bôvült!
A legkülönbözôbb témákat járják körbe a kötetek, melyek egyenként
60 kérdést, és hozzá 60 választ foglalnak magukba.
Egyszerû, lényegretörô magyarázatokat tartalmaznak,
a vicces illusztrációk pedig játékossá teszik a tanulást.
60 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ AZ ÁLLATOKRÓL
60 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ AZ EMBERI TESTRÔL
60 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A TÖRTÉNELEMRÔL ÉS A FÖLDRAJZRÓL
60 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A KULTÚRÁRÓL
60 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A LOVAKRÓL ÉS KUTYÁKRÓL
60 KÉRDÉS ÉS VÁLASZ A TERMÉSZETRÔL

Minden kötet 64 oldalas, 1095 Ft

A KÖTETEK MEGTALÁLHATÓK A KÖNYVESBOLTOKBAN

www.roland-toys.eu

interjú

Hódít a Török tükör
Európai díjat kapott Horváth Viktor regénye
A 2009-ben alapított EUPL-t (European Union
Prize for Literature), magyarul az Európai Unió
Irodalmi Díját ma már kis Nobelként emlegetik. Az odaítélés módja ciklikus, az EU Kultúra
Programjában részt vevô 36 ország közül mindig 12-öt jutalmaznak, azaz háromévenként
magyar díjazott is van a listán. Az alapítás évében, 2009-ben Szécsi Noémi vehette át az elismerést Kommunista Monte Cristo címû regényéért. 2012. október 11-én Frankfurtban
Horváth Viktor Török tükör címû regényét is
bejelentették a kitüntetettek között.
– A Török tükör a 16. századba vezeti vissza az
olvasót, amikor a Nagy Szulejmán szultán
meghódította Magyarország jelentôs részét. A
történelmi eseményeket és a hétköznapok történelmét ezúttal nem a végvári vitézek heroikus
küzdelmének szemszögébôl látjuk, hanem muzulmán álláspontból egy aggastyán szemével.
A kritikák kiemelték, hogy a regény látásmódja
toleranciára, más kultúrák iránti tiszteletre taníthat. Ezért is kapta az EU-s díjat?
– Biztosan ezért is, de remélem, hogy nem
csak ezért. A tolerancia és a más kultúrák
tisztelete fontos értékek, viszont ezeknek a
terjesztéséhez nem kell regényt írni, lehet újságcikkekben, tanulmányokban és a közoktatásban erre nevelni. A Török tükör építôanyaga valóban a 16. századi Magyarország
világa, viszont a szervezô motívumai nagyon
egyszerû, primitív mintázatok, mondhatjuk
azt is, hogy ôsi sablonok, amelyek nem kötôdnek sem nyelvhez, sem kultúrához, sem
értékekhez. Leginkább ezek a generális sémák foglalkoztatnak, szóval az, hogy a szerkezet hogyan válik élménnyé. A különféle díjak odaítélésénél idônként szerepet kapnak
értékelvû megfontolások is – ez persze jó,
dolog, amíg nem valamilyen politikai hatalom érdekeit vagy értékeit szolgálják --, szóval ebben az esetben az értékelvûséget sem
bánom, viszont szeretném azt hinni, hogy
nem csak erre kaptam, hanem a mese áradására és az élményre is. A szövegre.
– A regény mintegy görbe tükröt tart a
kortárs olvasók történelemértelmezése elé:
a történelmi tényanyag, az írói fantázia, népi
mondák, mágikus mesék és a Korán tanításai állnak össze szerves egységgé. Értették a
nyugati olvasók?
– Hogy a tükör görbe-e vagy sík, azt nehezen tudom megítélni, mert nem voltam ott
abban a korban. Annyit tehettem, hogy lelkiismeretesen utánanéztem a forrásoknak és
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a kortárs szakirodalomnak – ezek alapján
azt mondanám, hogy a tükör nem görbe. A
kép csak azok felôl a történelmi regények
felôl tûnik görbének, amelyeket megszoktunk, amelyeken én magam is felnevelkedtem. Tehát úgy tûnik, hogy akkor és ott ez
volt. Vagy valami ilyesmi. A nyugati olvasók
még nem olvasták – a díjat minden díjazottnak nemzeti zsûri ítéli
oda, tehát én ezt magyar
szakemberektôl kaptam.
Így különösen értékes.
– Új regénye mûfaja szerint sci-fi, és utópia. A scifi köntösében is a történelem érdekli, ha jól látom.
– Attól félek, hogy ebben a
két dologban ugyanaz érdekel. A realitásoktól, a saját koromból való menekülés, az illúziók. Lehet, hogy nincs
bennem elég bátorság az életemmel való szembenézésre,
ezért választottam drognak ilyesféle szövegek létrehozását. Elképzelünk egy teret egy akármilyen idôben, a lényeg, hogy ne a
mi jelenünk legyen. Felgyûjtünk
minél több adatot, aztán megtervezünk valamit, amiben elkezdhetünk mozogni, és ha
szerencsénk van, az a tér maga is elkezd mozgatni bennünket. Azért ez nyilván nem az én
extrém betegségem, hanem civilzációs sajátosság. A vallások, sôt talán még a tudomány
is hasonlóan mûködik.
– Egyszerre él egymás mellett a mítosz, a vallás, a hit és a high tech tudomány. Tele van át-

hallásokkal, kritikával a jelenkori civilizáció ártalmaival kapcsolatban. Ezzel teljesíti a sci-fi
mûfajának társadalomkritikai követelményét.
– Igazából nem a sci-fi, hanem az utópia mûfaja társadalomkritikus – a sci-fit inkább csak a
technológia érdeki. Tehát igen, utópiát akartam írni, szeretem ezt a tradíciót azzal együtt,
hogy néha képtelen és szörnyû játékokat hoz
létre. Amikor az elképzelt múlt vagy jövô kilép
az irodalomból, mert a politikusok megpróbálják megvalósítani a való életben. Ilyen volt
Hitlerék álma a germán mítoszok heroizmusáról és a Római Birodalom újjászületésérôl és a
kommunisták kísérlete a jövô társadalmának
elôrehozására. Az elôbbi a múlttal dolgozott,
az utóbbi a jövôvel, de teljesen mindegy,
mindkettôbôl horror lett. Ez azért érdekes számunkra, mert a mai magyar elitnél is mûködnek hasonló tendenciák – itt is a múltról van
szó: egy sosemvolt világról, amelyben a
pogány, ôsmagyar mítoszok kavarognak a kereszténységgel, az egyoldalúan kezelt történelemmel, a dualizmus és Horthy korának idealizált ábrándjával, egy operettvilággal. Az ilyesféle drogokra minden társadalomnak szüksége van, a baj akkor kezdôdik, amikor a hivatalos politika megkísérli kötelezôvé tenni
ôket. Ez a mûvészek és a papok dolga
és az egyének szabad választása, a politikusnak értéksemlegesnek kell lennie, és a prosperitással kell törôdnie –
ha nem így van, az szörnyûségekhez,
de minimum tragikomikus helyzetekhez vezet. Szóval talán ezek is beszûrôdtek a szövegbe, akár akartam, akár nem, és ez kockázatos: ha az aktualitások eluralkodnak a regényen, néhány év
múlva érdektelenné válhat. A
szerencsés író megérzi az örök
problémát, és avval foglalkozik.
– A Kis Reccs a Nagy Bumm ellentéte? Egy térhajtómû, idôgép, mellyel megnyílik az út a
Világegyetem ôskora és a Teremtés felé?
– Igen. És ez jó végszó is az elôzôek, az
örök probléma után. A Teremtés mindenkit érdekel. Az ateisták hívhatják Keletkezésnek, teljesen mindegy, milyen szavakat
használunk, ugyanaz a lelki mûködés szüli
ôket. Azok a mûvek érintenek meg bennünket, amelyekben valahogy a lét alapproblémái vibrálnak.
Szénási Zsófia
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Frankfurt

Kia ora tatou!
válás tôlük származó ôsi technikáját és a testrajzok titkos értelmét, bonyolult olvasatát. Persze,
fôztek is, és rugby-mérkôzésre is
kihívták a német kiadókat. A modern Új-Zéland története –
Katherine Mansfield nevét ismerjük általában – impozáns irodalmi
vonatkozásban is. A hatvanas
évek óta egyre nyilvánvalóbb az
irodalmi jelenlétük, s a maori generációból is felnôttek olyanok,
akik az ôslakók közösségének bonyolult történetét megírják. Idén
68 író volt jelen Frankfurtban, s
németre 83 új címet fordítottak
le. Természetesen az útikönyvekbôl van a legtöbb, hiszen az ország élô nemzeti park, a planéta
egyik arborétuma. A gyûrûk uratrilógia filmforgatása utáni Tolkien-regény, A hobbit helyszíne is
Új-Zéland lévén, ezekrôl a helyekrôl is vetítettek. Kedves utalás volt
az állandó nyelvbotlásra, hogy a
tavalyi vendégország, Izland is külön programot kapott: „Izland
fákkal = Új-Zéland” címmel.

Ilyen és ehhez hasonló, sok magánhangzós szavakat lehetett
tanulni idén a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron! Ez a kb. „hahó, ti ott”-at jelenti maori nyelven. Kétségtelenül impresszív statisztikákat lehetne közölni az idei,
október 14-én zárult világvásárról, de látványban és élményben
biztosan mindenki elôször az újzélandiakról beszél majd. Nagyon
távol élnek és nagyon kevesen
vannak: megérdemlik, hogy
olyan helyzetbe kerüljenek, mikor
négy-öt napra, ha nem is az
egész világot, de a kulturális ipart
mindenképp mozgató teljes
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üzemmenetet Frankfurtból diktálják könyves emberek.
Joy Cowley író és Bill English államelnök-helyettes beszédeikben
ezt az unikális helyzetet emlegették: 4,4 millió ember, 16 fô esik
egy négyzetkilométerre, s csak a
Déli-sziget majdnem akkora,
mint Nagy-Britannia – s 800 000
ember „kóvályog” rajta mindössze. Ugyanakkor elképzelhetetlen módon keveredik benne a
polinéz, az ázsiai és az alig 200
éves európai kultúra.
Kiszámolták, hogy a mostani
londoni olimpián nagyon elôkelô
helyen végeztek: az összes érem

és a lakosság-szám összefüggésében 4. helyen végeztek.
A maorik aztán el is vitték a
show-t rendesen. A mindenkori
„vendégországnak” kijáró nagy
kiállítás a Forum-épület felsô
csarnokában magát a szigetet
formálta: víz borította, s bizony,
vigyázni kellett, hol van rajta az
átvezetô járás. (Az elsô napon
voltak is balesetek, késôbb már
tettek néhány korlátot.) A szigetszerû színpadon minden nap más
programmal maori tánc- és zenészegyüttesek léptek fel, a történet-mondás hagyományát elevenítették föl. Bemutatták a teto-
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Frankfurt
Az egzotikumok sorába illik,
hogy a jövô esztendô vendégországa is óriási erôkkel készül:
Brazília lesz az. Immár másodszor. És éppen azért, mert közel
húsz évvel ezelôtti szereplésük
óta teljesen megváltozott a kontinensnyi ország, melyet ezen a
téren is feltétlenül demonstrálni
akarnak. Több interjúban elmondták, hogy nem India vagy
Kína szintjén kell elképzelnünk
könyvpiacukat: igényes olvasóközönség, régi, nagy, portugál
nyelvû kiadóik vannak. Az egyik
legnagyobb – a Companhia das
Letras – felét éppen most vásárolta meg a Penguin: nyilván
nem véletlenül. Bár csak a brazilok 50 százaléka olvas rendszeresen, még ez is 88 milliós piac.
Sokat hirdetik fordítás-támogatás programjukat, melyet tavaly
indítottak. Ajánlják Angola, Mozambique, a Zöld-foki szigetek,
azaz a portugál Afrika felfedezését is. És hogy ne csak a szamba- és a fesztivál-érzés hazáját
lássuk benne, már most mindent megtettek (bár Caipirinhaórákat is tartottak, és sokan
kóstolgatták ezt az italt).
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Egyébként „bussiness as usual”: bár Frankfurtban most még
inkább figyeltek az újabb eljárásokra, a szélesedô technikai lehetôségekre, melyek nyilvánvalóan
magukkal vonják az olvasói magatartásformákat, újabb jogi- és
közgazdasági helyzeteket generálnak az eddigi kultúra-használat köré. A nehezen megújuló
küllemû magyar stand kitûnô
társaságban, a kicsattanó kedélyû és temperamentumú északiak és baltiak mellett állt, ahol a
lengyelek és a szlovákok most is
karnyújtásnyira pezsegtek. Pazar
könyveink vannak, gyönyörû válogatást küldtek be a kiadók: de
valamennyire önállóan ezek a kiadók idén sem tudtak már megjelenni, megszokottan a Kossuth
és az Alföldi Nyomda tárgyalt,
úgymond, saját zászló alatt. Az
új szisztéma szerint, immár a Balassi Intézet irányításával és financiális segítségével, a Publishing Hungary-program keretében a berlini Collegium Hungaricum (CH) felelt az irodalmi eseményekért, s a hardver volt az
MKKE-é. Új vásári helyszínen két
új nagy bemutatója volt a friss

magyar irodalomnak: a gyermekirodalom legszebb könyveit
maga a legsikeresebb író Berg
Judit és Balázs Eszter Anna kritikus mutatta be. A magyar irodalom egyik legnevesebb fordítója
és egyben elismert német író, Terézia Mora pedig Márton László
íróval tekintette át az elmúlt évek
kiemelkedô címeit, Hamvastól
Temesi Ferencig, Komoróczy Gézától Tóth Krisztináig.
A biztos siker-program alapja a
biztos siker volt. Tavasszal Lipcsé-

ben már nagy visszhangot kapott
Vajda Miklós Anyakép amerikai
keretben címû önéletrajzi regénye német fordításban a Braumüller Verlagnál. Ôszre bekerült a
tíz legolvasottabb németországi
mû közé. Vajda Miklós így érthetôen igazi sztárként volt jelen, sôt,
amire már régen nem volt példa,
a Vásár udvarán felhúzott népszerû cirkuszsátorban, a Lesezeltben olvasott fel, s tiszteletére fogadást is adott a frankfurti Literaturhaus. A Paschen Literatursalon, mint a Vásár új helyszíne igen
szerencsés módon a legforgalmasabb német kiállítói csarnokban
volt s messze a legtöbb értô hallgatót vonzotta. Oplatka András
(Andreas Oplatka, a mûfordító) a
Bánffy Miklós-trilógiára hívta fel a
figyelmet, a végre németül is
megjelent Polcz Alaine-mûrôl, az
Asszony a fronton-ról címû regényrôl a Suhrkamp Verlag szerkesztôasszonyával, Katharina Raabe-val beszélgetett Földényi F.
László és részletek hangzottak el
a döbbenetes írásból.
Újdonság volt az is, hogy a
Gourmet Gallery-ben, azaz a
Könyvvásár látványkonyhájában
magyar ételek készültek. Mautner Zsófi fôzött finomakat, a chili@vanilia blog népszerû szerzôje
– nagy megelégedésre. Nem végül, de poénként mindenképp
szerencsés, hogy Horváth Viktort,
az Európai Unió Irodalmi díjának
egyik idei nyertesét Frankfurtban
köszönthettük, Török tükör címû
regényéért nyerte el a rangos elismerést.
b. k.
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Határokat legyôzve
Levelezô, leleplezô
Jojo Moyes Az utolsó szerelmes levél címû regénye a fülszöveg tájékoztatása szerint tavaly elnyerte a Romantic Novelists' Association „Az év romantikus könyve” díját, s ha idehaza ennek nem is ismerjük valódi
értékét, a regény megkapta a
mi szubjektív díjunkat is. A Car-

amelyet az író a regény kétharmadában kibont a szemünk
elôtt. Ellie-t az a kérdés kezdi
foglalkoztatni: vajon ô miért
nem kap hasonló sorokat áhított szerelmétôl? Jojo Moyes
csavar egyet a történeten, a
múltbéli fôhôsnô ugyanis maga
is nyomozásra kényszerül saját
életét illetôen: egy autóbaleset
után emlékezetét vesztve újra
meg kell találnia, ki is
ô, össze kell raknia
múltját, hogy meghozhassa élete nagy
döntését. Hogy hogyan alakul a két nô
sorsa, és lesz e köze
egymáshoz, egy nagyívû történetben tárul
elénk múlt és jelen izgalmas, titokfejtôs játéka közepette.

Ínycsiklandó,
igézô

taphilus Kiadó Carta Light sorozatában megjelent kötet, bár
vaskosnak látszik, akár „kétszuszra” is elolvasható: a rendkívül filmszerû, egyszerre modern és nosztalgikus történetet
szívesen befalja az ember. A két
szálon, két idôsíkban induló
események kapcsolata rögtön
feldereng az olvasónak, de a
felfedezés izgalmát nem ez tartogatja, hanem a történetek
önálló kimenetele, s hogy végül
hogyan fonódnak majd egymásba. A két idôsík nem is esik
egymástól olyan távol: a jelenben, illetve az ötvenes-hatvanas
években járunk, ami Anglia történelmében,
kultúrájában
azonban két külön világ. A
szerkesztôségben dolgozó fiatal, szingli újságírónô érdekes
levelekre bukkan az archívumban, de kezdetben fogalma
sincs arról a drámai történetrôl,
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A fenti történettel ellentétben nagyon is valóságos autóbaleset határozta meg az életét Frida
Kahlónak, a mexikói festônônek, s ezt az 1925-ös fatális eseményt teszi meg indulópontnak Frida füveskönyve
címû regényének a szintén a
mexikói Francisco G. Haghenbeck. Mi pedig végre olvashatunk egy spanyol nyelvrôl átültetett mexikói romantikust is, a
Libri Kiadó és Kepes János mûfordító színvonalas munkája jóvoltából.
A baleset Fridának egy életre
szóló sérülést okozott, ugyanakkor elindította a festôi pályáján. Élete romantikus fordulatok kavalkádjának is tekinthetô:
férje, Diego Rivera mellett számos neves szeretôt tudhatott
magáénak, akik a regény lapjain is megjelennek, így például
Trockij vagy a magyar Muray
Miklós. Az író meghinti a kronologikus hûséggel követett
élettörténetet néhány csepp latin-amerikai mágikus realizmus-

sal, és a valóságos szereplôk között már a regény elején felbukkan a
Halál követeként megjelenô Hírvivô alakja. A Frida búcsújával induló eseménysorozatra egyfajta
misztikus szférából tekinthetünk alá, de a metaforikus engesztelô áldozatok mellett fontos szerepet kapnak a kézzelfoghatók is: november másodikán az Úr az elhunytaknak rövid földi látogatást
engedélyez, ilyenkor többek között megfôzik a halottak
kedvenc ételeit. Frida elveszett
füveskönyve szintén misztikus
„háttérszereplôje” a regénynek, miközben maguk a fejezetvégi receptek nagyon is valóságos ízvilágot keltenek életre.
Fûszerességük, csípôsségük,
egzotikumuk az ôsi közép-amerikai kultúrát varázsolják elénk,
a magyar olvasónak leginkább
csak ínycsiklandó fantáziaként,
bár a kalandvágyók belevághatnak a Guadalajarai mole, a Lupe diós chilije vagy a Korianderes huachinango (vörös csattogóhal) és hasonló nyalánkságok
elkészítésébe. Ahogy Frida fogalmazza meg a regényben
Trockij látogatásakor: „…csak
fôztem, mert az ízek nyelvén talán a szavaknál is
többet tudtam elmesélni
neki egy jobb világról szóló
látomásomról. Mindketten
csupán egy jobb világra
áhítoztunk. Ki az, aki nem
ezt akarja az élettôl?”

ajánljuk a romantika kedvelôinek, ami azonban annál kedvesebb és mulattatóbb sztori –
A salzburgi szobalány, avagy a
kishatárforgalom már címében
megteremti a regény atmoszféráját. Az alaphelyzetnek van
némi történelmi „egzotikuma”: 1937-ben, az Anschluss
elôtti évben járunk, amikor is a
fôhôs Georg a Salzburgi Ünnepi játékokra igyekezne Németországból. Csakhogy az akkori
devizarendelet értelmében legfeljebb tíz márkát vihet magával – ezért Georg igénybe veszi
a „kishatárforgalmat”, és egy
fitying nélkül naponta átjár
Salzburgba. Szerencsére kéznél van londoni barátja, aki ki
tudja segíteni, mert rá nem vo-

Klasszikus,
komikus
A Partvonal Kiadó Eric
Kästner mûvei újrakiadásába vágott bele,
amin sem az olvasó,
sem a kiadó nem veszíthet: Kästner örökérvényûen szórakoztató. Mi most egy kevésbé ismert regényét
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románc
natkozik a rendelet, csakhogy
amikor egyszer nem érkezik
meg a megbeszélt találkozóra,
Georg ottmarad egy kifizetetlen kávéval. A közelében ülô
Konstanze kisasszony segítségét veszi igénybe, és rögtön
bele is habarodik a lányba.
Konstanze egy gazdag arisztokrata család szobalányaként
mutatkozik be, a Németországban pedig ugyancsak nagy
lábon élô Georg nem szívesen
vállalja fel, hogy ideát koldusszegény. A bonyodalmak a
klasszikus félrevezetéses alaphelyzettel kezdônek, amelyben
természetesen senki sem az,
aminek láttatja magát. A megrendezett színjátékká alakuló
események a Molnár Ferenc-i
dramaturgia humorát idézik fel
a magyar olvasónak, de a díszlet, a jelmezek és a színfalak
hamisítatlan Kästner-világ. Az
író ezesetben Salzburg „ékszerdobozkájába” repít el
bennünket, ahol végül
persze minden tisztázódik, és nem marad le a
„slusszpoén” sem a történet végérôl.

tonos bujálkodást és dorbézolást”, ezért kiköti, hogy mindannyiuknak családot kell alapítani, máskülönben nincs
örökség, járandóság, és Olivernek kell megoldani az eltartásukat. A minden hájjal megkent sármôr férfi kieszeli a
legjobb tervet: az Amerikából
eltûnt vôlegénye felkutatására
Angliába érkezô, ártatlan,
szûzies Mariával játszatja el a
menyasszony szerepét, miközben kiélvezi Maria „gyömölcseit” és bevezeti a gyönyörök
tudományába. Ám a Jane Austen óta nélkülözhetetlen kellék: a jellemek fordulatos átértékelése sem hiányzik a történet romantikájából; akit léha
csábítónak vélünk, álombéli
férjjelölt, az idealizált vôlegény pedig nem éppen makulátlan jellem.
A lord titka pergô dialógusaival, a jól ismert kirakósjáték
ügyes megkavarásával,

Sejtelmes,
sikamlós
Ugyancsak a színjáték a
központi eleme Sabrina
Jeffries A lord titka címû regényének, csakhogy itt súlyosabbak a
tétek, nem a játékosság és a humor mozgatja a szálakat. A
„kosztümös romantika” kedvelôit továbbra is a General
Press Kiadó kényezteti a Romantikus Regények címû sorozatával, melynek egyik legfrissebb darabja A lord titka. A
sejtelmes toposzok tárháza e
történet: öt testvér rejtélyes
körülmények között elveszíti
szüleit, és a legidôsebb, Oliver,
maga is gyanúba keveredik a
halálesettel kapcsolatban. És
„valahányszor azt hitte, a szóbeszéd már a múlté, az újult
erôvel ütötte fel a fejét”. A
testvérek gyámja, nagyanyjuk
nem nézi jó szemmel a „foly-
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no és a szenvedélyes pillanatok
érzéki leírásával hódítja meg a
mûfajt kedvelô olvasókat, s ha
túl sokat nem is tesz hozzá
ezekhez, mint az írónô hazai
debütációja, jól sikerült kezdet.
Laik Eszter
Jojo Moyes: Az utolsó szerelmes levél, Cartaphilus, 576 oldal, 3490 Ft;
Francisco G. Haghenbeck: Frida füveskönyve, Libri, 346 oldal, 3490
Ft; Erich Kästner: A salzburgi szobalány, Partvonal, 160 oldal, 2490
Ft; Sabrina Jeffries: A lord titka,
General Press, 312 oldal, 2800 Ft

krimi

A tényregénytôl az ál-Sherlock
Holmes-kötetig
Az ôszi-téli krimikínálat a már megszokott vegyes képet mutatja, persze mi a válogatáskor is a sokszínûségre törekszünk. A sort egy jogi krimivel kezdjük Grishamtôl, folytatjuk egy középkorász intellektuális krimijével, illetve Rubin Szilárd lebilincselô nyomozásának történetével, mely egyediségével,
különleges hangvételével ki is lóg a többi közül. Következik egy igen jól sikeredett pszeudo-Sherlock
Holmes-mû, és végül egy vészjósló könyv a kiberterrorizmusról.
John Grishamet nem kell bemutatni, magas színvonalon hozza
több mint húsz éve a jogi krimiket: 24 könyvét ma már 29
nyelvre lefordították, összesen
250 millió példányban. Számomra könyveiben nem mindig vagy
nem csupán a cselekmény hordozza a legfôbb izgalmat, hanem
az, ahogyan érdekfeszítôen bemutatja – mûködés közben – az
amerikai jogrendszert, a rendszer
visszásságait.
A Prókátorok címû vaskos kötetben egy a csôd szélén egyensúlyozó ügyvédi irodát ismerhetünk
meg: ez a Finley & Figg. Egészen
különleges módon szereznek ügyfeleket maguknak, mivel különleges szerencse folytán az irodájuk
egy meglehetôsen balesetveszélyes keresztezôdés közvetlen közelében áll, ahogy meghallják a
fékcsikorgást, már rohannak is,
kezükben a papírokkal, melyet a baleset sokkja
alatt álló sérültek orra alá nyomnak. Ahogy sejthetô, Finley és Figg nem a filmekbôl ismert menô
ügyvéd, sokkal inkább olyan esendô figurák, aki
az élet sûrûjében tapicskol, de idônként meglehetôsen rémisztô mértékben.
Ebbe a képbe robban be egy szép napon David
Zinc, aki a másik végletet képviselte korábban, és
csömörlött meg attól: reggeltôl késô estig robotolt egy felhôkarcoló legtetején egy hatalmas
nemzetközi ügyvédi iroda munkatársaként, távolkeleti konzorciumok ügyeibe ásva bele magát, miközben tárgyalótermet még csak a tévében látott.
Miután David bekapcsolódik a Finley & Figg iroda munkájába, felsejlik a nagy lehetôség, amelyre
mindig is vártak, ami majd kihúzhatja az irodát a
bajból, sôt soha nem látott magasságokba emelheti: a csoportos per lehetôsége. Már nem kell
mást tenniük, csak összegyûjteni a leendô ügyfeleiket. Hogy ez hogy sikerül, és hogy beváltja-e a
„nagy terv” a hozzá fûzött reményeket, arról szól
ez a kitûnô könyv.
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Egészen más élményt nyújt Fred Vargas Talpra,
halottak! címû mûve. A szerzô neve ismerôsen
csenghet a különleges krimiket kedvelôk számára, Messzire fuss, soká maradj! címen már olvashattunk tôle magyarul is egy regényt.
A Talpra, halottak!-at olvasva azt élhetjük át,
milyen, ha egy történész, pontosabban középkorász krimiírásra adja a fejét. Természetesen
ilyenkor sem tud elszakadni szeretett tárgyától,
a Talpra…-ban rögtön három történész a fôszereplô. Eközben a történet groteszk, meghökkentô és szövevényes, és nehéz eldönteni,
hogy egyedi figurái a modorosak, vagy maga a
szerzô az.
A történet Párizsban játszódik, és egy hajdanán híres operaénekesnô, Sophia Siméonidis
meggyilkolásával kezdôdik. Sôt már egy kicsit
korábban is, hiszen az énekesnô meggyilkolása
elôtt valaki egy fát ültetett a hölgy kertjébe, és
a kezdet kezdetén Sophia ennek szeretne utánajárni, így vonja be a három történészt az események sodrába. A fiatalemberek már 35 évesek, ám az az érzés járja át velük
kapcsolatban az embert, mintha
megrekedtek volna zsenge fiatalkoruk egy bizonyos pontján.
Viszonyaik is meglehetôsen furcsák, nemhogy egymással, lévén lakótársak és férfiak, de az
ôket körülvevôkkel és a nekik
tetszô nôkkel. Meglepô módon
ebbôl a krimibôl az egyik fiatalember és kiszemeltje révén sokat tanulhatunk arról, hogyan
mennek el egymás mellett emberek, miközben egész másfajta gondolatokat, érzelmeket tulajdonítanak a másiknak, mint ami valaha megfordult a másik fejében.

Rubin Szilárd most megjelentett posztumusz mûve
talán némiképp kilóg ebbôl
a sorból. A Magvetô Kiadó
egyszerre két kötetet is
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krimi
szentel a 2010-ben elhunyt szerzônek, megjelentette Keresztesi József
monográfiáját Rubin Szilárdról, illetve az Aprószenteket. A vékonyka
kötetet, melyen több
mint negyven éven át
dolgozott, és amely ennek ellenére töredékben
maradt.
Az Aprószenteknek már
a mûfaja is talányos,
nemhogy a története.
Tényregény lenne? Vagy
a magyar Hidegvérrel –
ahogy a kiadó felveti a
fülszövegben? Nehéz
eldönteni. Ami biztos,
egy gyilkosságsorozat
sajátos olvasatát lelhetjük fel e lapokon,
egy olyan gyilkosságsorozatét, melynek
valódi elkövetôjérôl nem sok szó esik. Ám arról, akit megvádoltak és végül halálra is ítéltek a szörnyû, brutális tettekért,
Jancsó Piroskáról annál több. Ô lehet a kulcsa Rubin érdeklôdésének; mintha szerelembe esett volna valakivel, akit már
tíz évvel korábban halálra ítéltek, minthogy ô az üggyel egyáltalán találkozott volna.
Finom érzékenyéggel megírt, lírai szöveg ez, melynek arányai, töredezettsége, mondatai gondos és hosszú munka
eredményei, miközben a szikár történetmondás szövete
olykor felfeslik: a narrátor talán önmaga számára is váratlanul elmondja, nincs kedve hazamenni, hiszen úgysem
várja senki otthon.
A szakadozott elbeszélés oka a sûrítés mellett az elhallgatás kényszere lehet, hiszen a hazánkban állomásozó
szovjet csapatok tagjait a gyilkosságnak még a szele sem
érinthette, nemhogy a vádja. Így aztán a regény maga portré valakirôl,
akit kényszerítettek annak bevallására, amit el sem követett, valakirôl, akinek személyisége átragyog az egész
ügy mocskán.
A következô kötetet, A Selyemház
titkát olvasva egy új Sherlock Holmesregényt vehetünk kézbe – amit nem
Conan Doyle írt. Anthony Horowitztól
nem áll távol a más írók bôrébe bebújni, bizonyítja ezt, hogy számos Poirotepizód filmre vitelének ô a forgatókönyvírója. A Selyemház titkában azt a
kerettörténetet ötlötte ki, hogy
Holmes hûséges krónikása, Watson
kénytelen volt a kéziratot száz évig pihentetni, tekintve hogy annyira szörnyûséges és döbbenetes tények sorakoznak benne, amelyekre a korabeli
közönség nem volt felkészülve. (Kérdés, hogy mi fel vagyunk-e.)
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A Selyemház titka valójában két történet: A sapkás férfi és a
Selyemház története. A sapkás férfié szövevényes, kalandos,
szerepel benne a vonatrablástól a hamis személy bosszújáig
számtalan kaland, a Selyemház pusztán alantas; pikantériáját az
adja, hogy híres-neves férfiak mocskolták be a nevüket általa.
Ám a legfontosabb, hogy hiteles a könyv: úgy olvassuk,
ahogy valamikor A Sátán kutyáját, Holmes és Watson olyanok
benne, úgy viselkednek, ahogy „szoktak”. Tehát a kísérlet sikerült. Sikerült, ha csak egyetlen regény erejéig, feltámasztani
Sherlock Holmes-t.
Bizonyára ismerôs a helyzet: pirosan villog a számítógép vírusellenôrzôje: a számítógépe trójai vírussal fertôzött! Mark Russinovich A nulladik nap szerzôje, aki a Microsoft Windows Azure csapatának fômunkatársa, nem ismeretlen a kiberterrorizmust tárgyaló krimik kedvelôi számára, hiszen a Szak Kiadó jóvoltából az
elsô regénye is olvasható már magyarul.
A Trójai faló az
elôbb emlegetett A
nulladik nap folytatása, és ha lehet,
még annál is pesszimistább hangvételû.
A magyar kiadásban
ráadásul még egy novellát is olvashatunk,
A Pusztulás hadmûvelet címmel, mely
ugyanazt a témát
boncolgatja, csak más
aspektusból.
A trójai falónak már
a felütése is hátborzongató, egyre-másra
maradnak áram nélkül
létfontosságú helyzetekben lévôk, orvosok
az életmentô mûtét kellôs közepén, egy vonat
egy vasúti hídon, miközben a következô vonat megállíthatatlanul robog felé. De efféle vis majorok létezhetnek, és léteznek is; de mit szólunk ahhoz,
amikor a szakértô levele az iráni atomhelyzetrôl az elküldése után magától módosul?
Lehetséges, hogy „belenyúljanak” a leveleinkbe, hogy tartalmukat épp az ellenkezôjére változtassák? És ez még csak a kezdet,
Russinovich könyve a továbbiakban is hozza
azt a precizitást izgalommal keverve, melyet
már megszokhattunk tôle.
Jolsvai Júlia
John Grisham: Prókátorok, Geopen Kiadó, 2012,
512 oldal, 3990 Ft; Fred Vargas: Talpra, halottak!, Európa Kiadó, 2012, 308 oldal, 2900 Ft; Rubin Szilárd: Aprószentek, Megvetô Kiadó, 2012,
280 oldal, 2990 Ft; Anthony Horowitz: A Selyemház titka, Animus Kiadó, 2012, 294 oldal, 3980
Ft; Mark Russinovich: Trójai faló, Szak Kiadó,
2012, 416 oldal, 4500 Ft
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interjú

Balatoni Borozó
Beszélgetés Podmaniczky Szilárddal

– Avagy Történetek, visszaemlékezések a Balatonboglári Borgazdaság felejthetetlen múltjáról. Honnan jött az ötlet, hogy összegyûjtse,
és könyvbe foglalja a gazdaság történetét?
– 2010-ben jelent meg a Balatoni világok címû könyvem. Itt Bogláron is tartottunk bemutatót, amin többek között részt vett Happ István barátom, a BB vezérigazgatója. A bemutató után állt elô azzal
az ötlettel, mi lenne, ha a BB régmúltjáról, az 50-es, 60-as, 70-es
évekrôl is összeállítanánk egy hasonlóan jó kedélyû, anekdotázós,
visszaemlékezô könyvet.
– Hogyan találta meg a kötet emlékezôit? És hogyan zajlottak ezek a
beszélgetések? Kötetlen volt, vagy volt valami vezérfonal, amire felfûzôdtek az emlékek?
– A rendelkezésemre álló dokumentumokból – nem túl sok volt
– átnéztem a BB történetét, hogy legalább a kronológiában képben legyek. Aztán Pista megszervezett egy sok résztvevôs kerekasztal-beszélgetést a régi, mondhatjuk így, még élô munkatársakkal. A könyv elsô 42 oldala ezt az egymás emlékeire reflektáló beszélgetést rögzíti, utána pedig többnyire magánbeszélgetéseken gyûjtöttem az anyagot. Ebbôl állt össze egy olyan sokszínû történethalmaz, amit aztán az egymásra rétegzôdô szövegek
szerkesztésekor próbáltam úgy dramatizálni, mint ahogyan,
mondjuk, a dokumentumfilmben szokás, csak itt nagyobb snit-
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tekkel. Valójában az elsô közös beszélgetésbôl nôttek ki az azt
következô egyéni elbeszélések.
– Önnek melyek a kedvenc történetei?
– Rengeteg olyan sztori van a könyvben, amit idézhetnék. Az
egyik kedvencem, amikor Légli Ottó és Bujdosó Ferenc lement a
pincébe, melegük volt, és friss rozét kértek Mihályi uram fôborásztól. Erre azt mondta a fôborász, sajnos nincs megbontott palackja. Mire Ottó: Nem nézed ki belôlünk, hogy ketten meg tudunk inni egy üveggel? De az a bon mot is felejthetetlen, amivel
Ottó kezdte a beszélgetést: A pezsgôt nem inni, hanem vedelni
kell! Azt hiszem, aki beleolvas ebbe a könyvbe, nem állja meg,
hogy ne bontson magának egy jó palack bort.
– Kikre számít elsôsorban, akik kézbe veszik és örömmel forgatják
a könyvet: borászokra, balatoniakra, szakmabeliekre….?
– A térségben élô családok közül sok ezernek van valamilyen kötôdése a BB-hez. De például amikor Szekszárdon tartottunk bemutatót Heimann Zoltán borásszal (Zoli is dolgozott a BB-nél), kiderült, hogy szakmai érdeklôdés is van. Másfelôl viszont olyan
anekdotakincs van benne, ami történelmi tablójával szerethetô
olvasmány lehet bárkinek. És azoknak is ajánlom, akik szeretik a
prózámat, mert bár a szereplôim mesélnek, a dramaturgia és a
nyelvi megformálás az enyém.
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interjú
– A kötetet számos fotóval és magyarázó szöveggel látták el. Ezt a
reprezentatív anyagot hogyan sikerült összeállítani?
– A mesélôk portréin kívül több mint száz archív felvétel is szerepel a könyvben, amiket Sós Árpádnak, a BB volt gépészmérnökének több ezres diaarchívumából digitalizáltunk. Ráadásul Árpád
hihetetlenül jó szemû fotós, az egyik képen a mélyszántást végzô traktort tanítható módon helyezte el a képen. Ez a képanyag
megítélésem szerint fotótörténeti ritkaság.
– Hogyan épülnek egymásra a különbözô visszaemlékezések, élettörténetek?
– Mivel a könyv szereplôi ugyanannak a közösségnek a tagjai
voltak, elbeszéléseikben számos ismétlôdô elem szerepelt. Amikor elkezdtem szerkeszteni a könyvet, akkor jöttem rá, hogy ha
el akarom kerülni az ismétléseket, akkor a szerkesztés sorrendje
már eleve meghatározza a könyvben való szereplés sorrendjét.
Számomra a legizgalmasabb az volt, hogy ebbôl a közel húszórás rögzített hanganyagból hogyan lehet izgalmas, nem rétestésztaként elnyújtott, hanem pergô, informatív és szórakoztató
könyvet összerakni.
– Mit jelent személyesen önnek a BB?
– A BB története számomra egy olyan sikertörténet lenyomata,
amelyet a közösség és a közösséget koordinálók finomra hangolt
összjátéka irányított, ami már önmagában is szép. Alapvetôen az
okosan használt tudást és kreativitást, a „csináljunk valami baromi jót, gyerekek!” elementáris hangulatát jelképezi.
– És mit jelképez a történet szereplôinek, illetve az ott élôknek
a BB?
– Erre nehezen tudok válaszolni helyettük. Valószínûleg mindenkinek mást. Éppen ezért nem akartam például erre a kérdésre választ keresni a könyvben. Számomra fontosabb volt a múltban
gyökerezô emlékek rögzítése, mint a jelenbôl a múltra való reflektálás, mert az nem annyira prózai, inkább oknyomozói attitûd.
– Milyen visszajelzések érkeztek eddig? Hogy tetszik a bogláriaknak a könyv?
– Beszélgetésünk idejéig még nem zajlott le a helyi könyvbemutató, épp a szôlészeti és borászati munkák idényjellege miatt tettük
késô ôszre, hogy senki ne mondhassa azt, hogy a csömöszölés
miatt nem tudott eljönni. Akikkel beszélgettem, ezerféle emléket
idéztek fel, mi volt másképp, mi volt amúgy, de ahogy mondtam,
ahhoz, hogy könyv születhessék a BB-rôl, mederben kellett tartani a beszéd folyamát. A kritikákat, gondolom, majd megfogalmazzák. De például épp a könyvnek köszönhetôen elôkerült egy
régi szuper 8-as film is a BBrôl. Ez a könyv inkább egy állapot lenyomata, mintsem témalezáró, ezerfelé futnak belôle a
szálak, de azt már mindenki
maga gombolyítja.
– Van már újabb, balatoni ihletésû könyvötlete?
– Tavasszal, amikor Badacsonyban jártam a kutatóintézetben,
beszélgettünk hasonló könyv
lehetôségérôl. De nem szeretnék hasonmás könyveket írni és
kiadni, most egy elementáris
regényötlet izgat, úgyhogy a
Podmaniczky Szilárd
balatoni táj és Boglár inkább
BALATONI BOROZÓ
csak élhetô tempójú, napi hátPodmaniczky Mûvészeti
ország marad.
Alapítvány
160 oldal, 2500 Ft
Illényi Mária
Fotó: Nagy Charlie

könyvrôl
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gasztro

A fôzés olyan, mint a szerelem
Már ami az alapokat, a kémiát illeti. Itt a hormonok, ott a fehérjék. És még valami, amit
a tudománynál jobban a mûvészet, a képleteknél csak a szakácskönyvek tudnak.
Ha a marhalapockát 59 Celsius foknál magasabb hômérsékleten fôzzük 72 órán
keresztül vákuumban, akkor fehérjéi degradálódnak
– mondja a vegyész. Ettôl
kezdve reményünk sem lehet, hogy olyan ízû lesz a
lapocka, mint amilyen Alain
Ducasse konyhájából kikerül. Akit a szakácsok pápájaként is emlegetnek, és
akit a világ legismertebb és
legbefolyásosabb séfjének
tartanak. Akit felkért a monacói herceg, hogy esküvôi
menüjét elkészítse, és akinek könyvéhez a Francia
Akadémia tagja írt ajánlót.
Konyhamûvészetét öt tematikus kötetbe foglalta,
két évvel ezelôtt jelentek
meg nálunk desszertjei,
most pedig húsételeit adta közre az Alexandra. Magyar lektorai, a hazai gasztronómiát szóval és tettel megújító Molnár B.
Tamás és Bittera Dóra egyenesen kötelezô tankönyvnek ajánlotta szakács- és cukrásztanulóknak, oktatóknak és szenvedélyes amatôröknek.
Ki-ki képzettsége és pénztárcája szerint tudja követni a francia
konyha receptjeit. A házi reprodukció már az
alapanyagok beszerzésénél akadályokba
ütközik (szalonka? fenyôrigó?), nem beszélve az ipari konyhatechnológiákról. De a
receptek betû szerinti követésénél fontosabb a mûgond, a hagyomány és az újítás.
Mert ez mind elleshetô a könyvbôl. Úgy,
ahogy a nagy séfek mellett tanuló – stázsoló – szakácsok is teszik. Úgy, ahogy Alain
Ducasse is kezdte a pályáját negyven évvel
ezelôtt a francia Riviérán, és mára nemcsak
tökélyre fejlesztette a mediterrán francia
konyhát, hanem piacot is épített hozzá: saját
éttermeket a világon, amelyek 2010-re
összesen 19 Michelin-csillagot szereztek. De
ma is úgy készíti az egyszerû babpürét,
ahogy tanulta, meg az aprólékragut, ahogy a
fôúri konyhán készítették. Konyhamûvészetének ez a két világ a pillére, és olyan a végletek között, hogy csak invenciózus olvasók
képesek követni.
Alain Ducasse-nál a konyha valóban mûvészet. Nála tovább tart a köret elkészítése, mint
a húsé, és még a hús töltelékének is készül kü-
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lön köret – nem a hétköznapok könnyû vacsorái ezek. De az éberszemû olvasó jó ötleteket
meríthet: a fokhagymát héjával együtt töri
meg, a burgonyából sütés elôtt jeges vízben áztatja ki a keményítôt, és ha pékné módra készíti, akkor nemcsak a nyárson sült pauillaci bárány körete lehet, hanem valami egyszerûbbé
is. Bár az étel nem lesz olyan, mint Ducasse
konyhájában, de legalább megkísérthetô az a
magasság, ahol a szakácsok pápája jár. Ahol
sózásra csak sóvirágot használnak, és a szôlôszemeket nemcsak meghámozzák, hanem még
a magokat is kivágják. A trendkövetésben segítségünkre vannak a részletes receptek, a tálalás rendje is, a fotók csak szikár illusztrációk. A
könyv igazolja Ducasse filozófiáját: a technika
helyett hagyni kell érvényesülni az alapanyagokat. És persze jól kell tudni fôzni is.
Varga Gábor cukrász elôbb lett ismert az interneten böngészô gasztrománok körében,
mint a könyvesboltokban. Ducasse-szal nemcsak szakmaszeretetben, újítási törekvésében
rokon, hanem abban is, hogyan kell piacot építeni a tudásnak. Ezt ô olyan patinás helyeken szerezte, mint a
Ruszwurm, a Rózsahegyi kávéház. 30 éves korára népszerû cukrász. Ismertségét a vizuális gasztronómia tárházaként aposztrofált desszert.eu portállal szerezte. Emellett cikkeket ír, tévémûsorokban szerepel, és két évvel ezelôtt elérkezettnek látta az idôt,
hogy elsô könyvével, a Gourmandiával megjelenjen.
A Desszertszerelem címû
második könyve annak a generációnak lesz a legkedveltebb
olvasmánya, amelyik soha nem
töprengett azon, honnan merre
kell keverni a rántást, merthogy
nem fogott a kezébe soha fakanalat. Az idôszûkében szenvedô, de az alkotókedvet a
mára közösségi térként funkcionáló konyhában is kiélni szeretô harmincasokra sok sikerélmény vár. Varga Gábor receptjeivel az olvasó megkapja
a heuréka élményét, amit a
könyv alcíme is ígér: sütni
mindenki tud. Persze könnyû
akkor, ha olyan idegenvezetô
kalauzol az apró finomságok,
a klasszikus torták, a csokoládés „bûnök” világában, aki
nemcsak biztat, hanem figyelmeztet is a forró cukorszirup okozta égési sérülé-
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gasztro
sekre. Hogy a desszertszerelmet ne a
vakság vezesse, Bugár Máté fázisfotói
segítenek nagyobb botlások nélkül eljutni a tökéletes macaronhoz, Raffaello golyókhoz, Sacher tortához, profiterolhoz. Külön fejezet készült a sós
tésztákról, amelyek köszönô viszonyban sincsenek az ipari termékekkel.
Köztük akad különlegesség is, a zsidó
kalács, a Challah, de a legjobb, hogy
mi magunk készíthetjük el.
Varga Gábor szerint az a szabály,
hogy nincs szabály, vagyis az egyéni
útkeresés a lényeg a desszertkészítésben. Ám a kísérletezgetés végzetes is lehet – de ez már a gombák és
erdei gyümölcsök gazdag és csodás
világa. A Sziget kiadó Mi [szeretünk]
Fôzni sorozatának harmadik kötete
Reinhardt
Hess
munkájának fordítása, amely az
erdô
kincseit
hozza a konyhánkra és éléskamránkba. És vele olyan kultúrát
is, amely a miénknél jobban ismeri
és hasznosítja az
erdôk
értékeit.
Olyan életformát,
amelynek része az
is, hogy hétvégenként a család gombászni indul az erdôbe, és a zsákmányt képes még
aznap feldolgozni –
bizonyos gombákat
madzagra fûzve szárítani, tárolni. De az ôzlábgomba, a vargánya szedése, tisztítása, felhasználása és tartósítása sem
közismert tudás a városi embernél, nem is beszélve a mérgezôk felismerésérôl.
A termelôi piacok örömteli terjedésével talán a
könyv változatos receptjeit otthon is el lehet készíteni. Ma már nem lehetetlen tinóru gombára szert
tenni egy városlakónak, és most már azt is tudja,
hogy juhsajttal, paradicsommal milyen gyors, ízletes
egytálétel. De tanulmányozhatunk hús- és halételeket, desszerteket, palacsintákat, amelyekhez az erdô kincsei szolgáltatják az alapanyagot. Jól használható kézikönyv van ebben segítségünkre, pontos világkonyhai receptekkel és tippekkel, amelyek máskor is hasznosíthatók. Nem árt tudni például, hogy
a tejfölt nem szabad túlságosan fölmelegíteni, mert
kicsapódik belôle a folyadék. Ezt mustárral vagy étkezési keményítôvel lehet megakadályozni.
Stílusosan, egy pizzás dobozban „szervírozza” a
Könyvescég Kft. Art Nouveau Kiadója a Pizza – a
legjobb receptek címû könyvet. Színes és ínycsiklan-
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dozó, mint a valódi tészta, és
nemcsak étvágy-, hanem ötletgerjesztônek, de ajándéknak is jó.
A pizza tipikusan az az étel,
amelynek készítôje szabadjára
engedheti képzeletét, és a variációknak csak a fantázia szab határt. Aki egyszer megtanulja jól
összeállítani a tésztát – annak
számtalan változatát az olasztól
a törökön át a rázott pizzáig –,
akár évekig készítheti úgy, hogy
egyszer sem ismétli önmagát. A
könyv elsôsorban a kezdô ételkészítôknek ad tippeket, kalóriatáblázatot, és még a gyerekekre
is gondol, hogyan segédkezhetnek a pizzasütésnél. Az olasz
specialitás történetérôl annyit
tudunk meg, hogy korábban puha tésztából készítették, majd sütés után összehajtották. Kizárólag utcán fogyasztották, nem
asztal mellett, és borozás közben. Mára jelentôs
üzletággá nôtte ki magát, és Olaszországban is a
kelt tészta lett a meghatározó. De ez senkit nem
akadályoz meg abban, hogy egyéni kreációját is
pizzának nevezze.
A Kisalföld északi részének, a Szigetköznek
szlovákiai testvére a Csallóköz, amely tradicionális ételeit azért is tudta megôrizni, mert az itteni
folyóág mentén ritka állat- és növényfajok élveznek védelmet. Ennek a vidéknek a konyháját mutatja be a Scolar Kiadó A csallóközi szakácsmûvészet mesterei címû könyvecskéje. Négy étterem: a Villa Rosa, a Slovgast SD, a Lorian's és a
Nimród mutatkozik be, valamint a Wagner cukrászda. A séfek és cukrász házaspár rövid életpályája hitelesíti a Csallóköz gasztronómiáját
szemléltetô recepteket. A magyar ízléssel rokon
ételek pontos leírását kapjuk:
juhtúrókrémlevest
szalonnás
gombóccal, csallóközi pulykamellet aszalt barackkal és sonkával spékelve. Érdekesség, hogy a
csirkepörköltet csuszával készítik, mégis – nekünk – nokedlivel
tálalják, mert a Csallóközben a
nokedlit nevezik csuszának.
Szikora Katalin
Gourmet Gasztro fôszerkesztô
Alain Ducasse konyhamûvészete –
Húsételek, Alexandra, 384 oldal, 7500
Ft; Varga Gábor: Desszert szerelem,
Kossuth, 216 oldal, 4800 Ft; Reinhardt Hess: Gombás és erdei gyümölcsös szakácskönyv, Sziget, 138 oldal,
3900 Ft; Pizza – a legjobb receptek,
Art Nouveau, 64 oldal, 2699 Ft; Juraj
Nagy: A csallóközi szakácsmûvészet
mesterei, Scolar, 80 oldal, 1950 Ft
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Írd tovább, Diane!
Diane Keatonról talán mindenkinek két
kép villan be azonnal: a bájos Annie Hall
Woody Allen oldalán, és e kicsit esetlen
bájt középkorú, befutott írónôként is megôrzô Erica a Minden végzet nehézbôl, Jack
Nicholson mellett. Ez utóbbihoz a magyar
közönségnek hozzá tartozik Bánsági Ildikó
hangja is – így nem csoda, ha a Játszd újra, Diane címû kötet sorait Bánsági hangján halljuk, és egy kecses szemüvegben
laptopját püfölô Ericát, azaz Diane Keatont
képzeljük el hozzá.
Nem is hibázunk sokat: az írás, az alkotás, az öndokumentáció folyamata elválaszthatatlanul hozzátartozik a világhírû
színésznô életéhez, nemcsak a forgatókönyvek, hanem e memoár okán is. Mindez a kötet egyik fôszereplôjének, Diane
édesanyjának öröksége. Dorothy Keaton
az amerikai középosztálybeli nôk háztartásbeli szerepével megelégedni soha nem
tudó, önkifejezési ambíciókkal és folytonos
tanulási vággyal megáldott (az írás mellett
a fotózást pénzkeresetként is ûzte), kiteljesedést keresô asszony volt, aki nemcsak a
tehetség magvát, de ezzel együtt a szorongást, a siker és a társadalmi szerepek kapcsán érzett bizonytalanságot is átörökítette lányába. Férje az amerikai „önsegítô vallások” megszállottja, aki feltétel nélkül
hisz minden pontokba szedett boldogságútmutatóban, és gyerekei életét is ezek által óhajtja állhatatosan igazgatni. E furcsa
szellemi elegy a háttere a kezdetben énekesi, majd színésznôi vágyakat tápláló kislánynak, akinek a kötetben jegyzett fiatalkori névváltozataiban benne van teljes családtörténete és az anya-lánya viszony lenyomata. Ez utóbbinak tekinthetô maga a
kötet is, amelynek lapjairól egy, az anyja
emlékéhez szenvedélyesen ragaszkodó nô
lép elô, aki, maga is belépve az idôsödô
korba, bizonyos élethelyzetekben tükörképévé válik Dorothynak, másokban pedig
tökéletesen az ellenkezô stratégia szerint
él. A tükör maga a memoár: Diane finoman tapogat végig érzékeny ujjaival korán,
szaporodó ráncain, fiatalságán, idôs szing-

könyvrôl
Diane Keaton
JÁTSZD ÚJRA,
DIANE!
Kossuth Kiadó
272 oldal, 2990 Ft
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liségében bátran vállalt, örökbefogadott
gyermekein, világsztár szerelmein, útkeresésein, bukásain és sikerein.
Ahogy önvizsgáló töprengései is alátámasztják: idôsödve fokozatosan hagyta el
ifjúsága súlyos neurózisait, így az évekig
tartó, Woody Allen elôl is sikerrel eltitkolt
bulimiát. És csodálattal állapíthatjuk
meg: ez a nô nem átall változni, tanulni,
növekedni, új dolgokba belevágni, kudarcokból feltápászkodni a hatvanas
éveiben sem, ennek köszönhetôek produceri, írói és fotós munkái is.
Holott az Oscar-díjat 1978-ban még
bátortalanul átvevô Annie Hall már túl
van a Keresztapa két részén és a
Játszd újra, Samen, alkalma volt a legnagyobbakkal, kislánykori bálványaival együtt dolgozni. A kötet legszuggesztívebb fejezetei épp e találkozások leírásai: az Oscar-átvételkor gratuláló, érdektelen „öregasszonnyá” változott Audrey
Hepburn, vagy késôbb az egyedi ötlet
alapján összeállított fotóalbum egyik szereplôje, Gregory Peck, aki a megtiszteltetés helyett sértôdötten reagált Diane mûvére. Nem a „bûnlajstromod” részei ôk, ahogy
írod – igazítanánk ki szívesen Diane-t – hanem a formálódásé és a bátorságé.
Diane Keaton memoárjának értékes hozadéka, hogy szépen kirajzolódik a történetek szociokulturális háttere is. Így például,
hogy mennyire „macsó” világ volt a filmgyártás Amerikában még a nyolcvanas
években is, ahol egy nô leginkább csak a
férfi sztárok, rendezôk felfedezettjeként,
„csatolmányaként” érhetett el sikereket.
Pedig lám, a szeretett Woody már 1969ben megírja Diane-nek egy levélkében, miután a nô egy közös vacsora alkalmával a
nôi és férfi szerepek közötti különbségeket
firtatta, mert már akkor sem hagyta nyugodni: „…bármelyik nô teljes SZABADSÁGgal azzá formálhatja magát, amivé
csak akarja. Nemritkán meg is történik,
hogy nagyobbá válnak így, mint a férfiak.
És ne hagyd magad átrázni a MÛVÉSZETtôl! Nem olyan nagy ügy. (…) Eddig sajnos
valóban kevés volt a nônemû mûvész. Nem
egy nô talán mélyebb igazságokat fedezett
fel, mint, teszem azt, Mozart vagy Da Vinci”. A Keresztapa forgatásán Coppola
egyetlen mondatra méltatja a Kayt alakító
színésznôt, amikor egyszer elhalad mellette: „Szép cicik.” Coppola nagyságát mégis
mesterien rajzolja meg néhány mondatban.
Vagy ahogyan maga is kimondja az Al Pacino-szerelem leáldozását felidézve: „Néha

arra ébredtem az éjszaka közepén,
hogy teát fôz vagy pattogatott kukoricát
majszol, netalán M&M csokit rágicsál. Kedvelte az egyszerû dolgokat, és én is szerettem ezért. Szerettem, de a szerelmem engem nem tett jobbá. Nem szívesen mondom ki, de én nem voltam egyszerû. Túl sok
voltam neki.” Woodynak nem volt sok: „ô
mindig szerette a neurotikus lányokat”.
A szépség és a csinosság közötti határvonalról morfondírozva a memoáríró elegánsan megkerüli a színésznôk számára
sokszor legnehezebb terhet: hogy okos
nô. Hát persze, hogy nem köthetett ki
tartósan a kamaszkori ideál, Warren Beatty oldalán, akinek az alaposan elcsavart
fejû Diane dilemmáira csak oly lapos és
üzleties reflexiói voltak – miközben az írószínésznô áhítatos lelkesedéssel idézi meg
az emlékét.
Diane Keaton méltányos úgy önmagával,
mint másokkal – ez kötete és írói hangja
legkomolyabb erénye. Nem szégyelli a kudarcot, nem hivalkodik a sikerrel. Nincs
benne sértettség, ki nem mondott szerelem, elhallgatott szenvedés. Egyszerre dolgozik benne az emlékezô, a fotós, a rendezô és a színésznô. Ahogy anyja archiválta
egykor elképesztô precizitással az emlékeket, és állította össze a maga Diane Keatonalbumát, lánya olyan gondossággal próbálja helyére tenni magában érzelmeit és emlékeit. Fiatalon nem értette, mire való az a
sok beragasztott, lepréselt, áradozó bulvárcikk; üresen kongtak a fülének. Anyja gesztusát találta érdekesebbnek. Kétségünk
sem marad: ma sincs ez másként. Diane Keaton hitelessége ebben áll.
Laik Eszter
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Ez fantasztikus!
A tudományos fantasztikum
irodalmi tematikája kezdettôl
fogva elsôsorban az angolszász szerzôk játékterének
számított, náluk született, ott
honosodott meg, és a trendek
a mai napig onnan indulnak
hódító útjukra. Ennek fényében talán nem is tûnik olyan
elítélhetônek, hogy a jelen
cikk kizárólag angol vagy amerikai mûvek frissen megjelent
magyar fordításairól ad hírt.
Elsô utunk egy fegyencbolygóra visz, ahol az emberlakta
univerzum legaljasabb gonosztevôi robotolnak föld
alatti bányákban, minimális
felszereléssel, a szökés leghal-

ket. Csupán azzal nem számol, hogy szökése megvalósításához magával a bolygóval
is meg kell küzdenie.
Piers Anthony elsô regénye,
a Khton 1967-ben jelent meg
Amerikában, de elôtte hosszú
évekig dolgozott rajta. És ez
nem véletlen, nem egyszerû
kalandregényrôl van szó
ugyanis, hanem egy roppant
tudatosan felépített irodalmi
mûrôl, amelyben a narratíva
több rétege rakódik egymásra
úgy, hogy a szöveg maga formailag is megidézze a cselekmény fontos mozgatórugóját
jelentô gránátkristályt. Az
1934-es születésû szerzô hazájában immár
fél évszázada örvend nagy népszerûségnek, különösen humoros
történeteinek köszönhetôen. Valami csoda folytán eddig a magyar
olvasók
elôtt – egy-két
novella kivételével – teljesen ismeretlen maradt,
ám ez a csorba
most, úgy tûnik,
kiköszörültetik,
mert több kötet
is várható még
tôle gyors egymásutánban (például a Khton
folytatása).

ványabb reménye nélkül. Ebbe a pokoli világba kerül be
Aton, egy elszegényedett
arisztokrata telepescsalád sarja. A fiatalembert nagy dolgokra szánták, de egy balcsillagzat alatt született szerelem
végül kis híján gyilkossá tette,
így találta magát a Khton
bolygó gránátkristálybányáiban. Aton persze nem akar itt
megöregedni, hát vakmerô
tervet szô, és fellázítja a legborzalmasabb körülmények
közt kizsákmányolt fegyence-

Maradjunk továbbra is Amerikánál és szerzôk bemutatkozó köteteinél. Tavaly lépett a
világirodalom színpadára a
huszonéves Benjamin Hale, és
rögtön nagy feltûnést keltett
Bruno Littlemore fejlôdéstörténete címû regényével. A
mû hôse egy csimpánz, akinek
életével saját elbeszélésén keresztül ismerkedhetünk meg,
ugyanis Bruno nem közönséges majom: a természet furcsa fintoraként továbbhaladt
az evolúció rögös útján, az
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emberré válás felé. „Pályáját”
egy állatkertben kezdi, majd
megtanul beszélni, szerelmes
lesz egy fôemlôskutató nôbe,
és állati ösztöneivel megküzdve igazi entellektüellé fejlôdik.
Mindeközben naiv rácsodálkozásával lerántja a leplet társadalmunk kisszerû játszmáiról, legyen szó akár a magánéletrôl, akár az érvényesülésrôl – és rádöbben, hogy az
emberré válás éppen annyira
szól a szabadság elnyerésérôl,
mint újfajta korlátok közé szorításáról.
A humanizált állatfigurákat
felvonultató, ironizáló tanmesék Aiszóposz munkássága
óta közkedveltek az irodalomban, Benjamin Hale regényének elôképeit azonban inkább
olyan, modernebb mûvek között kell keresnünk, mint Vercors Tropikomédiája vagy Olaf
Stapledon Szíriusza. A Bruno
Littlemore fejlôdéstörténete
ugyanis a mindennapi létre
való rácsodálkozás szatírájába
igyekszik ôszinte érzelmeket
csempészni, hôsét közelebb
víve az olvasóhoz.

Hugót és a Nebulát is. Azóta
ajánlott olvasmány az amerikai iskolákban
(és a tengerészgyalogságnál),
képregény lett
belôle, majdnem
videojáték is, és a
jelek szerint hamarosan mozifilmként is találkozhatunk vele.
Card pedig több
folytatást írt hozzá, így a sorozat
pillanatnyilag 13
kötetnél tart, és
még messze nem ért véget.
Magyarul még két regény látott napvilágot (A holtak szószólója, Fajirtás), majd hosszú
csend következett. Most végre
boltokba került egy újabb Ender-kötet magyarul, de nem a
sorban logikusan következô
Children of the Mind, hanem
az Ender árnyéka. Hogy ez
pontosan micsoda, az némi
magyarázatot igényel.
Card 1996-ra (látszólag) befejezte az eredeti szériát, és írni kezdett egy párhuzamos,
„árnyék-ciklust”, amely az elsô
sorozat regényeivel egyidôben
játszódik, egy másik szereplô
szemszögébôl ábrázolva a tör-

Amikor Orson Scott Card
1977-ben megírta „Ender's
Game” címû elbeszélését, nem
is sejtette, micsoda lavinát indít
el vele. A Hugo-díjra jelölt írást
késôbb regénnyé bôvítette, és
ez, a Végjáték elnyerte már a
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ténéseket. Az Ender árnyéka
ennek az elsô kötete, a Végjáték eseményeit mutatja be Bean oldaláról. Ô rotterdami utcagyerekként kerül be a katonai akadémiára, ahol hamarosan bizonyságot tesz éles eszérôl; mindenkit lepipál, feletteseik mégis Endert emelik ki parancsnoknak. Bean tehát teszi,
amit lehet, próbál összebarátkozni a másik fiúval, hátha
mellette majd egyszer az ô képességeit is felismerik.
A kiadó ígérete szerint hamarosan folytatja az Árnyéksorozatot, még idén megjelenik a második kötet, A Hegemón árnyékában, amely tovább meséli Bean történetét.
A sor végére egy
antológia maradt.
Két szerkesztôje,
Sam Weller és
Mort Castle még
2011-ben arra kért
fel jó néhány neves
írót, hogy Ray
Bradbury
elôtti
tisztelgésként írjon
egy olyan novellát,
amit a világhírû
fantaszta valamely
mûve ihletett, és
egy rövidke, személyes utószóban
valljon is az inspirációról. A vállalkozás kezdetekor
még nem sejtették, hogy mire
megjelenik, emlékkötet lesz belôle, Bradbury
ugyanis idén nyáron, röviddel
92. születésnapja elôtt elhunyt.
A Marsbéli krónikák, a Fahrenheit 451 és rengeteg csodálatos novella szerzôje még egy
megható elôszót is írt, köszönetet mondva az egybegyûlt
társaságnak. Az eklektikus válogatásba olyanok kerültek be,
mint a Sandman képregények
szülôatyja, Neil Gaiman; Stephen King saját jogán is egyre
híresebb fia, Joe Hill; a Bookerdíjas kanadai Margaret Atwood; Rambo figurájának
megteremtôje, David Morrell;
Audrey Niffenegger, Az idôutazó felesége írónôje; Dave Eg-
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gers, az Ahol a vadak várnak
mesemondója; Harlan Ellison,
az örökké morgolódó SF-pápa;
és még sokan mások.
Így született meg az Árnyak
és rémek – Ray Bradbury
emlékére. A 26 rövidebbhosszabb elbeszélés egy része a
múltban játszódik, mások a jelenben vagy a jövôben, szereplôik szörnyek, idegen lények és
legfôképp emberek, akik egy
rejtélyekkel teli világban próbálnak boldogulni, vagy egyszerûen csak életben maradni.
A cselekmények kulisszája is
változó, csendes amerikai kisvárosoktól a jövô metropoliszain át egész a Marsig, sôt az univerzum legvégsô határáig. Hu-
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szonhat egyéni, izgalmas látásmódú író, mégis mindegyikük
Ray Bradbury hangján szólal
meg, hogy tisztelegjen az ô irodalmi nagysága elôtt.
Németh Attila
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Ray Bradbury emlékére, Metropolis Media Kiadó, 363 o., 3490 Ft
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sikerlista

Sikerkönyvek az indián nyárban
Nem mutatkozik jelentôs változás a sikerlistára került könyvek körében
az elôzô számunkban leírt helyzethez és helyezésekhez képest október
közepén, amikor olvasás helyett kirándulásra csábít az indián nyár.

Még mindig a sikerlisták élén tarol
E.L. James A szürke ötven árnyalata címû erotikus regénye, illetve
annak folytatása, A sötét ötven
árnyalata. A regénysorozat az
amerikai sikerlistákat is hónapok
óta uralja. A trilógia köteteit egyesek sima pornónak, vagy szadomazo-jelenetekkel
fûszerezett erotikus
olvasmánynak tartják, míg rajongói
mélyebb szerelmi
történetet is felfedeznek benne. A
„szürke” kötet a Librinél és az Alexandránál második, a Líránál
harmadik, a Bookline-nál negyedik helyen áll, míg a „sötét”
kötet A Líra-Alexandra párosnál
elsô, a Bookline-nál a harmadik
helyet foglalja el. A Bookline listáján az elsô jelenleg Nyáry Krisztián
Magyar irodalmi szerelmes könyve (Így szerettek ôk). Tovább tart
Leiner Laura Szent Johanna gimi
sorozatának sikere, a 7. kötet az
Alexandra gyerekkönyv listáján az
elsô, a Líránál a negyedik helyen
áll. Ezúttal a 12/b osztály utolsó,
érettségi elôtti évérôl szól a kötet.
Vámos Miklós új kötete (Szitakötô) az ötvenes években született
nemzedék regénye. Nyolc fôhôse
gyerekként átélte a keményvonalas szocializmus éveit, kamaszként
a puhább diktatúrát, felnôttként a
rendszerváltozást, és már a (fapados) magyar kapitalizmusban is éltek huszonkét évet (a Booklinenál máris a második, a Librinél és
Alexandránál 5.). Ken Follett is új
könyvvel jelentkezett (A megfagyott világ): az Évszázad-trilógia 2.
kötete öt – amerikai, német,
orosz, angol és walesi – család
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egymásba fonódott életét jeleníti
meg a Harmadik Birodalom felemelkedésével kezdôdô, majd a
spanyol polgárháborúval és a második világháború nagyszabású
drámáival folytatódó, az amerikai
és az orosz atombombák felrobbantásáig tartó
idôszakban. A Líránál elsô, az Alexandránál második, a Librinél
harmadik,
a
Bookline-nál
ötödik helyen
zárt. Rhonda
Byrne A Varázslat címû mûve
az ezoterikus
irodalomhoz
sorolható, a
szerzô harmadik, magyarul olvasható mûve. A könyv maga egy 28
napos program, ami a hála különféle hétköznapi gyakorlataira
épül.Többen magyarul is blogot
indítottak a neten, hogy követhessék magukon a 28 napos
program hatásait, valamint másokkal is megosszák az élményt. A
Líránál 2., a Librinél és az Alexandránál 4., a Bokkline-nál 10. jelenleg. Ezoterikus olvasmány Balogh
Béla könyve is (Elkezdôdött – Új világrend vagy Aranykorszak?),
amely az évtizedet mint korszakváltást határozza meg. Az anyagi
világ értékrendje szerint élô ember
szembesül a valósággal: a pusztán
anyagi értékekre és érdekekre
épülô világ összeomlóban van,
helyreállíthatatlan és menthetetlen. A könyv a belsô béke megteremtését segíti elô meditációs
gyakorlatokkal. A Bookline-on a
8. helyen áll. Az életmódváltáshoz
kapcsolódik Pierre Dukan saját
magáról elnevezett Dukan-diétája, amely a közelmúltban alkalma-

zott diéták közül a legnagyobb
publicitást kapta. Tulajdonképpen
egy alacsony szénhidrát tartalmú
fehérje-diéta módosított változata, amely nagy hangsúlyt fektet az
alacsony zsírtartalomra. A Librinél
6. pozícióban van. Másfajta függôségrôl értekezik dr. Máté Gábor könyve (A sóvárgás démona –
Ismerd meg függôségedet),
amelyben a világhírû tudós a klinikai tapasztalatok és a legfrissebb
tudományos eredmények segítségével elemzi a függôségeket, és
segíteni próbál, hogy felszabadulhassunk az érzelmeinket és viselkedésünket uraló erôk alól. A
könyv a Bookline-on a 7. Az iskolakezdés miatt került fel a sikerlistákra Pomázi Gyöngyi szerkesztésében A magyar helyesírás szabályai 4 az egyben címû könyve a
mai kornak megfelelôen nemcsak
az akadémiai helyesírás szabályait
tartalmazza, hanem színes kiemeléseket, internetes hozzáférést és
internetes szótárt is (az Alexandránál 6. helyen áll). A magyar nyelv
új érettségi feladatai a Líránál az
5. helyen szerepelnek. Irina Oszipova orosz nyelvkönyve (Kulcs) 6.
a Líránál. A Bookline-nál 6. helyen
áll Carlos Ruiz Zafón A mennyország fogságában címû könyve,
mely a nagysikerû Elfeledett
Könyvek Temetôjének irodalmi
univerzumához tartozik. A tetralógia harmadik része ismét Barcelona múltjába vezeti olvasóit. Majd
minden listán szerepel (A Líránál
és az Alexandránál 7., a Librinél
8.) Börcsök Mária Szakadozó mítoszok címû új könyve. Az írónô
elôzô, Kettészakadt Magyarország címû könyve 2012 márciusában jelent meg a Kossuth Kiadónál, és napokon belül a sikerlisták
élére került.
Sz.Zs.

könyvipar

Átvett licenc és magyar fejlesztés
Beszélgetés Babai Évával
A Tessloff és Babilon Kft. ügyvezetô igazgatóját arról kérdeztem, milyen eredményeket tud felmutatni
a kiadó, amely kizárólag ismeretterjesztô könyveket ad ki, az utóbbi idôszakban, amikor csak
a gyerekkönyvkiadás tartotta meg jó pozícióját a könyvpiacon.
– Kiadónk a Mi MICSODA sorozattal vált ismertté a 90-es években. Ez a mi védjegyünk, az igazi erôsségünk: az iskolások
mindig ezekhez a kötetekhez nyúlnak, ha
egy témából fel kell készülniük az órákra. A
Mi MICSODA, amely most már a 113. kötetnél tart, a 8–14 éves gyerekek referenciasorozata, ugyanakkor élvezetes olvasmány,
az iskolai könyvtárak elengedhetetlen része.
Nem véletlen, hogy nyitottunk a kisebb korosztályok felé a Mi MICSODA junior sorozattal, amely már 5 éves kortól ajánlott. Felolvasásra és önálló olvasásra is alkalmas, felhajtható kukucskálókkal, rejtvényekkel, apró feladatokkal bôvítve. De ugyanolyan korrekt ismeretanyagot tartalmaz, mint a nagy
Mi MICSODA sorozat. A Junior könyvek sikerén felbátorodva tovább nyitottunk a kisebbek felé: két éve megjelentettük a Mi
MICSODA mini-t, amely az óvódás illetve
óvodás kor elôtti gyerekek mikrokörnyezetét dolgozza fel. Természetesen több az illusztráció, mint a szöveg. A képek nagyon
jó alapot nyújtanak ahhoz, hogy a szülô
megbeszélje a picivel a napi élményeiket.
– Idei katalógusukat lapozgatva rábukkantam egy olyan termékre, amely nem könyv…
– A Logico tanulójátékkal bejutottunk a játékboltokba, de elsôsorban direkt óvodai és iskolai értékesítéssel terjesztjük ezeket. És természetesen a web shopunkkal, amely egész komolyan felfejlôdött az utóbbi három évben. A
LOGICO egy nemzetközi elismerést is elnyert
tanulójáték, a készségek fejlesztésében, a felzárkóztatásban kap szerepet az óvodában és
az iskolában. Nem az anyacégünktôl átvett licenc, és sok feladatcsomag a tananyaghoz
igazodó magyar fejlesztés. Ha már ezt a vonalat követjük: legújabban nyitottunk egyéb
licenc termékek irányában. Kanadai szerzôtôl
vettük át a három tanulságos kis történetet –
mesét, vagy inkább tanmesét – nagyon helyes, barátságos figurákkal. A hebrencs hód,
A jámbor jávorszarvas és A melegszívû medve
októberben jött ki a nyomdából. A szerzôjük,
az író és a grafikus egyazon személy, aki egyben látja a tartalmat és a vizualitást. Éppen
ezért egyik sem létezik a másik nélkül, a szöveg és az illusztráció tökéletes egységet képez.
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– Van-e további példa önálló kezdeményezésükre?
– Különleges ötleten alapul a Beszélô babakezek sorozat, amelyet már a 9 hónapos
kisbabával lapozgathatunk. Két kötete jelent meg: a Menjünk sétálni! és a Gyere játszani! Ezt már vehetjük tisztán irodalomnak, mert Nyulász Péter versikéi adják az
alapot, de mégis mezsgye az irodalom és az
ismeretterjesztés között, hiszen a babajeleléssel is megismertetjük a szülôket. A jelelés
egyszerû kis gesztikulációkra épít, amivel a
beszédet kísérjük: amikor például a gyereknek a cicáról beszélünk, akkor mutatjuk a
cica bajuszát, amikor a kacsáról beszélünk,
mutatjuk a kezünkkel, ahogyan hápog.
Tudjuk, hogyha a nyelvtanulás folyamatában minden érzékszervünk és a mozgásunk
is részt vesz, akkor sokkal jobban, sokkal
hamarabb rögzôdik a tanulnivaló. Ezekkel a
kis babajelekkel kísért beszélgetés, illetve
felolvasás arra ösztönzi a kisbabát, hogy késôbb önállóan kifejezze magát ezekkel a jelekkel, még mielôtt beszélni tud. Az utolsó
egy hónap újdonsága, hogy ezekbôl igazi
animációs e-könyv is készül. Két változatban: babajelekkel és anélkül.
– Az eddigi 113 kötet közül nagyon sok több
kiadást is megért, melyek bizonyultak a legkelendôbbnek?
– A Lovak, a Dinoszauruszok, a Bálnák, és a
csillagászati könyvek után rögtön ott állnak
a történelmi témájúak. De végül is minden
olyan könyvünk sikeres, amely átfogó témájú. Voltak olyan évek, amikor azt mondtuk,
hogy most csak sikerkönyveket adunk ki,
mert nem engedheti meg magának a kiadó,
hogy raktárban álljanak a kiadványai. De én
minden évben törekszem arra, hogy a tervben teljes spektrumot kínáljunk. Mert hiszen
így válhattunk a könyvtárak kedvenceivé. A
Mi MICSODA sorozat, a nagy zászlóshajó
megy elôre, és a terv szerint most már minden utánnyomás is új arculattal, új borítóval
és felújított, aktualizált tartalommal kerül a
boltokba. A Junioroknál bevezetett kék keret most rákerült a nagy Mi MICSODA-kötetekre is. Így egységes arculattal jelenik meg
mind a három korosztálynak szóló sorozat.

– Jól érzem, hogy ebben a versenyben erôsíteniük kellett?
– Erôsítenünk kellett, például a Logico hozott nekünk egy csomó új partnert. Akinek
eddig a könyveink nem kellettek, mert ôk
inkább a játékok iránt érdeklôdtek, most
megveszik a játékot és plusz még a könyvet
is. Nagy súlyt fektetünk a rendezvényekre.
A piciknek minivilág matinékat tartunk játékkal, dalolkával, az iskolásoknak Mi MICSODA klubot, nyári tábort szervezünk. Immár harmadik éve folyik az országos levelezô-verseny az alsó tagozatosok részére, a
pedagógiai központokon keresztül. Ez abból áll, hogy kiválasztunk 2-3 könyvet, amelyeket a gyerekeknek el kell olvasniuk ahhoz, hogy a kérdésekre válaszolni tudjanak.
A háromfordulós versenynek tavaly az Állatkertben volt a döntôje, idén pedig, mivel a
kijelölt kötetek az új Maják, inkák, aztékok
és Az ókori Egyiptom, ezért a Szépmûvészeti Múzeumban lesz, ahol szakvezetéssel nézik meg a döntôsök az egyiptomi gyûjteményt. Én láttam a gyerekeket ezeken a
döntôkön, igenis a 8 évesek nagyon sokat
tudnak, ha elolvassák ezeket a könyveket.
Állítom, hogy többet, mint a felnôttek egyegy témában.
Csokonai Attila
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